
H.E.Wielinga (2014)    www.toolsfornetworkers.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De leidraad voor intervisie biedt structuur om vlot tot de 
kern van een casus te komen, en gesprekspartners uit te 
nodigen om creatief mee te denken. 

Intervisie is een werkvorm 
waarin collega’s met elkaar 
reflecteren op hun praktijk en 
elkaar aan ideeën helpen om 
effectief in die praktijk te 
handelen.  

 

 

 

 

 

Informatie verzamelen. De gespreksdeelnemers 

stellen vragen die de verteller beantwoordt. Dit gaat door 
totdat zij voldoende weten om de analyse te starten. 

Herformuleren van de vraag. De verteller 

formuleert de vraag opnieuw. 
 

Formuleren van de vraag. De verteller vertelt net 

genoeg om te kunnen begrijpen waar de vraag over gaat. 
 

Adviezen geven. De gespreksdeelnemers zeggen wat 

zij zouden doen als zij in de schoenen van de verteller 
stonden. 
 

Conclusie trekken. De verteller vertelt welke 

adviezen hem/haar het meest aanspreken en waarom. 
 

Voorkom teveel uitweiding. 
Wat onduidelijk blijft wordt in 
stap 2 wel helder. 

Voorkom discussie: als 
iemand het met de vraag van 
een ander niet eens is, dan 
formuleert hij/zij er zelf één. 

Hiermee win je 
veel tijd! 

Meestal is de vraag in dit stadium een 
stuk helderder dan in het begin. 
Belangrijk is dat de verteller zelf 
opnieuw formuleert wat de vraag is. 

Voorkom discussie: als 
iemand het met het advies 
van een ander niet eens is, 
dan formuleert hij/zij er zelf 
één. 

De neiging is heel sterk om 
hier al met adviezen te 
komen. Niet doen! 

Er zijn geen goede of foute ant-
woorden. Wat werkt voor de één 
hoeft voor de ander nog geen 
oplossing te zijn. De verteller kan 
alleen zelf beoordelen wat hem/haar 
past.  

Afronden. Elke gespreksdeelnemer vertelt wat hij/zij 

meeneemt uit dit gesprek. 

 

Zo nodig wordt een nieuwe afspraak gemaakt.  
 

Starten. Inventariseer welke punten elke gespreks-

partner wil bespreken. Deel de tijd in. Begin bij het 
onderwerp met de meeste lading.  
 

Vaak herken je in het verhaal van de ander 
problemen waar je zelf tegenaan loopt. Dan 
kunnen sommige adviezen ook voor jou 
gelden. Het is prettig om dat van elkaar te 
horen, maar niet nuttig het adviesgesprek 
met de ander daarmee te belasten. Daarom 
is het beter deze leerpunten tot de afronding 
te bewaren.  

Voorkom dat er meteen al 
aan punten gewerkt wordt. 
Die verleiding is sterk. 

Op den duur neemt de behoefte aan een 
strakke structuur af. Begin ermee en gebruik 
hem daarna naar behoefte.  
Als de gesprekken langer gaan duren en niet 
iedereen meer aan bod komt, dan wordt het 
tijd om de leidraad er weer eens bij te halen. 

Analyseren. Kies gereedschap, en gebruik dit om te 

begrijpen wat hier aan de hand is. 
 

Dit is het moment om één van de 

modellen in het onderzoek te 

betrekken. Wat moet je nog weten als 
je dat instrument wilt toepassen? 

 


