Begeleide INTERVISIE 2019
Beste collega-mediators,
Wat is intervisie?
Collegiale ondersteuning waarbij werk gerelateerde situaties met een leergroep (bestaande
uit gelijken) op een methodische wijze worden besproken. Het doel voor zowel de inbrenger
als de overige deelnemers is bewustwording van de manier waarop hij kijkt naar het
vraagstuk en vervolgens de inbrenger te stimuleren zijn eigen gezonde verstand en eigen
praktijkervaring te gebruiken. Intervisie is op zelfsturen en op reflectie gericht.
Intervisie bij CouR Consult wordt begeleid door een ervaren intervisiebegeleider met kennis van
intervisie en een groot aantal methodes (waaronder MediationCouR®; een professionele tool voor
conflictmanagement), zodat een duidelijk leerdoel behaalt wordt. Juist de afwisseling in methodiek
versterkt de dynamiek.
Voor wie?
 Mediators*
*Voor MfN registermediators geldt dat een van de registratie-onderhoudseisen van het MfN is het
verplicht deelnemen aan “Intervisie”. De verplichting geldt vanaf 2013.
Dan is het vereiste om minimaal 18 PE punten te behalen in 3 jaar, verdeeld over
3 bijeenkomsten van 2 uur per jaar.
Wij houden een aanwezigheidsregistratie bij.
Aan het eind van het kalenderjaar zullen wij de aanvraag voor PE-punten bij het MfN verzorgen.
Het aantal deelnemers bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 12.
Een uitstekende kans om collega’s te ontmoeten en bezig te zijn met verdere
professionalisering van uw praktijk.
Locatie:

Kantoor Van Ede & Partners
Parklaan 54a
5613 BH Eindhoven
Van Ede & Partners maakt onderdeel uit van een groot kantorenpand. Er zijn hier 2
panden: Van Ede & Partners zit in het achterste pand. U kunt zich binnen bij entree
melden bij de zuil

Data in 2019 (steeds van 16.00 – 18.00 uur)
 Woensdag 20 februari
 Woensdag 29 mei
 Woensdag 4 september
 Woensdag 4 december
Wij hanteren het principe vol is vol. In verband met de planning is het prettig als u voor eind januari
laat weten of u van de partij bent in 2019 via info@courconsult.nl
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Kosten per bijeenkomst (2019): Euro 40,00 excl. BTW, incl. administratie en
aanvraag PE punten. Of € 120,00 voor alle 4 bijeenkomsten samen.
Geïnteresseerd? Meldt u aan bij: info@courconsult.nl of per telefoon 06-43060405.
Met vriendelijke groet,
Cora van de Put – van Hooijdonk
Gecertificeerd MfN registermediator
CouR Consult
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