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Het traject “intervisie” 

Binnen de vereniging werd reeds geruime tijd het initiatief genomen om niet alleen 
activiteiten aan te bieden op Vlaams niveau maar ook op provinciaal niveau. Provinciale 
bijeenkomsten worden georganiseerd en aangestuurd door een coördinator.  

Meer en meer merken we een grote turn over van collega’s in de voorzieningen. 
Verschillende factoren spelen daarbij een rol o.a. een tekort aan ondersteuning bij 
toenemende complexe klachten en terugkerende moeilijkheden om de noodzakelijke 
voorwaarden te vrijwaren om de rol zo optimaal mogelijk op te nemen. Vandaar de opstart 
van het intervisietraject met als doel: 

Het aanbieden van een gestructureerde en systematische  ondersteuning in het kader van 
de zorg voor collega's door persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit 
de werksituatie bespreekbaar te maken vanuit de bemiddelingsfilosofie om de kwaliteit en de 
professionalisering van de klachtenopvang te verbeteren. 

Daarbij verwachten we een engagement van elke ombudspersoon (bemiddelaar), ook 
binnen uw organisatie, om deel te nemen aan de provinciale samenkomsten waar intervisie 
een vast onderdeel zal vormen (3u. / vier maal per jaar). Er worden provinciaal bemiddelaars 
opgeleid en gecoacht om deze intervisiemomenten te begeleiden. Van hen verwachten we 
een engagement van twee jaar. Voor de coaching van deze groep staat de ervaren 
voormalige voorzitter van de vereniging en huidig adviseur dhr. Luc Van Bauwel in.  



Intervisietraject

 Doelstelling: 
het aanbieden van een gestructureerde en 
systematische ondersteuning in het kader van de zorg voor 
collega's door persoons- en functiegebonden vraagstukken en 
knelpunten uit de werksituatie bespreekbaar te maken vanuit de 
bemiddelingsfilosofie om de kwaliteit en de professionalisering 
van de klachtenopvang te verbeteren  

 Acties en verantwoordelijkheden: VVOVAZ

 Promotie door VVOVAZ (website (forum, literatuur, spel,) brief aan 
directie, leden, …)

 Mandaat van intervisiebegeleider (regionaal, intervisiegroep)

 Jaarlijkse evaluatie

 Organiseren van intervisiesamenkomsten door adviseur

 Bijkomende opleiding voor intervisoren
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Intervisiekader

 Doelstelling:
het stimuleren en ontwikkelen van het eigen 
probleemoplossend vermogen met betrekking tot 
werkgerelateerde situaties waarbij men van en met elkaar leert. 
Hiertoe worden modellen toegepast uit het oplossingsgericht 
werken (persoonlijk proces) en gewerkt vanuit de 
bemiddelingsfilosofie. 

 De ijkpunten van de bemiddelingsfilosofie zijn:

 Zelf

 Met elkaar

 Meerzijdige partijdigheid

 In benadering

 In opstelling

 Zelfgekozen oplossingen
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Resultaten bevraging leden 
tijdens provinciale samenkomsten (2016)

 de intervisiesessies worden als "leermoment" 
overwegend positief onthaald

 de intervisoren zijn enthousiast over hun 
begeleiding, ze zijn gegroeid in hun rol, al blijven er  
bepaalde topics waar ze tegenaan lopen wat 
bijkomende intervisie, vorming en training vraagt



Resultaten bevraging leden 
tijdens provinciale samenkomsten (2016)

 opstart duo’s (per provincie wordt de sessie begeleid door één intervisor
(behalve in Limburg))

 een back up voor de andere provincies of duobegeleiding kan een 
meerwaarde zijn (continuïteit, support en de mogelijkheid om als begeleider 
ook deelnemer te zijn,...) 

 het mandaat wordt met drie jaar verlengd en zal van start gaan in 2017 om 
de evaluatie en doorstart wat ruimte en tijd te geven

 kandidatuurstelling en aanstelling verloopt via procedure (zie bijlage)

 meerwaarde om jaarlijks een terugkomdag te organiseren i.s.m. MEDIV 
(Luc Van Bauwel en Anouk Moors)



Procedure kandidatuurstelling 
provinciale VVOVAZ  intervisor



Nieuw samengestelde intervisiegroep

 Nicole Claeys
Aryane Cools
Annemie Piron
Elien Demarré
Edith Hallet
Marijke Comyn
Sofie Peumans
Veerle Pien
Linda Schueremans
Els Vermeersch 
Ann Willemans

Luc Van Bauwel


