
Intervisie buiten je bubbel. 
  
Afgelopen jaar hebben we, het regionaal Leernetwerk jeugd Utrecht, geëxperimenteerd met 
intervisie waar naast professionals van verschillende organisaties ook ervaringsdeskundigen 
en studenten aan deelnamen.  

Intervisie is een vorm van gezamenlijk leren van ervaringen gericht op het verbeteren van 
het handelen in de praktijk. Door intervisie uit te voeren in groepen met jeugdprofessionals 
uit verschillende organisaties, studenten uit verschillende opleidingen én 
ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders, krijgen deelnemers een directe inkijk in de 
belevingswereld van een ander, vergroot het onderling begrip en draagt het bij aan betere 
samenwerking. Tijdens de intervisie wordt een (werk) ervaring besproken waar een 
deelnemer vragen over heeft hoe te handelen en van te leren. 

Waarom is dit interessant voor jou? 

- Een kijkje in de belevingswereld en ideeën van (jeugd)professionals en studenten 
- Je eigen ervaring inbrengen waar professionals en studenten van kunnen leren 
- Indirect de hulp- en dienstverlening aan ouders en kinderen verbeteren 

 

Praktische informatie.  

Vanaf september 2021 tot juli 2022 starten er weer 2 twee intervisiegroepen met elk 
ongeveer zes deelnemers en een begeleider.  
In elke intervisiegroep kan een ouder of een jongere meedoen. 
 

• De intervisiegroep komt 5 keer bij elkaar, 2 uur lang. Een groep op de maandag van 
09.30 tot 11.30 uur en een groep op donderdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. 

• Data en plaats worden in overleg met elkaar vastgelegd 
• Er is een vergoeding voor de deelnemers van €25,- per bijeenkomt in de vorm van 

een bon 
• Informatie die gedeeld wordt blijft in de groep 
• Donderdag 23 september is er om 16 uur een online voorlichtingsbijeenkomst, 

datum wordt nog bekend gemaakt 
 

Wat vragen wij van jou? 

• Deelname aan de intervisie is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wie meedoet verbindt 
zich eraan om een vooraf met elkaar afgesproken aantal keer aanwezig te zijn.  

• Fijn als je ervaring met jeugdzorg enige tijd achter je ligt maar wel na 2014.  
• Je bent bereid naar je eigen handelen en voelen te kijken en hier over te praten 

 

Heb je belangstelling, heb je vragen, neem dan contact op met Mirjam Gademan, begeleider 
van de intervisie mirjam.gademan@hu.nl  


