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Spiegelen is een kunst

Het belang van reflectie en terugkoppeling groeit steeds meer in de JGZ.

De tijd nemen voor reflectie gaat niet vanzelf. Voor de JGZ-professional

Dit is nodig om de professionele expertise uit de JGZ succesvol te koppe-

brengt elke dag drukte en hectiek met zich mee, waardoor het niet altijd

len aan de ervaring en expertise van kinderen, jongeren en ouders. Feed-

lukt om stil te staan bij het verloop van de dag. Toch kan reflectie veel

back en intervisie helpen bij deze transformatie die JGZ-professionals en

opleveren voor de hele jeugdgezondheidszorg (JGZ). Regelmatig met

hun klanten aangaan, om dichter naar een gelijkwaardige relatie toe te

elkaar bekijken hoe je ervoor staat, kan zelfs voor tijdwinst zorgen.

groeien. Een open en flexibele basisattitude van de professional staat hierbij centraal. Door op een vernieuwende en creatieve manier aan de slag te

Weten wat jij graag wilt is één. De volgende stap, dit gevoel uitdragen en

gaan met feedback en intervisie krijgen bestaande reflectietrajecten een

er iets mee doen, vraagt veel van jou én jouw samenwerkingspartners. 

extra boost. Dit inspiratieboekje biedt daar snelle en eenvoudige hand

Het gebruik van feedback - geven en ontvangen - en ruimte voor intervisie

vatten voor. Iedereen zal een voorkeur hebben hoe hij/zij feedback en

helpen om jouw vragen en verwachtingen met belangrijke partners binnen

intervisie wil gebruiken. Door - alleen en met elkaar - te oefenen, zal iedereen

de JGZ te delen. Een regelmatige terugkoppeling met collega’s en managers

zijn eigen versie van reflectie en terugkoppeling kunnen doorontwikkelen.

over elkaars functioneren is belangrijk om een scherpe focus te houden.
Misschien wel belangrijker is het om ook met de klant - kinderen, jongeren
en ouders - stil te staan bij het verloop van de samenwerking. Feedback en
intervisie zijn daarom essentieel bij het aangaan van duurzaam en gelijk-

Een oefening voor het gebruik van feedback en intervisie kan in ver-

waardig partnerschap.

schillende situaties ingezet worden. Elke oefening bestaat uit verschillende succesfactoren, daarom zal voor iedere situatie een

Feedback is informatie die wordt gegeven over prestaties of gedrag. 

andere oefening het beste aansluiten. Om het kiezen van een pas-

Bij intervisie worden vragen, problemen en twijfels die spelen bij één of

sende werkwijze bij elke unieke s ituatie overzichtelijk te maken,

meerdere deelnemers aan de intervisiegroep met elkaar besproken. Elke

past elke oefening in één of meer van onderstaande clusters. W
 elke

oefening, methode of leidraad gericht op het geven en/of ontvangen van

oefening je uiteindelijk kiest, hangt volledig af van jullie eigen

goede feedback en toepassing van intervisie helpt om structuur aan te

behoeftes en doelen.

brengen in een gesprek. Hierdoor worden vaardigheden die nodig zijn
voor effectieve reflectie extra geprikkeld. Dit is belangrijk voor een sterk
individueel functioneren, doorontwikkelen en samenwerking.

1
		Om
zelf mee te stoeien
2
		Onder
vier ogen

Feedback en intervisie zijn essentieel
bij het aangaan van duurzaam
en gelijkwaardig partnerschap
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Feedback
Wat is effectieve feedback?

Alle bovenstaande vragen zijn gericht op een bepaald gedrag. Dit gedrag
kan op verschillende niveau’s aanwezig zijn en vraagt om verschillende
vormen van feedback:

Feedback is informatie die wordt gegeven over waargenomen gedrag.
Deze feedback wordt gevormd aan de hand van het doel dat gesteld is,
alleen of samen met collega’s en klanten. Het helpt het gat te dichten

Feedback op taakniveau is volledig gericht op het correct of

tussen de huidige situatie (Hoe staan we er nu voor?) en de gewenste

incorrect uitvoeren van een specifieke taak. Deze vorm van feed-

situatie (Waar willen we nog naartoe?). Wanneer er geen of onduidelijke

back is vooral krachtig wanneer het de ander helpt eigen regie te

doelen zijn, zal het effect van feedback gering of zelfs negatief zijn. Een

nemen door sterke oplossingsstrategieën te bedenken.

