
Functieomschrijving: I

We zijn op zoek naar een intervisiecoach voor de VVOVAZ

Deze persoon zorgt voor ontwikkeling en groei van de intervisoren aangeste

vergaderingen van VVOVAZ. De intervisiecoach

vereniging, reikt intervisietechnieken en

in hun rol. Dit begeleidingsproces kadert binnen de bemiddelingsfilosofie, een verbindende

communicatietechniek en volgt de visie van de beroepsgroep.

Profiel

- Je hebt minstens 5 jaar ervaring in het bemiddelen in zorgorganisaties

- Je bent geen VVOVAZ bestuurslid

- Je onderschrijft de waarden en de visie van VVOVAZ

- Je hebt kennis van intervisietechnieken en vaardigheden en houdt een vinger aan de pols bij

de recente ontwikkelingen hiervan

- Je hebt ervaring in het coachen van groepen of

- Je kan mensen motiveren en verbinden

- Je kan leiding geven en groepsprocessen sturen

- Je hebt een reflectieve en positieve

- Je bezit over goede verbale en schriftelijke vaardigheden

- Je bent integer en betrouwbaar

Taakgebied van de intervisiecoach

- Je bent de contactpersoon voor de provinciale

- Je ontwikkelt een intervisiebeleid en stemt hieromtrent af met

VVOVAZ

- Je zorgt voor een regelmatige samenkomst van

leidt de bijeenkomst

- Je informeert, begeleidt en

bent contactpersoon voor hun individuele vragen

- Je stimuleert de open werking en verbondenheid tussen de intervisoren

- Je spreekt individuele intervisor

intervisievaardigheden

- Zo nodig sta je in voor afstemming met een externe partner bij het intervisietraject van

VVOVAZ

- Je zorgt voor een verslaggeving van de werking aan de

- Je maakt, op vraag, deel uit van de bestuursve
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