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zonder dat er sprake is van een apalte,
buiten en/of boven de groep staande,
(hege-)leiding. Wisselend leiderschap is
een voorwaarde om de groep zelfstandig
en onafhankeldk van deskundigente laten
functioneren. Zo is de groep verantwoordelijk voor haar eigen leerproces en
maakt gebruik van haar eigen leiderschap. Voorwaarde is wel clat er een
basis van onderling vertrouwen moet
ztjn.

I Inleiding
De auteurs willen met dit boek een
oriëntatie op intervisie geven, die
gebaseerdis tlp hun eigen leerweg van

drie jaar intervisie.Juistook omdater op
gebiedvan intervisiezo weinig literatuur
voor handen

Werken als intervisiegroeP op zichzelf
bezigheid.Ieder die
een laagdrempelige
de bedoeling heeft werkproblemeneens
aan te pakken, kan
wat gestructureerder
op weg met de in dit boek aangeboden
methoden.Minimale vtlorwaarcleis dat
cle groep vertrouwenheeft in haar eigen
leerwegen zelfleidendkan werkenals:
Intervisiewordt dan tlok omschreven
'onderlinge adviseren t.a.v. werkuit
problemen,in eenleergroepbestaande
gelijken, die binnen een gezamenlijk
vastgesteldestructuur tot oplossingen
tracht te komen (in de zin van gedragsveranderingt.o.v. de probleemsituatie),
in een autonoom, ervaringsgericht
leerproces.'
Uitgangspunt blj intervisie is het
functioneren in de werksituatie- Een
is taakgericht,tl.w.z. dat
intervisiegroep
op procesmatigewijze bepaaldedoelen
worden.
nagestreeÍd
'leergroepbestaande
Als het gaat om een
uit gelijken' is er een groep van mensen
uit collega's
bedoeld(al of niet hestaande
maar liefst wel uit mensenmet vergelijkbare werkproblemen),die biieenkomen

2 }{et intervisieProces
Tijdens een intervisie-bijeenkomstkunnen
we de volgendefasen onderscheiden:
l) het verzamelenvan Problemen;
2) de probleemkeuzeen de keuze van een
gespreksleid(st)er;
3) de probleemfbrmulering;
4) het vragen stellenaan de intervisant
ter verhelderingvan het Probleem;
komen tot alternatievegedrags-en
het
5)
en eventuele
handelingsmogeliikheden
feedback.
Bii intervisiegesprekken zljn er twee
uitgangspunten van belang, te weten
'wees je eigen leider' en 'storingen
hebben vooÍrang' (R. Cohn). Mensen
kunnen bewust kiezen om zichzelf te
leiden in een gesPrek. Die keuzemogeliikheid houdt in dat je naar voren
kunt brengen wat je vindt, wat ie wilt,
maar ie kunt er evengoedvoor kiezen dat
niet te doen.
'storingen hebben vooÍïang' moeten
Bii
we denken aan allerlei grote en kleine
tnrzaken die het leerproces kunnen
blokkeren. Het uiten van deze storingen
kan betekenen dat er weer actief
aangeslotenkan worden op de leertaakWelke methode voor de intervisie
gekozen wordt, is aftrankelijk van het
type werkprobleem dat ingebracht wordt,
de ervaring van de groePsleden met
intervisie en autonoom leren, cle
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vertrouwdheidmet elkaar en de bereidheid om zichzelfbespreekbaar
te stellen.
Daarnaastspelenook de beschikbare
tiid
en ruimte, het aantal deelnemersen de
leermiddelen
beschikbare
eenrol mee.
3 Intervisie-methoden
In het boek worden een zestalmethoden
kort omschreven:
3.1 de incidentmetlode
moeilijke zaken die in het verleden
gebeurdzijn of die er aankomenworden
in een groep besprokenvolgenseen zeer
eenvoudigen strak gestructureerd
model.
Zo wordt eenhepaaldvoorvalop systematischewijze geanalyseerd
en geëvalueerd. Hierbii wordt gebruikgemaaktvan
de kennis en ervaring van alle groepsleden. Meerdereoplossingen
kunnendan
ook naarvorenkomen.
3 .2 de krachtveldanalyse
hierbij gaat het erom te achterhalen
welke krachten (factoren) een bepaald
doel of oplossingbevorderenen welke
krachtende oplossingvan het probleem
kunnenverhinderen.Ze is vooral toepasbaar in situatiesdie niet al te complex
zdn. Men gaat dezekrachtenrangschikken naar hun mogelijkeinvloed op het te
behalendoel. Vervolgensprobeertmen
clante zoekennaar een oplossingen stelt
men eenactieplanop.
3.3 de profielbeschrijving
hierhij maakt men een eigen profiel van
hoe men in deze werksituatie of leersituatie functioneert met alle sterke en
zwakkekanten.Zo krljgt men een helder
beeld van zichzelf en het eigen
functioneren;
3-4 de Balint-methode
gezamenlijkwordt een probleemuit het
werk bekeken,men leeft zich in in de
situatieen probeertmogeliikestrategieën
voor het handelenop te stellen,om zo