duidelijk doel en actieplan komt dus zowel jou als jouw gesprekspartner
ten goede.
Feedback op procesniveau geeft informatie over het verloop van
De mate van succes bij het geven van feedback wordt beïnvloed door twee

het proces dat nodig is om een gesteld doel te bereiken. Deze vorm

factoren. Ten eerste is feedback effectiever wanneer informatie wordt

van feedback geeft inzicht in de verhouding tussen inspanning en

gegeven over de gewenste manier van handelen, in plaats van het bena-

succes.

drukken van ongewenste gedragingen. Zo ontvangen ouders liever advies
hoe zij opvoedsituaties beter aan kunnen pakken, in plaats van enkel
bevestiging dat hun huidige aanpak geen succesformule is. Ten tweede

Feedback op zelfregulerend niveau is gericht op de aanpak en hoe

kan feedback het meeste effect hebben als de gestelde doelen specifiek

de activiteiten gereguleerd zijn. Het gaat hierbij om het monitoren,

en niet te complex zijn.

sturen, evalueren en ondernemen van activiteiten om het (leer)doel

Waar bestaat feedback uit?

te bereiken.

Een terugkoppeling helpt bij het bereiken van zowel persoonlijke als gezamenlijke doelstellingen. Om te groeien in de richting van de gestelde

Feedback op persoonlijk niveau is vaak een prijzende of afkeurende

doelen is het belangrijk gedurende het hele proces vragen te blijven stellen:

reactie op een individu en is niet gericht op een doel of activiteit.

vooraf, tijdens en achteraf. De antwoorden op deze vragen zijn veelal te

Deze vorm van feedback is zelden effectief, omdat het niet aansluit

vinden in feedback die wordt gegeven:

op de vragen als ‘waar sta ik?’ en ‘waar wil ik heen?’ die continu
gesteld worden om wel effectieve feedback te verkrijgen.

•	Waar ga ik heen? Wat zijn mijn doelen en/of resultaten die ik wil
bereiken? (Feed Up)
•	Hoe heb ik het doel tot nu toe aangepakt, wat heb ik ondernomen?
Welke successen heb ik geboekt? Wat werkt mij tegen? (Feed Back)
•	Wat kan ik verder doen om de gestelde doelen te realiseren?
Welke activiteiten onderneem ik hiervoor? (Feed Forward)

6
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Een goede sfeer
Het geven van feedback geeft vaak een onzeker gevoel. Een
basisformule voor het geven van feedback helpt om de boodschap
duidelijk en met begrip over te brengen:

Om de positieve effecten van feedback door iedereen te laten ervaren, is
het belangrijk een sfeer te creëren waar vertrouwen, respect en veiligheid
gewaarborgd zijn. Pas als iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt, kan
feedback open gegeven en ontvangen worden. Hiermee kunnen verkeerde interpretaties en gevoelens van weerstand of afkeuring voorkomen

1.	Beschrijf veranderbaar gedrag
2.	Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien
of gehoord

worden. Onderstaande tips helpen om jouw feedback goed tot zijn recht
te laten komen en sluiten aan op een open basisattitude die JGZ-professionals nodig hebben voor een sterke samenwerking met klant en collega:

3.	Gebruik een ik-boodschap (‘Ik heb het idee dat…’)

•	Concentreer je op concrete gebeurtenissen en gegevens uit het hier en nu.

4.	Geef aan welk effect dat gedrag op jou heeft

•	De feedback dient alleen informatie te bieden en niet opgedrongen te

5.	Laat je gesprekspartner reageren
6.	Benoem het gewenste gedrag
7.	Verken samen oplossingen of achtergronden

worden.
•	Jouw feedback is er om de ontvanger daadwerkelijk te helpen.
•	Geef feedback wanneer de informatie nog actueel is.
•	Handel open, eerlijk en integer.
•	Vermijd moraliserende beoordelingen en interpretaties.
•	Geef toe dat je als gever van feedback ook vergissingen kan maken.
•	Laat anderen commentaar geven op jouw feedback, oftewel check
jouw informatie.

