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INTERVISIE (ICT) GROEP

-

Als gecertificeerde hogere veiligheidskundige of
arbeidshygiënist dien je deel te nemen aan ICTbijeenkomsten. Copla faciliteert dit door het beleggen
van intervisiebijeenkomsten. Schrijf je daarom in
voor intervisie. Intervisie is een leuke manier om
samen met gelijkgestemden oplossingen te zoeken
voor problemen waar je als veiligheidskundige of
arbeidshygiënist tegen aan loopt in de praktijk. Je
brengt eigen vraagstukken in en je gaat met
oplossingen de deur uit.
Door het deelnemen aan intervisie geef je invulling
aan de verplichting voor kerndeskundigen tot
deelname aan ICT-bijeenkomsten.

Breng je eigen vraagstukken
in en zoek samen met andere
professionals naar de juiste
oplossingen!

Voor wie
Voor gecertificeerde hogere veiligheidskundigen
(HVK) en arbeidshygiënisten.

(Her)certificatie als kerndeskundige
Kortom: het verbeteren van persoonlijk en
professioneel handelen als
veiligheidskundige

Uitvoering
Met 4 tot 8 deelnemers neem je deel aan
intervisiebijeenkomsten. Copla start regelmatig op
diverse plekken in Nederland met intervisiebijeenkomsten. Je bepaalt zelf welke plaats je het
beste past. In principe kun je op verschillende
plaatsen aan intervisie deelnemen maar voor het
beste resultaat adviseren wij om een vaste plaats te
kiezen.
Door 2 of 3 deelnemers wordt per sessie een casus
uit de eigen praktijk ingebracht. Deze casus is
gebaseerd op de kerntaken-competentiematrix van
de certificatieregeling. Van te voren heeft de casusinbrenger een aantal leerpunten opgesteld met
betrekking tot de casus. Deze leerpunten en
eventuele aanvullende leerpunten worden besproken
en mogelijke verbeteringen worden door de
aanwezigen geopperd.
Na de bijeenkomst gaat de casus-inbrenger aan de
slag met de voorgestelde acties. Tijdens de volgende
bijeenkomst geeft de casus-inbrenger een
terugkoppeling van de door hem ondernomen acties
en het uiteindelijke resultaat (voor hemzelf en bij de
klant). De casus-inbrenger is zelf verantwoordelijk
voor het opstellen van het verslag voor het portfolio.
Het verslag wordt tevens verstuurd naar Copla die
het onder alle deelnemers verspreidt. Copla zorgt
per bijeenkomst voor een agenda en een
afgetekende deelnemerslijst. De deelnemers
ontvangen een kopie van deze lijst voor hun
portfolio.

Resultaat
-

Vergroting netwerk
Betere prestaties op het werk
Inzicht in eigen leerdoelen
Leuke manier van het verwerven van kennis
en vaardigheden
Feedback krijgen van andere professionals
Haalbare en praktische oplossingen vinden

Intervisietechniek
Er zijn verschillende intervisietechnieken die tot doel
hebben om de deelnemers “out off the box” te laten
denken zodat het ingebrachte probleem
geanalyseerd en opgelost kan worden. Wij maken
gebruik van de ’10-stappen’ methode. Maar
eventueel kunnen andere methodes worden ingezet.
Copla zal, indien nuttig of noodzakelijk, enkele
methodes aanbieden en samen met de deelnemers
vaststellen welke methode of methodes gebruikt
gaan worden.

Verder met veiligheidszorg. Verder met Copla.

Kosten
Voor deelname aan intervisie kun je een
strippenkaart kopen voor 5 intervisiebijeenkomsten.
Een strippenkaart kost € 1.250. Eén intervisiebijeenkomst duurt 3,5 uur. Je kunt je ook aanmelden
voor deelname aan een bijeenkomst. De kosten
hiervoor bedragen € 350 per bijeenkomst.

Groepsgrootte
De groepsgrootte bedraagt minimaal 4 en maximaal
8 personen. De bijeenkomsten vinden plaats op
diverse plaatsen in Nederland.

Aanmelding
Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor deelname aan
intervisie via onze website: www.copla.nl of per mail:
info@copla.nl. Na de aanmelding wordt je op een
wachtlijst geplaatst. Bij 6 aanmeldingen worden in
overleg de sessies ingepland. Daarbij kiezen we een
uitvoeringsplaats die het beste past bij de potentiele
deelnemers. Je kunt je dan nog terugtrekken van
deelname. Indien de sessies met minimaal 4
deelnemers zijn gepland, ontvang je de bevestiging
van deelname. Pas op dit moment ontvang je de
factuur voor de strippenkaart of de bijeenkomst.

Bezoek ook onze website: www.copla.nl

Verder met veiligheidszorg. Verder met Copla.

