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Bron: Super Vision in the Helping Professions (2012, 4C editie), Peter Hawkins en Robin Shohet

Intervisie in de opleiding van hel IvM geeft je de mogelijkheid om samen met collega's te 
reflecteren op verschillende aspecten van het zich ontwikkelende trainerschap in 
MBSR/MBCT. Met enige regelmaat samen op pad in het gevarieerde mindfulness landschap 
houdt je passie wakker en je hart open. Het verruimt en verdiept je perspectief op het 
trainerschap.
In de intervisie oefen je met elkaar de verschillende formele en informele oefeningen, vaak 
onderdeel van het huiswerk. Het is een uitgelezen kans om in alle openheid naar lastige 
situaties en blinde vlekken in ons ontwikkelend trainerschap te kijken. Ook kun je de 
literatuur en reflectie-opdrachten uit het huiswerk bespreken. Je kunt elkaar op de hoogte 
houden van onder andere persooniijke ontwikkelingen, retraites, literatuur, studie(-dagen) 
en organisatie van je eerste 8-weekse training.

Tijdens de eerste opleidingsworkshop worden de intervisiegroepen gevormd. Een 
intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit 3 tot 5 mensen.

Hoe geef je een intervisie-groep vorm?
Wanneer een intervisiegroep goed georganiseerd wordt, kan deze heel ondersteunend zijn in 
het verder ontwikkelen van je trainerschap. Hier zijn een aantal aanbevelingen:

Intenties
• Bespreek met elkaar op welke manier je de intervisie wil laten dragen door mindfulness.

Je kunt daarbij denken aan onder andere samen mediteren, stille/adempauzes, inquiry als 
manier van onderzoek, luisteren en spreken met aandacht, contemplatief bespreken van 
teksten van bodyscan, yoga, zitmeditatie of andere oefeningen uit de training.

• Zorg ervoor dat er ruimte is voor ieders verwachtingen en inbreng. Variatie door 
onderlinge verschillen geeft een ruimer perspectief, zolang je met elkaar eens bent dat de 
verschillende thema's en benaderingen onderdeel uitmaken van de intervisie. Wanneer er 
grote verschillen zijn kan het onwerkbaar worden, bijvoorbeeld wanneer een groepslid 
veel meer in wil gaan op hel persoonlijk proces, terwijl anderen zich daar ongemakkelijk 
bij voelen.
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Afspraken
• Hoe groot kan de intervisiegroep zijn, hoe vaak kom je bij elkaar en hoe lang per keer? 

Tijdens de eerste workshop stel je de voorlopige intervisiegroepen samen. Kijk met elkaar 
of deze samenstelling voor jullie werkt en bespreek het met elkaar en met Johan Tinge 
wanneer dit niet zo is. Dan kan gekeken worden naar andere samenstellingen van 
intervisie binnen de opleidingsgroep.

• In principe kom je minimaal een keer tussen twee opeenvolgende workshops bij elkaar.
• Wees helder over commitment. Welke redenen voor afwezigheid zijn acceptabel? Is er 

ruimte om ervaringen van weerstand t.a.v. intervisie te delen?
• Maak met elkaar heldere afspraken over frequentie, duur, data, tijd en plaats.
• Hoe ga je om met het bespreken van personen in de intervisie? Noem je namen? Wat doe 

je als meerderen bekend zijn met een persoon die ingebracht wordt, mag iedereen daarbij 
aanwezig zijn?

• Hoe verdeel je de tijd over groepsleden en hoe strak wil je hierin zijn? Het is belangrijk 
datje ruimte maakt voor informele tijd en informatie-uitwisseling. Maak je van tevoren 
een agenda, of bepaal je ter plekke wie aan bod komt met inbreng of begeleiding? 
Wanneer tij ds ver deling uit balans raakt, kan dit een negatief effect hebben op de 
intervisiegroep.

• Wees helder over de rolverdeling: Wie organiseert de afspraken (data, tijd, plaats)? Wie 
zorgt voor koffie, thee etc.? Wie houdt tijdens de bijeenkomst het proces in de gaten zoals 
tijdsbewaking, omgaan met interrupties, vragen stellen tijdens de inbreng van een 
groepslid, feedback geven.

Inbreng en feedback
• Moedig elkaar aan om bij inbreng helder te zijn in wat je nodig hebt van de groep: wil je 

vooral dat er geluisterd wordt, wil je van iedereen feedback of van één of twee 
groepsleden? Misschien wil je onbewuste reacties verkennen, of meerdere opties bekijken 
ten aanzien van interventies of het te volgen pad. Je kunt elkaar hierbij vragen stellen als: 
"Wat maakt dat je dit vandaag inbrengt?" of "Wat is je behoefte in relatie tot je inbreng?".

• Spreek basisregels af over feedback:
Feedback geven:
o Als je besluit om feedback te geven, doe dat op een heldere manier. Vage en aarzelende 

feedback kan voor onbegrip en onzekerheid zorgen, 
o De feedback die je geeft is je eigen perceptie en niet de ultieme waarheid. Het zegt net 

zoveel over jouzelf als over de ontvanger. Vermijdt uitspraken als "jij bent. 
o Het is belangrijk om positieve en kritische feedback in balans te houden. Bijvoorbeeld:

"Wat ik waardeer is ..." en "Wat ik uitdagend vind is ...". 
o Geef je feedback zoveel mogelijk in aansluiting op de inbreng en spaar kritische 

feedback niet op. Zorg ervoor dat de ander er verder mee kan. 
o Wees specifiek. Het is moeilijk om van generalisaties te leren en deze kunnen kwetsend 

zijn en boosheid oproepen.
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Feedback ontvangen:
o Benoem het wanneer feedback niet op bovenstaande manier gegeven wordt, maak 

helder wat je hierin nodig hebt.
o Luister naar de hele feedback zonder erover te oordelen of in de verdediging te gaan. 