8
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1

De Sandwichmethode [1]
Deze methode is een populair model voor het geven van feedback. Door
de structuur kan feedback op een assertieve en gelijkwaardige wijze

De sandwichmethode bevat drie fasen van feedback:
•

Positieve framing - laat de ontvanger weten wat je waardeert,
waar zijn of haar succes te zien is en wat er goed gaat.

worden gebracht. De sandwichmethode kan vooral worden gebruikt om
negatieve feedback en gewenst gedrag aan de orde te brengen. Het risico
bij deze methode is dat de positieve feedback als ondergeschikt gezien

•	De moeilijke boodschap - geef verbeterpunten en een duidelijke
omschrijving van het ongenoegen.

kan worden, of dat de negatieve boodschap niet goed of duidelijk wordt
ontvangen. Blijf hiervoor op je hoede en ga niet op zoek naar onnodige
complimenten om de nare boodschap te verlichten. Het belangrijkste is

•	De normalisatie - zoek de comfortabele relatie weer op en geef
de ontvanger ruimte voor evaluatie.

om te streven naar een open dialoog, en niet alleen jouw perspectief leidend te laten zijn voor een gesprek. De ontvanger van jouw feedback is
immers expert over het eigen gedrag!

Waardering, talent en succes

“Je presentatie ging goed! Je hebt echt
de kern te pakken van het onderwerp.
Ik merkte alleen dat je het publiek weinig
aankeek of betrok bij je verhaal. Als je dit
meer zal doen denk ik dat je boodschap
een volgende keer nog beter aankomt.”

Verbetering en leertips

Normalisatie

1

10
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1

De 4G Feedback methode [2]

De 4 G’s fungeren als bouwstenen, een ezelsbruggetje om ongewenst gedrag aan te kaarten.

Dit feedback model geeft houvast om op een gestructureerde manier en
zonder verwijten te maken of te kwetsen een reflecterend gesprek aan te

Hiervoor doorloop je de volgende stappen:

gaan. De opbouw biedt ruimte om ongewenst gedrag te benoemen en
mogelijk bij te sturen. Aan de hand van vier fasen, vier G’s, kan de bood-

•	Gedrag - Benoem het gedrag dat aangepast dient te worden.

schap worden opgebouwd. Deze methode is bruikbaar om een gesprek

Spreek vanuit jezelf: ‘Ik merk dat …‘

aan te gaan, maar ook om tijdens een gesprek te evalueren.
•	Gevoel - Beschrijf welk gevoel het gedrag bij jou oproept:
‘Ik heb het gevoel dat... ‘
•	Gevolg - Benoem het gevolg van het benoemde gedrag.
Zo creëer je bewustwording bij de ontvanger en wordt inzicht

Gedrag

gewenst

Feedback

van het gedrag verkregen.

Gevoel

•

Gewenst - Benoem het gedrag dat volgens jou wenselijk is.
Probeer hierbij één of meer duidelijke en haalbare doelen te
opperen.

Gevolg

“Het is mij opgevallen dat je vaak te laat
bent als wij hebben afgesproken. Ik voel
mij hier gefrustreerd over en het laat mij
denken dat je mij niet serieus neemt.
Ik zou het fijn vinden als je voortaan
probeert op tijd te komen, of dat je het
tijdig aangeeft als een afspraak niet
haalbaar is.”

2	www.koersvaren.nl/4g-feedback-geven
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360 Graden Feedback [3]

2
3
4

90 Graden feedback
Vorm met elkaar een kring. Vraag iedereen om één voor één een kwartslag te draaien en tegen zijn of haar buurman of -vrouw aan de linkerzijde

Deze werkvorm bestaat uit vier losse oefeningen die elk eigen uitdagingen hebben. Ze kunnen elkaar opvolgen en zo de feedback verdiepen,
maar elke oefening kan ook los worden gebruikt. Deze oefeningen geven
jou en je samenwerkingspartners de kans om op zoek te gaan naar ieders
krachten bij het gebruiken van feedback. Ook kunnen deze oefeningen
helpen om stil te staan bij jullie samenwerking.

0 Graden feedback

te vertellen waarin deze volgens hen goed is. Iedereen in de kring luistert
mee. Stimuleer de spreker om voorbeelden te noemen.

180 Graden feedback
Deze oefening vindt plaats in tweetallen die tegenover elkaar plaats
nemen. Een persoon stelt zich op als feedback gever en brengt de boodschap met behulp van de 4G methode (zie oefening ‘De 4G feedback
methode’). De ontvanger luistert en schrijft zo nodig mee. Wanneer de
feedback is gegeven worden de rollen gewisseld. Nadat beide personen

Geef mensen eigen regie door te beginnen met een uitdagende zelfreflectie.

feedback hebben gegeven en ontvangen, is er ruimte om dit met elkaar te

Vraag iedereen om op zichzelf te reflecteren en stel daarbij de volgende

bespreken en goed af te sluiten. Belangrijk bij deze oefening is dat er

vraag centraal: ‘Wat denk jij dat anderen van jouw werk en functioneren

gebruik wordt gemaakt van ik-boodschappen (ik merk dat...) om misver-

vinden?’ Spreek met elkaar een tijdsduur af, bijvoorbeeld 5 tot 7 minuten.

standen en conflicten te voorkomen.

