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Waarom intervisie voor praktijkmanagers?

Je werk effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren

Zorgverlenende collega’s in 
de praktijk profiteren 

daarvan

Onderling kennis delen en lastige kwesties oplossen

Meer tijd om kwaliteit 
huisartsenzorg te bewaken 

en te verbeteren 

Meer tijd voor de patiënt

Deskundigheid als praktijkmanager ontwikkelen



Voor wie?

Voor alle praktijkmanagers die werken bij een 
Huisartsenpraktijk die is aangesloten bij de ROHA



Wat is intervisie?
Doel & spelregels van intervisie

Doel intervisie
✓ Persoonlijke professionaliteit verder ontwikkelen
✓ Greep krijgen op het eigen denk- en leerproces met betrekking tot de 

werkuitvoering. Dit gebeurt met behulp van (zelf)reflectie

Spelregels intervisie
✓ Deelnemers bespreken zaken op voet van gelijk(waardig)heid
✓ Deelnemers garanderen elkaar veiligheid en vertrouwelijkheid; 

nemen hun eigen verantwoordelijkheid; wees je eigen leider
✓ Elkaars grenzen worden gerespecteerd. Vragen stellen mag; je hoeft 

niet op alles een antwoord te geven
✓ Deelnemers communiceren met elkaar op basis van transparantie
✓ Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid



Wat is intervisie?
De effecten van intervisie

✓ Proces van doorgaand leren in de werkuitvoering, ontwikkelen en 
stimuleren

✓ Meer zicht op de eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie
✓ Meer creativiteit bij het oplossen van problemen
✓ Uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire
✓ Gezamenlijke reflectie doet bovendien een sterk beroep op de 

communicatieve vaardigheden zoals 
o Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD)
o Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA)
o Oordelen, Meningen, Aannames (OMA) thuislaten

✓ Je beter te verhouden tot - en omgaan met diversiteit en inclusie



Praktische informatie intervisiebijeenkomsten

✓ Aantal deelnemers per groep: 4 tot 8

✓ Deelname is gratis

✓ Locatie: via Zoom

✓ Duur: 2 uur per sessie. Totaal 3 sessies in 2e helft 2021

✓ Aanwezigheidsplicht: alle 3 x aanwezig zijn met vaste groep deelnemers, 
zodat vertrouwen opgebouwd kan worden met elkaar

✓ Actieve deelname: per bijeenkomst wordt door 1 deelnemer een verslag 
gemaakt. Hierop wordt bij de volgende bijeenkomst aan het begin 
gezamenlijk gereflecteerd. 

✓ Vertrouwelijkheid is heel belangrijk, dus de afspraak is dat iedereen alles 
binnenskamers houdt



Praktische informatie intervisiebijeenkomsten

Intervisiegroep 1
✓ Supervisor: Christine van Duin
✓ Data:

❑ Sessie 1: ma 5 juli (schoolvakantie start 10 jul.)
❑ Sessie 2: ma 6 september
❑ Sessie 3: ma 8 november

✓ Alle sessies starten om 19.30 u

Intervisiegroep 2
✓ Supervisor: Twie Tjoa
✓ Data: 

❑ Sessie 1: do 26 augustus (schoolvakantie eindigt 22 aug.)
❑ Sessie 2: do 14 oktober (schoolvakantie start 16 okt.)
❑ Sessie 3: do 9 december (schoolvakantie start 25 dec.)

✓ Alle sessies starten om 19.30 u



Volgende stappen

Interesse? 
✓ Stuur uiterlijk dinsdag 1 juni 2021 een mail naar

praktijkmanagers@rohamsterdam.nl met daarin je keuze voor de groep. Als
je aan beide groepen kan deelnemen, geef dit dan ook aan (dat maakt het 
makkelijker voor de ROHA om te plannen)

• Vol = vol: max. 8 plekken per groep

✓ In de eerste week van juni wordt je inschrijving voor deelname bevestigd

✓ Je krijgt ca. een week voorafgaand aan de eerste bijeenkomst informatie 
over werkwijze, gespreksregels en privacy. 

mailto:praktijkmanagers@rohamsterdam.nl


Coördinatoren Intervisie:
Lotte Ronner & Ralph Besselink 
06 39 55 77 01 & 06 36 01 46 14

praktijkmanagers@rohamsterdam.nl
www.rohamsterdam.nl

Vragen? 


