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 Intervisie voor teamcoaches 

  
Jij bent een profesional die teams begeleid in hun ontwikkeling. 
Daarbij kom je soms vraagstukken tegen die je nog niet eerder bij de 
hand hebt gehad, die je verrassen of waar je in je eentje niet meteen 
een pasklaar antwoord op hebt.  
 
Door met gelijkgestemden een intervisiegroep te vormen werk je 
samen aan oplossingen voor werkproblemen. Je kri jgt als het ware 
een collegiaal consult dat je inzicht biedt in de juiste aanpak. Je 
verruimt daarmee de vrije ruimte in het Joharie Venster.   

 

BA = Bekend bij anderen  OA = Onbekend bij Anderen 

         BZ = Bekend bij jezelf     OZ= Onbekend bij jezelf  
 
 
Dikke kans dat je al ervaring hebt opgedaan met intervisie. Wellicht is het een methode die je zelf ook 
toepast in het begeleiden van je teams. Wij laten je kennismaken met verschillende vormen van intervisie 
die je op jouw beurt zelf als werkvorm kan gebruiken.  
 
Door steeds met een vaste groep te werken ontstaat er een stevige basis van vertrouwen. Dat biedt ruimte 
voor kwetsbaarheid en feedback. Doordat je werkt met mensen met ervaring en kennis op het gebied van 
teamontwikkeling kunnen we snel verdiepen.    

Voor wie? 
Teamcoaches die samen met 
collega’s uit het werkveld hun 
vraagstukken en kennis willen 
verdiepen  
 
Wanneer?  
In overleg 
 
 
Waar? 
TOT Team Ontwikkel Trajecten 
Dokstraat 37 
Nijmegen 
 
Door wie? 
Yvonne van der Grift  
 
Kosten? 
€ 175,- ex BTW per persoon per 
sessie 
Totale traject 4 sessies: € 700,- ex 
BTW 
 
Aanmelden? 
info@tottot.nl 
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Reflecteren een must + Agenderen de toekomst! 
Agendeer jij jouw reflectiemoment voor 2019?  

 
Als teamcoach is het van belang dat ook jij reflectiemomenten agendeert. Geeft het een extra impuls door:  
 

Ø Te leren van gelijkgestemden die je (nog) niet kent.  
Ø Nieuwe intervisievormen te leren die je zelf kunt gebruiken in jouw teams. 
Ø Te werken met ervaren facil itators in het werkveld  
  

Je bent eraan toe om een stap verder en dieper te gaan. Je bent klaar voor intervisie: 

Ø Deep learning: wij leren je hoe je ervaringen van andere coaches succesvol kunt toepassen in 
jouw praktijk. 

Ø Je leert het verschil te maken tussen wat moet en wat zou moeten. Hierdoor word j ij de 
katalysator van jouw volwassen team en breng je focus aan waar teams enthousiast van 
worden.  

Ø Onze begeleiders doen meer dan het proces managen. Ze brengen ook expertise in op het 
gebied van teamontwikkeling zodat brede theoretische en praktische kennis direct wordt 
vertaald naar jouw situatie.  

Ø Korte lijnen: onze begeleiders volgen jouw proces op de voet.  
Ø Succesvol leren vraagt om directe reflectie op ervaringen: doen, reflecteren, bijslijpen en 

weer doen.  
 
Voor de volgende resultaten: 

ü Het daadwerkelijk succesvol toepassen van inzichten en leerervaringen in de praktijk. Onze 
begeleiders geven niet op, als jij dat ook niet doet, totdat het werkt voor jou.  

ü Focus op het coachen van teams én de bijbehorende attitude om dat voor elkaar te krijgen.  
ü De nieuwste inzichten op teamontwikkeling. 
ü En een nieuw netwerk om mee te sparren.  

 
Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten in intervisie: snel en doeltreffend leren in een groep van 
maximaal 6 deelnemers.  
 
Aanmelden en/of vragen: yvonne@tottot.nl 