Niet veel korter, anders komt het niet los. Laat iedereen hardop zijn reflectie uitspreken in de ruimte, zonder dat hier reacties op komen. Stiltes

360 Graden feedback

kunnen vallen, maar zijn niet negatief. Vanbinnen gebeurt van alles.

Een oefening voor gevorderden! Als de groep een goede vertrouwensband
heeft opgebouwd mogen mensen worden uitgenodigd om plaats te
nemen op een hot chair. Wie dit aandurft mag - onder luid applaus - voor
de groep plaatsnemen en vragen om zowel positieve als negatieve feedback. Let op: de feedback moet gericht zijn op het functioneren, niet op de
persoon zelf! Ook hierbij zijn ik-boodschappen effectief. De ontvanger luistert en vraagt zo nodig door. Als iedereen feedback heeft gegeven kan de
ontvanger reageren en evalueren. De feedback gevers luisteren hiernaar,
een discussie is niet het doel. Laat elke ontvanger tot slot hardop
nadenken wat hij/zij met de feedback kan en wil doen.

3	www.devrijplaatscoach.nl/bloggum/78&highlight=360
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1
2

Zelf op zoek gaan
naar feedback

2

Feedback Speeddate [4]

3

Feedback hoeft geen langdradig proces te zijn, maar kan ook heel kort en
Om zelf te groeien in je functioneren en eigen ontwikkeling is feedback

krachtig werken. Bij deze werkvorm geven deelnemers elkaar in rap tempo

hard nodig. Deze komt niet vanzelf aanwaaien, maar vind je door proactief

een tip en een top. Deze snelle aanpak geeft ruimte om complimenten en

op zoek te gaan naar feedback. Hierdoor wordt een steeds beter en actueel

wensen met elkaar te delen, zonder dat het gesprek te beladen wordt. Zo

beeld gevormd van je krachten, verbeterpunten en toegevoegde waarde.

kunnen jongeren en ouders ook extra waardering voelen wanneer zij na

Door anderen verschillende vragen voor te leggen houd je jezelf en de

een gesprek met een professional de ruimte krijgen voor concrete feedback.

ander scherp. Denk bijvoorbeeld aan je collega’s en vrienden, maar ook
aan kinderen, jongeren en ouders die als jouw klant waardevolle feedback

Een feedback speeddate kan ook meer groepsgericht aangepakt worden.

kunnen geven! Door expert van je eigen gedrag te worden sluit je beter

Dit kan gebruikt worden als tussentijdse evaluatie, of als feedback rondje

aan op je eigen doelen, maar ook op de verwachtingen en gedragingen

tussen collega’s.

van jouw omgeving.
Door in twee rijen tegenover elkaar plaats te nemen ontstaat een ‘speeddate’ opstelling, met een rij A en een rij B. In rondes van 1 minuut per duo
•

Hoe zou jij mij omschrijven?

geven A en B elkaar een top en een tip:

•

Waar vind jij dat mijn kracht zit? Hoe merk je dat?

•

noem iets van de ander wat je waardeert.

•

Wat vind jij krachtig aan mijn manier van communiceren?

•

noem iets waarin de ander zich kan verbeteren.

•

Welke verwachtingen heb je van mij?

•

Welke verwachtingen maak ik volgens jou waar?

Na elke minuut - een goede tijdbewaking is noodzakelijk - schuift op rij A

•

Hoe ervaar jij onze samenwerking?

iedereen één plaats met de klok mee, waardoor nieuwe gespreksduo’s

•

Wanneer vond je dat ik echt vanuit mijn kracht werkte?

ontstaan. Het proces herhaalt totdat rij A terug is op de plek van beginnen.

•

Waar zoek jij mij voor op?

•

Waar vertrouw jij mij in?

•

Waar zit mijn toegevoegde waarde volgens jou?

Tip: deze oefening kan ook worden

•

Wat gun jij mij?

uitgevoerd rondom een thema,

•

Waar zie je ruimte voor ontwikkeling?

bijvoorbeeld door met elkaar af te

•

Wat zou je me graag zien doen?

spreken dat de feedback gericht is op
‘samenwerking’ of
‘verantwoordelijkheid’ etc.