het probleem te verkleinen of op te
lossen.Karakteristiek
voor dezemethode
is de strakkescheidingvan de fasenvan
probleemstelling, beeldvorming,
oordeelsvorming
en besluitvorming.
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3. 5 thema-gecentreerdeinteractie
Deze werkwrjze is ontwikkeld door Ruth
Cohn. Zii stelt dat er tussen mensen
altijd een thema centraal staat dat soms
wordt benoemtl, maar al te vaak ulk
wordt genegeerd. Dit centrale thema
bindt de deelnemers met elkaar. Maar
deelnemersin een leerproceswillen ook
iets leren, stellenzich een taak.
Deze taken zljn vaak verbonden met de
eigen situatie van de lerende, privé of
beroepsmatig. Cohn spreekÍ van de
wereld om ons heen als de'globe'.
Hoofdgedachtevan de themagecentreerde
interactie is nu dat rondom het actueel
levende thema zowel de lerende aan bod
komt, de leergroep, alsmedede leertaak
en de maatschappelijkewerkelijkheid.
Deze verschillendecomponentenvan het
leerproces worden in een dynamische
balans met elkaar gehouden. BU intervisie volgens deze methode is het dus
wezenlijk om op zoek te gaan naar het
collectieveprobleem (het actueellevende
thema van de groep), om van hieruit op
zoek te gaan naar mogelijke oplossingen;
6 de methode Raguse
Deze methode wil een in hoge mate gestructureerde aanpak bieden voor het
gezamenlijkbegrijpen en doorwerkenvan
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een probleemgevalvan één individuEssentieel is de fase waarin de
groepsledenwordt gevraagdzich in te
leven in de positie van verschillende
personen,te beginnenbd diegenendie
voor de intervisanthet belangrijkstzifn,
tot en met de intervisantzelf. Doordat
belevingen,ervaringenen fantasieënvan
ieder op dezewljze wordenuitgesproken,
komenvaak voorheenonbewusteachtergrondenvan het probleemnaar voren.
Dit leidt ertoe dat de groep hypotheses
kan formulerendie meehelpeneen nieuw
licht op het probleemte werPen.
4 Macht en onmacht binnen intervisie
Tot slot maakt J. Hendriksenin een
laatstehoofdstukde balansop. Hij komt
te spreken over macht en onmacht,
omdat deze een grote rol spelenbij het
oplossen van problemen. Btj alle
interactiesspelenze eenrol.
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Macht wordt goed gebruikt als de ander
worclt erkend en aanvaard. Onmacht
betekentdan, de anderniet erkennen,of
niet erkend worden door de ander. Zo
kun ie zeggefidat een groep machtig is,
wanneer de onderliggende erkenning
centraalstaat.Dan wordt machteigenlijk
zelfmacht: een instrument om ieder
groepslidgoed te laten functioneren.Het
tegendeel,de onmacht,is dan herkenbaar
wanneeriemandgeblokkeerdwordt, niet
erkendof vertrouwdwordt, genegeerdof
angstigwordt of dichtslaat.

bij intervisie
Omdat het groepsgebeuren
sterk betrokken is op de werksituatie,
uit die
spelen machtstegenstellingen
werksituatiein de intervisiegroepook een
rol. Het is daarom goed om deze te
onderzoeken.
te
Het is belangrijkom machtsinvloeden
herkennenin hun positieveen negatieve
en om het vanzelfsprekende
betekenissen
karakterervan te doorbreken.Als dit in
de intervisiegroepgebeurt,kan dit ziin
doorwerkinghebbenin de werksituatie.
op hun beurt
Omdatmachtsverhoudingen
veel met weerstanden, storingen en
te maken
overdrachtsverschijnselen
hebben,besteedtde auteur hier ook nog
aandachtaan. HtJ is het met mevrouw
Cohn eens dat ze vooÍTang dienen te
hebben.lmmers: wanneereen groep in
staat is over blokkerend gevoelenste
praten, wordt een acfuele hier-en-nu
storing van het leerprocesopgeheven.
Dat kan leiden tot een verbeterdinzicht
in het eigenfunctionerenin de groepen
werksituatie.
Ook haalt de auteur nog aan dat er
mensen kunnen zijn die Problemen
hebben met het inbrengen van Problemen. Zo kunnener mensenzijn die
reeds opgelosteproblemennaar voren
brengen, weer anderen vinden hun
probleemniet zo belangrijk, of vinden
het moeilijk om de Problemenonder
woordente brengen,omdat ze uit vage
gevoelens
bestaan.
Daarompleit de auteurervoor om van
een individueel intervisieprobleemte
waar iedekomen tot een groepsthema,
is.
reenbij betrokken
5 Concluderend
constateerik dat de doelSamenvattend
stellingvan het boek wordt bereikt'

Het geeft inderdaad een oriëntatie op
inter-visie.
Het geeft kort en duidelijk een aantal
methoden weer die je zou kunnen gebruiken.
Ook waarschuwt het boek voor het al te
strak hanteren van deze methoden. Uiteindelijk gaat het om het dienstbaarzijn
van rJezemethoden aan het intervisieproces.
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'Intervisie bij werkproblemen'
Het boek
biedt in ll2 pagina's een overzichtelijk
en bondige handreiking. Dat er overigens
niet al te diep op de materie in wordt
gegaan kan daarom geen bezwaar te
noemen zijn. Voor wie over de
genoemde methoden wat meer informatie
wil, is er een uitgebreide literatuurlijst
opgenomen.

PeterHuijbregts,o.praem.
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