Geef aan wanneer je een ademruimte nodig hebt om met eigen reacties te kunnen 
werken.

o Je hoeft niet bij herhaling uit te leggen waarom je iets gedaan hebt, je hoeft positieve 
feedback ook niet weg te wuiven. Hoor feedback van anderen als hun ervaring van 
jouw inbreng. Vaak is het genoeg om feedback te horen en ervoor te bedanken, 

o Vraag naar feedback die je niet hebt gekregen maar die je wel wil horen.

Evaluatie
• Neem bij iedere bijeenkomst vijf tot tien minuten om te reflecteren op de bijeenkomst, met 

ruimte voor ervaringen van waardering en hindernissen.
• Plan om de zoveel tijd een bijeenkomst waarin je met elkaar kijkt naar de afspraken, de 

dynamiek van de groep en de rol van ieder groepslid. Wil je een beroep doen op een 
groeps-supervisor om het intervisieproces effectiever te maken?

Voordelen en valkuilen van intervisie
De dynamiek van de intervisiegroep kan ondersteunend en inspirerend zijn. Delen in 
kwetsbaarheid en kracht kan veel inspiratie en energie geven. De groepsdynamiek kan ook 
zó dominant zijn dat leermogelijkheden beperkt worden of dat de intervisiegroep niet meer 
toekomt aan datgene wat onderling afgesproken is.

Eenheid en verscheidenheid
In de groep ontdek je dat je niet de enige bent die bepaalde ervaringen heeft en dat het OK is 
om deze ervaringen te hebben. Soms vormen zich groepspatronen ten aanzien van het delen 
van ervaringen. Een groep kan de neiging hebben om mee te gaan in de reactiviteit van een 
groepslid, waardoor reflectie en onderzoek onmogelijk wordt. Een groep kan bijvoorbeeld 
eikaars machteloosheid versterken: 'Is het niet erg dat...". Groepsleden zijn dan collectief 
verontwaardigd over een autoriteit of een instantie en zijn niet meer in staat om de directe 
ervaring en de patronen te verkennen.
Een intervisiegroep kan zich ook sterk met bepaalde kernovertuigingen identificeren 
waardoor het ruimere perspectief verloren gaat (b.v. "als trainer in MBSR/MBCT moeten we/ 
mogen we niet...").
In een groep zijn meerdere perspectieven aanwezig, waardoor variatie in wijsheid en inzicht 
kan ontstaan. Maar het kan ook verwarring geven wanneer degene die iets inbrengt een 
bombardement van feedback en kennis over zich heen krijgt.
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Competitie en hiërarchie
Je kunt van elkaar leren door de verschillen in ervaring, achtergrond, kennis en 
vaardigheden, maar je kunt ook competitief worden en met elkaar in een hiërarchische 
verdeling terecht komen. Je kunt dan denken aan 'degene die het beste feedback geeft', 
'degene met de meeste kennis over mindfulness', 'de beste trainer'. Er kan ook competitie 
ontstaan tussen 'degenen die het meeste aandacht nodig hebben'. Soms zie je dat een 
groepslid geïdentificeerd wordt als de minst vaardige MBSR/MBCT trainer. De 
intervisiegroep kan dan vooral focussen op die inadequate interventies of lastige gevoelens 
van dit groepslid, die zij bij zichzelf niet onder ogen willen zien.

Veilig en uitdagend
Het verkennen van lastige ervaringen en blinde vlekken heeft het spanningsveld van 
veiligheid en uitdaging nodig: de groep moet veilig genoeg zijn om iets kwetsbaars in te 
kunnen brengen en tegelijkertijd is het belangrijk dat groepsleden elkaar kunnen uitdagen 
om onbekend terrein te verkennen. Dit gaat verloren als de groep vooral gericht is op 
veiligheid of voornamelijk bezig is met onderlinge spanningen en redenen waarom de 
intervisie niet loopt.
De intervisiegroep kan bijvoorbeeld meer een vriendengroep worden waardoor open 
reflectie op het trainerschap op de achtergrond raakt. De groepsleden kunnen het 
overheersende gevoel krijgen dat zij met elkaar een fantastische groep zijn, terwijl iedereen 
vermijdt om de eigen angst voor kritiek onder ogen te zien. Groepsleden geven elkaar 
complimenten in de verwachting dat ze zelf ook geprezen zullen worden. Hoe meer de 
feedback afwijkt van de werkelijkheid, hoe onveiliger het wordt. Er kunnen onuitgesproken 
oordelen over eikaars inbreng ontstaan.

Rollen
Wanneer je een lastige gebeurtenis inbrengt, kun je de groep nodig hebben in een speciale 
rol: bijvoorbeeld de groep als moeder voor troost en veiligheid, als vriend voor het luisterend 
oor, als leraar om iets beter te kunnen begrijpen, als rechter om de toelaatbare grenzen te 
verkennen, als dokter om een diagnose te stellen of als priester om iets op te kunnen biechten 
waar we ons eigenlijk voor schamen. Wanneer je je afvraagt wat je hoopt te ontvangen bij het 
inbrengen van deze gebeurtenis, kan het helpen om naar deze functies te kijken. Als 
groepsleden kunnen we bepaalde rollen sterker ontwikkeld hebben. Bewustzijn is hier de 
sleutel: wat heeft de inbrenger nodig en wat heb ik te bieden?
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