Tip: Stel deze vragen ook eens aan jezelf! Zelfreflectie is lastig, maar kan voor
veel nieuwe inzichten zorgen.
4
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Mensen gaan
positieve acties ondernemen
en worden zich bewuster van
de positieve acties
die ze blijkbaar al
ondernemen

3

Geheim Agent [5]

4

Het aardige van deze opdracht is dat mensen opeens allerlei positieve
acties van anderen gaan waarnemen, die eerder als vanzelfsprekend
werden gezien of nog niet bewust werden waargenomen. Het effect is
daarmee tweeledig: mensen gaan positieve acties ondernemen en
mensen worden zich bewuster van de positieve acties die ze blijkbaar al
onbewust voortdurend ondernemen.
Overleg in tweetallen wat jouw individuele bijdrage zou kunnen zijn aan het
creëren van een positieve(re) cultuur
binnen jullie organisatie. Spreek vervolgens één actie af die je individueel
de komende periode kan ondernemen. Bijvoorbeeld meer feedback
vragen, of elke afspraak op tijd
nakomen. Vertel niet aan anderen
welke afspraak je met jezelf hebt
gemaakt! Spreek enkel met de groep
af wanneer jullie weer bij elkaar
komen. Op dat moment proberen
jullie van elkaar te raden wat ieders
actie was.

5	www.omdenken.nl
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Intervisie
Wat is effectieve intervisie?
Intervisie is voor iedereen die zich wil blijven doorontwikkelen en wil blijven leren van zichzelf en van anderen. In een intervisiegroep kan op een
veilige en gelijkwaardige manier gesproken worden over vragen, problemen
en twijfels die spelen bij één of meerdere deelnemers. Intervisie helpt om
uit je dagelijkse routine te komen en samen stil te staan bij lastige, nieuwe,
hulpbehoevende, of verrijkende situaties die je samen of alleen tegenkomt. Vaak merk je tijdens een intervisie bijeenkomst dat jouw vragen of
twijfels gedeeld worden door collega’s, of dat gevoelens van weerstand bij
jouw klant op verschillende manieren benaderd kunnen worden.
Om een intervisie bijeenkomst optimaal te benutten, is het noodzakelijk
dat alle deelnemers aan de intervisie hetzelfde doel voor ogen hebben.
Door vooraf ieders verwachtingen te bespreken kan teleurstelling worden
voorkomen.

In een intervisiegroep
kan op een veilige en gelijkwaardige
manier gesproken worden
over vragen, problemen
en twijfels

Een effectieve intervisiegroep ...
•	… heeft een gelijkwaardige en veilige sfeer. Vertrouwen is hierbij
de sleutel.
•	… heeft een duidelijke structuur. Vooraf is afgesproken hoe de
bijeenkomst zal verlopen, welke voorbereidingen gedaan
moeten worden en wat wordt verwacht van alle deelnemers.
•	… bestaat uit een groep van (maximaal) 5 of 6 deelnemers. Kleinere groepen kunnen minder veilig voelen, in grotere groepen
bestaat het risico dat niet alle deelnemers aan bod komen.
•	... komt regelmatig bij elkaar. Door eens in de paar maanden
samen te komen worden de besproken thema’s actueel gehouden, maar blijft er genoeg ruimte om individueel na te denken
en te handelen.
•	… is gemotiveerd. Zonder drijfveer zal de intervisie snel prioriteit
en resultaat verliezen.

Waar bestaat intervisie uit?
Tijdens een intervisiebijeenkomst staat het iedereen vrij om thema’s,
vragen of problemen aan de groep voor te leggen. Intervisie geeft de
ruimte om elkaar ‘hoe’ vragen te stellen: ‘Hoe zouden jullie de weerstand van
deze klant aanpakken?’ of ‘Hoe kijken jullie tegen dit thema aan?’. Hierdoor
ontstaat ruimte om met elkaar te brainstormen over de -voor jou- best
passende manier van werken. Daarnaast kan tijdens een intervisiebijeenkomst worden gereflecteerd op acties, gedachten en gevoelens van deelnemers. Thema’s als de persoonlijke drijfveer, eigen ontwikkeling en relatie
met collega’s of klanten kunnen hierbij centraal staan. Ook hier is vertrouwen in de groep noodzakelijk.

20
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Durf ‘outside the box’
te denken.
Een nieuwe werkwijze
zorgt voor verfrissing
en kracht

Let op dat je de juiste vragen stelt tijdens de intervisie. Vragen waar geen
direct antwoord op gegeven kan worden, bijvoorbeeld ‘Wat is de oplossing
voor de problemen met het management?’ kunnen de intervisie spaak laten
lopen, omdat er geen directe verandering plaats kan vinden. De vragen
kunnen het beste omgevormd worden, bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we het
beste omgaan met de huidige problemen met het management?’. Hierdoor
wordt besproken waar zelf verandering kan worden ingezet, in plaats van
een feitelijke situatie te beoordelen.

