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INTERVISIECOÖRDINATOR BRANCHE PERSONENSCHADE
Doelgroep
Data
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: NIVRE Register-Experts in de branche Personenschade
: 29 augustus 2019 (ééndaagse training !!)
15 oktober 2019 (ééndaagse training !!)
: 9.00 – 17.00 uur
: Kantoor NIVRE, Boompjes 251 te Rotterdam
: € 450,00 exclusief btw, inclusief lunch
: 4 PE-punten

In 2018 is het NIVRE in het kader van ontwikkeling en permanente educatie gestart met een pilot intervisie
voor de branche Personenschade.
De ervaringen van de deelnemers aan de, tot dusver, twee intervisiebijeenkomsten, is overwegend positief.
Wel is duidelijk geworden dat meer invulling en handvatten over de rol van de intervisiecoördinator
gewenst is voor het goed kunnen bewaken van de procedures en het zorgen voor een gelijkwaardige
inbreng van de deelnemers. Voor alle deelnemers aan de intervisiegroep is het ook belangrijk dat men zich
voldoende veilig voelt om optimaal mee te kunnen doen. De intervisiecoördinator heeft daar een
belangrijke taak in. De wens bestaat daarom om de rol van de intervisiecoördinator verder te
professionaliseren.
In samenwerking tussen NIVRE en Spijkman is daarom een training voor intervisiecoördinator ontwikkeld.
Deze training zal één dag in beslag nemen en kan worden gevolgd door minimaal 6 personen, maximaal
8 personen. De kosten van de training bedragen € 450,00 per persoon, exclusief btw en inclusief lunch.
Voordeel van deze training is naast een betere invulling kunnen geven aan de rol van intervisiecoördinator
ook dat dit in uw dagelijkse praktijk van nut kan zijn.
Mochten hier nog vragen over zijn dan kunt u contact opnemen met Ellis Verhoeven (06-2000 0482) of
Peter van den Bedem (06-1020 3235).
Programma
9.00 Start van het programma
- Veiligheid en vertrouwelijkheid creëren
- Toegevoegde waarde intervisie;
- Oefenronde, vol-oordeel luisteren;
- Aanpak en opzet intervisiemethode;
- Oefenronde 1: intervisie en nabespreking op output en proces
12.30 Lunch
- Didactische valkuilen;
- Oefenronde 2: Focus op de juiste vragen en verdieping brengen
- Oefenronde 3: Zelf begeleiden
- Aandachtspunten, opdracht voor in de praktijk
17.00 Afsluiting
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Aanmelden en annuleren
Aanmelden geschiedt via Extranet. Het aantal plaatsen is beperkt tot minimaal 6, maximaal 8 personen.
Zodra u via Extranet bent aangemeld, ontvangt u een barcode als inschrijvingsbewijs.
Indien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, kunt u zich als geïnteresseerde registreren. Bij voldoende
deelnemers wordt er nog een extra trainingsdag georganiseerd.
In geval van annulering verzoeken wij u tijdig via Extranet af te melden. Bij annulering binnen één week
voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding vooraf wordt het volledige
bedrag voor deelname in rekening gebracht.

