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Voorjaar
Het voorjaar biedt ons alle kans om met elkaar in debat te gaan over hoe wij zaken vorm 
willen geven in ons werkzame leven en daarbuiten. De wereld rondom ons is volop in 
beweging. Als we het samen aangaan zijn er genoeg mogelijkheden om er iets moois 
en zinvols van te maken. Daarom organiseren we in mei een dubbele posteravond. 
Dan is er de gelegenheid je visie te toetsen en aan te scherpen middels elkaars posters. 

De tweede rode draad door de avonden is: gezamenlijkheid. Leren en groeien zijn sociale 
processen. Intervisie is daarvoor een uitstekend vehikel. Door in verschillende groepjes het 
gesprek met elkaar aan te gaan is het mogelijk om nieuwe gezichten te leren kennen. Voor 
hen die dat zoeken ontstaat de gelegenheid nieuwe intervisiegenoten te vinden en nieuwe 
groepen te vormen.

TWEE POSTERAVONDEN

Op 3 en 17 mei organiseren wij opnieuw posteravonden. De plek is “Huis in de wijk”, Prof. 
Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht. De koffie is bruin om 19.00 uur, we starten om 19:15 uur 
en sluiten af om 21:30 uur. De kosten van deelname bedragen 15 Euro per avond en voor 
twee avonden 20 Euro, vooraf te voldoen. Je kunt een of twee avonden meedoen. Per avond 
is er plek voor 28 deelnemers. We werken in groepjes van vier. Je kunt je opgeven per mail 
bij Joop Westgeest [joop.westgeest@me.com] Vermeld je: [voor]naam en 3, 17, of 3+17 mei

Alle deelnemers maken een poster die 21 april moet zijn aangeleverd. Wij kunnen ze dan tijdig
vermenigvuldigen en vergroten. De instructie voor het maken en aanleveren van een poster 
vind je op pagina twee.

Wij verheugen ons erop om aan de slag te gaan met jullie en hopen op veel inspirerende 
posters. Een hartelijke groet, 

Wimke
Natascha
Joop

En dan het Najaar
In het najaar zetten we de koers voort en zoeken we samen uit of de “Didactiek van de Liefde” 
een visie is die ons kan bekoren. En, we vragen ons af of we daarvoor zijn toegerust. Over de 
twee dagen die we daar aan willen besteden  zullen we later informatie rondsturen. We doen 
dat wanneer we de inhoud en programmering verder hebben vorm gegeven.



INTERVisie
INSTUCTIE VOOR DE POSTER EN AANPAK OP DE AVOND

Posteren betekent:  “een poster maken, ophangen, er bij gaan staan en met de omstanders een gesprek over je 
poster aan gaan.” 
Op de poster staat een uitspraak, een stelling, een beschrijving, een metafoor, opvatting of vraag m.b.t. supervisie en
of coaching. Jouw supervisie of coaching.  Zoals je dat nu doet. Of zoals je die in de loop der jaren tot een eigen stijl 
of methodiek hebt ontwikkeld. Ook je theoretische bagage kan van belang zijn

De achtergrond van de poster bestaat uit een afbeelding[en] en versiering[en] die jouw verhaal onderstrepen en 
verluchtigen. Misschien lukt het je ook om daarmee de kijkers en gesprekspartners met je te verbinden.

De (1e) Avond
Tijdens de avond werken we in twee rondes van een uur in zeven groepjes van vier. De groepjes zijn ingedeeld en elk 
groepje beschikt over de vier posters van de deelnemers op A3-formaat. In dat uur lichten twee mensen hun poster toe. 
De anderen stellen vragen of gaan de dialoog aan. Halverwege het uur waarschuwen wij voor de wissel. Na het uur 
wisselen we van groepje: twee mensen blijven zitten en twee mensen zoeken een ander tweetal.Tot slot nemen we 
een half uur de tijd om de ervaringen met ons dagelijks werk te verbinden. Na afloop zijn de posters van alle deel- 
nemers beschikbaar voor iedereen

De (2e) Avond
Tijdens de tweede avond is de werkwijze het zelfde. 
 
Aanleveren van de poster
• Alle deelnemers maken een poster. Die moet je uiterlijk 21 april om 17:00 uur aanleveren per mail bij Joop Westgeest: 
  joop.westgeest@me.com. Bij hem kun je ook hulp krijgen voor het opmaken van je poster 06-25073660
• Het aan te leveren formaat is A4. Dat mag full-color zijn of met een witte marge van maximaal 1 cm. Je kunt het 
  bestand aanleveren in Word of als Pdf. 
• Inhoud en vorm zijn natuurlijk vrij. Op basis van onze ervaringen vorig jaar een advies: in de beperking toont zich ……
  ….., minder elementen en tekst houdt de aandacht gemakkelijker gevangen

Onze Focus.
Het idee achter deze opzet is: recht doen aan al die expertise die in de regio aanwezig is. En de behoefte 
om er samen wat mee te doen. Wij hopen dat jullie deze gedachten delen  en inspirerend genoeg vinden 
om mee te doen.

Voorbeelden

THEMA GECENTREERDE INTERACTIE
               de ikken maken deel uit van wij    

         TRANSCULTUREEL
 

een echt gesprek is altijd transcultureel

             BEOORDELEN
 

leren en beoordelen zijn geïntegreerd

Coachen op de vloer 
Speels, verdiepend en actiegericht 

”Logica brengt je 
van A naar B. 

 Verbeelding 
brengt je overal.” 

Einstein 

Het niet alleen rationeel 

begrijpen. Maar nieuwe 

inzichten ook daadwerkelijk 

ervaren. Dat is het begin van 

een waardevolle 

verandering. 

We kennen allemaal de supervisanten en coachees die in hun eigen 
gedachtepatroon rond blijven draaien. Hun hersenen pijnigen, veel 
woorden gebruiken en vooral over hun gevoelens praten, zonder deze 
daadwerkelijk te beleven.   

Hoe creëer jij dan beweging? 

Psychodrama 

Een ervaringsgerichte methode 
waarin denken, voelen en doen 
samen komen in een levensecht 
spel. Spelenderwijs ontstaat er 
ruimte voor verdieping en kom 

bij je kern.  

Ervaringsgerichte 
(groeps)supervisie 

Zet je direct in beweging en 
werkt door in de dagelijkse 

praktijk.
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