Tips voor een sterke intervisiegroep
Net als bij het geven en ontvangen van feedback is een veilige sfeer het
uitgangspunt voor een sterke intervisiegroep. Naast deze sfeer kunnen de
volgende tips je extra houvast geven bij het opzetten van goede intervisie:
•	Zorg voor een veilige en respectvolle omgeving.
•	Wees nieuwsgierig!
•	Spreek met elkaar af dat niets besproken tijdens de intervisie buiten de
ruimte wordt gedeeld.
•	Houd de herinneringen levend. Bespreek met elkaar wat eerder is
besproken. Hoe kijken jullie daar nu tegenaan?
•	Laat de vraagsteller zelf de regie over zijn probleem houden.
•	Heb lef in de onderwerpkeuze, durf je kwetsbaar op te stellen.
•	Denk vooraf goed na wie deelneemt aan de intervisie, de veiligheid in
de groep staat altijd op 1!
•	Durf ‘outside the box’ te denken. Een nieuwe werkwijze zorgt voor
verfrissing en nieuwe kracht.

Structuur van een intervisie bijeenkomst
De invulling van een intervisiebijeenkomst verschilt altijd. Ook kan de
structuur van een bijeenkomst verschillende vormen aannemen. Belangrijk is dat vooraf alvast wordt nagedacht over de te gebruiken structuur.
Wanneer gestart wordt met een nieuwe intervisie groep is het belangrijk
om stapsgewijs te werk te gaan. Vanuit daar kan de structuur van de intervisie aangepast worden aan ieders behoefte.
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Een goede basis De 10-stappen methode [6]

6.	Iedereen formuleert het probleem vanuit het oogpunt van de
vraagsteller. De formulering van de vraagsteller kan apart
opgeschreven worden, overige formuleringen kunnen op een
flap geschreven worden.

1.	Eén van de deelnemers - de vraagsteller - brengt een vraag of
probleem in. Hierbij kan een specifieke situatie gebruikt worden

2.

7.

De vraagsteller geeft zijn waardering van de

als uitgangspunt. De deelnemer beschrijft zijn ervaringen,

probleemformuleringen. Ook dit kan volgens het warm (+) - koud

gevoelens, mening, twijfels, etc. die op dat moment spelen.

(-) principe.

De groep schrijft vragen op een flap voor de vraagsteller, om de

8.

De vraagsteller maakt de rekening op. Na de eigen

situatie en het probleem te verduidelijken. Open vragen zullen het

probleemformulering toe te voegen aan de flap is ruimte voor

meest complete beeld geven.

een discussie. De vraagsteller licht zijn waardering van alle
formuleringen toe en sluit af met een herziening van zijn eigen

3.	De vraagsteller geeft zijn waardering van de vragen, door aan te

formulering.

geven welke vragen volgens hem relevant zijn voor de situatie. Dit
kan bijvoorbeeld door het coderen van de vragen met warm (+)
en koud (-).

9.	De groep gaat samen op zoek naar de krachten die het probleem
in stand houden. Deelnemers kunnen de vraagsteller suggesties
geven.

4.

De vraagsteller geeft antwoord op de vragen. De antwoorden zijn
geen uitnodiging voor discussie met de groep, maar ter
verduidelijking van het probleem.

10. De vraagsteller geeft aan welke suggesties hij aanneemt. Ook kan
de vraagsteller samen met de groep bespreken hoe deze
suggesties het beste aangepakt kunnen worden.

5.	De groep stelt vervolgvragen. De vraagsteller kan deze vragen
direct beantwoorden, zonder een discussie te starten.

6	http://s01.qind.nl/userfiles/271/File/Intervisie%2010%20stappenmethode%20mei%202011.pdf
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Elke intervisie bijeenkomst is anders. Door te experimenteren met verschillende vormen van structuur kan iedereen ontdekken op welke manier
intervisie iets kan bijdragen aan de persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling en groei. Een aantal variaties op de 10-stappenmethode [7]:

Structuur: de 5-stappen methode

Structuur: de clinicmethode

1. Stel een vraag aan de groep

1. Stel een vraag aan de groep

2. Probleemverkenning door vragen uit de groep

2.	De vraagsteller demonstreert de situatie waar de vraag over gaat

3. Samen op zoek naar de kern van het probleem

3.	De groep biedt alternatieven voor de situatie en demonstreert deze

4. Een adviesronde aan de vraagsteller

4. Feedback van de vraagsteller op de adviezen

5. Evaluatie van het hele proces

5. Demonstratie van het gekozen advies door de vraagsteller
6. Evaluatie van het hele proces

Structuur: de roddelmethode
1. Stel een vraag aan de groep

Structuur: de turbo-advies ronde

2. Probleemverkenning door vragen uit de groep

1. Stel een vraag

3.	Roddelen; de groep roddelt over een advies, de vraagsteller

2. Probleemverkenning door vragen uit de groep

staat buiten het gesprek en luistert
4. De vraagsteller deelt zijn ervaringen en waarnemingen

3. Iedereen biedt geschreven advies aan
4. Evaluatie van het hele proces

5. Evaluatie van het hele proces

7

26

www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/jezelf-ontwikkelen/intervisie

Reflectie: Stilstaan is vooruitgaan | Feedback en intervisie in de jeugdgezondheidszorg

27

3

Leren van successen [8]

4

Deze methode is bij uitstek geschikt om een andere toon te zetten voor
een intervisie bijeenkomst. Vaak worden problemen of lastige situaties
genomen als basis voor de intervisie. Bij het leren van successen staat juist
het succes centraal. Door uit te gaan van energie, kracht en kansen bereiken
groep en inbrenger sneller een perspectief op mogelijkheden, in plaats
van onmogelijkheden. Niet alleen als professional ben je vaak op zoek

Door uit te gaan van energie,
kracht en kansen
bereiken groep en inbrenger sneller
een perspectief op mogelijkheden,
in plaats van
onmogelijkheden

naar de krachten en mogelijkheden in een situatie. Ook kinderen, jongeren
en ouders hechten veel waarde aan hun eigen kracht. Door met een
oplossingsgerichte blik de situatie aan te vliegen kom je samen snel tot
een actieplan waarin de kracht van de klant centraal staat.

Alle succesfactoren kunnen op een flap in twee groepen verdeeld worden.
Links initiatieven, kwaliteiten, sterktes en acties van de inbrenger. Rechts

Gebruik voor deze vorm van intervisie het succesverhaal van een deel

contextkenmerken en ondersteuning van andere personen. De inbrenger

nemer als basis. Laat deze deelnemer - de inbrenger - uitgebreid vertellen

denkt mee, corrigeert en kan aanvullen.

over zijn of haar succesvolle ervaring. De andere groepsleden luisteren en
schrijven op wat naar hun idee factoren zijn die het succes mogelijk

Ga ook met elkaar op zoek naar de ‘verborgen succesfactoren’. Door de

hebben gemaakt.

inbrenger vragen te stellen en door beschreven succesfactoren met elkaar
te combineren, kunnen dieper liggende krachten boven tafel komen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een sterk netwerk waar kracht voor het succes uit
is geput, of eerdere ervaringen waardoor ditmaal nieuwe inzichten
gebruikt werden.
Sluit af met een gezamenlijke evaluatie. De groepsleden beantwoorden
met elkaar de vraag ‘wat leren wij van dit succesverhaal?’ Maak ook ruimte
voor de inbrenger om te evalueren wat hij of zij vindt van de gevonden
succesfactoren en welke kansen deze factoren bieden.

8.	www.lerendoorwaarderen.nl/wp-content/uploads/2007/07/leren-van-successen.pdf
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1

Kernkwaliteiten in kaart [9]

4

Een goede manier om je sterke en zwakke punten helder te krijgen is om
je kernkwaliteiten in kaart te brengen. Deze kennis komt goed van pas tijdens
een intervisie bijeenkomst, doordat het je beter de acties en achterliggende

Beter de acties
en achterliggende gedachten
van jezelf en anderen
begrijpen

gedachten van jezelf en anderen helpt begrijpen. Het bespreken van deze
kwaliteiten en acties komt de samenwerking ten goede en helpt inzien hoe
situaties en taken anders of beter aangepakt kunnen worden.
•	Kernkwaliteit: een specifieke sterkte die iemand kenmerkt,
bijvoorbeeld behulpzaamheid. Vaak wordt deze eigenschap door
anderen als eerste genoemd wanneer zij de persoon omschrijven.
•

Valkuil: iemand die doorschiet in zijn kernkwaliteit ontwikkelt
een valkuil, een vervorming van de kwaliteit, en creëert daarmee
zijn eigen zwakte. Doorschieten in je behulpzaamheid uit zich
bijvoorbeeld in bemoeizuchtig gedrag.

•

Allergie: de valkuilen van anderen kunnen bij jou irritatie
oproepen, je wordt er allergisch voor. Vaak heeft jouw allergie te
maken met je eigen kernkwaliteit. Een behulpzaam iemand kan
bijvoorbeeld allergisch zijn voor onverschillig gedrag.

•

Uitdaging: de vervelende kwaliteit van anderen waar je
allergisch voor wordt, is in feite een kernkwaliteit van de ander
waar hij of zij in is doorgeschoten. De kwaliteit die erachter ligt
kan juist een goede uitdaging voor jezelf zijn. Zo kan een
behulpzaam iemand die zich ergert aan onverschillige mensen
de uitdaging hebben om vaker los te laten. Er valt veel te leren
van de mensen die je eigenlijk nog niet goed kent.

9
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2

Speed Sparren [10]

4

Vaak is er behoefte om een situatie aan meerdere mensen voor te leggen.
In een groep is hier niet altijd ruimte voor. Speed Sparren geeft deel
nemers de ruimte voor een intiem intervisie gesprek. Bovendien geeft

1

Online reflecteren

2

Online zijn talloze tips en nieuwe inspiratiebronnen te vinden die kunnen

3

digitale ondersteuning helpen bij het aangaan van een transparant en

4

helpen bij het vormgeven van jullie persoonlijke reflectieproces. Ook kan
flexibel traject, wat het gelijkwaardig partnerschap ten goede komt. Een
aantal voorbeelden uitgelicht:

deze vorm van intervisie de hele groep energie en is het prettig om een
bijeenkomst mee te starten. De oefening is daarom ideaal voor teams die

Time2Twist (www.time2twist.nl)

hun intervisie aanpak een extra impuls willen geven.

De speciaal voor de JGZ ontwikkelde methodiek ‘Time2Twist’ is een inter
visiespel om je met collega’s te verdiepen in de wereld van reflectie. Op

Vooraf:

een speelse manier biedt het spel een ingang voor gesprekken over

•	Elke deelnemer formuleert een persoonlijk vraagstuk waar hij of zij

levende vragen en thema’s in jullie JGZ omgeving. Hierdoor krijg je een

graag verdieping in zoekt. Vorm vervolgens duo’s.
•	Zet stoelen paarsgewijs in de ruimte, waardoor op elke plek een duo

betere grip op jouw eigen handelen en het perspectief van collega’s,
kinderen, jongeren en ouders.

tegenover elkaar plaats kan nemen.

Omdenken (www.omdenken.nl)
Het sparren:

Door om te denken verschuift je blik van problemen naar kansen. In het

•	In elk duo start iemand met het voorleggen van zijn of haar vraagstuk.

kader van ‘Ja maar, wat als alles lukt?’ biedt deze site je tal van prikkelende

De andere persoon is deze ronde een sparringpartner. Samen sparren

verhalen waarin oplossingsgericht en kansenrijk denken is toegepast. Ook

zij 5-10 minuten over het vraagstuk. Na afronding verplaatsen de

leuk: de theorie van het omdenken is in verschillende boekjes, kaartspellen

vraagstellers van stoel waardoor zij tegenover een andere sparring-

en cadeau’s uitgebracht!

partner komen te zitten. Het sparren herhaalt zich. Daarna volgt een
derde ronde met weer een andere partner.

Lsltn (www.lsltn.nl)

•	Na de 3e ronde worden 3 minuten absolute stilte ingelast. In deze tijd

De site ‘Lsltn’ - loslaten - draagt bij aan het zoeken en vinden van rust in de

hebben de vraagstellers de ruimte om hun gedachten te ordenen,

alledaagse drukte. Het doel van Lsltn is om mensen met elkaar en zichzelf

inspiratie op te schrijven en de gesprekken te laten landen.

in gesprek te brengen. Over drukte, rust en keuzes maken. Door samen te

•	Na de stilte kunnen de rollen omgewisseld worden, zodat de voorheen
sparringpartners nu hun vraagstuk voor kunnen leggen.

bespreken wat er nou écht toe doet krijg je nieuwe inzichten over je eigen
en elkaars handelen en welke veranderingen je daar in ziet, of wilt zien.

Meer inspirerende plekken op het web:
www.intervisie.startpagina.nl
www.carrieretijger.nl/functioneren
www.werkvormen.info
10	www.kessels-smit.nl/files/Speed_sparren-kort.pdf
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