INTERVISIE DIRECTEUREN EN LEIDINGGEVENDEN
De VOB biedt thematische intervisie aan voor directeuren en
leidinggevenden in de branche openbare bibliotheken in het kader van
het programma ‘De Bibliotheek onderneemt’. Een ondernemende
branche is een lerende branche. De intervisies starten in januari 2015.
In kleine groepjes kunt u aan de hand van gekozen thema's vier bijeenkomsten houden
met professionele begeleiding. Daarna kunt u de intervisie zelfstandig voortzetten.
Meld u aan op www.debibliotheken.nl/bedrijfsvoering/organisatie/intervisie/

VOOR LEIDINGGEVENDEN

VOOR DIRECTEUREN

Intervisie is het delen van kennis en
kunde, leren van elkaar en reflecteren
op eigen handelen in kleine groepjes.
Door intervisie:

krijg ik energie en positieve input;

word ik gestimuleerd om ‘anders te
kijken’ naar mijn eigen rol om deze
ondernemender en relevanter te
maken in de bibliotheek;

deel ik inspirerende voorbeelden om
het maatschappelijk draagvlak van
bibliotheken te vergroten;

hoef ik als bibliotheek niet zelf het
wiel uit te vinden.
Intervisie vraagt om tijd - de impact
ervan is groot.

In de thematische intervisie onderzoeken
directeuren hun inhoudelijke en
persoonlijke vragen bij thema. De
intervisie is bedoeld voor directeuren die
al werk maken van het ondernemerschap
in de bibliotheek en daar verder in willen
komen.
In plaats van oplossingen gaat het om
onderzoekende vragen:

Wat doe ik zelf om het vraagstuk in
stand te houden?

Waarom handel ik op deze manier?

Hoe komt het dat ik opnieuw in deze
situatie beland?

Zijn er ook andere manieren om te
bereiken wat ik graag zou willen
bereiken?

Sessies
De intervisie bestaat uit vier
bijeenkomsten van elk drie uur. De
sessies staan onder begeleiding van
professionele Intervisiecoaches van
TerSprake.
Heeft u belangstelling? Kijk op de
achterzijde voor meer informatie.

Sessies
De deelnemers krijgen bij de start de
keus uit verschillende methodes en
aanpak. De sessies staan onder
begeleiding van professionele facilitators
van Leeuwendaal.
Heeft u belangstelling? Kijk op de
achterzijde voor meer informatie.

Intervisie voor leidinggevenden

Intervisie voor directeuren

Bibliotheken veranderen voortdurend en
de laatste tijd zelfs heel snel. Om in het
ondernemende, klantgerichte en
maatschappelijke veld goed op de hoogte
te zijn en te blijven, heb je overal oren
en ogen nodig. Er gebeurt van alles. Wat
is jouw rol daarin? Wat doen je collega's
anders waardoor zaken moeiteloos lijken
te gaan, terwijl het jou soms niet lukt?

Met juist wat meer inhoud of juist meer
de focus op persoonlijke ontwikkeling. De
begeleiding is er op gericht dat de
deelnemers na vier bijeenkomsten
zelfstandig de intervisie kunnen
voortzetten.

Meer informatie





Drie groepen starten in Amersfoort,
Den Haag en Den Bosch.
U volgt vier bijeenkomsten in steeds
dezelfde groep.
De groepen bestaan uit zes tot acht
deelnemers.
Kosten zijn 375 euro per persoon
(excl. btw) dankzij een bijdrage van
Netwerk van Directeuren (NvD).

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor:
Den Haag op 23 februari, 30 maart
20 april en 19 mei (dinsdag).
Den Bosch op 23 februari, 30 maart
27 april en 18 mei.
Amersfoort I is vol.
Amersfoort II op 16 maart, 13 april
1 juni en 29 juni.
U kunt zich aanmelden op:
www.debibliotheken.nl/bedrijfsvoering/
organisatie/intervisie/.
Contact
Voor vragen of opmerkingen neemt u
contact op met Marian Koren (VOB) op
koren@debibliotheken.nl of 06 -513 607
55.
Of stel uw vraag direct aan Babette van
den Brink (TerSprake) via
Babette@TerSprake.com.

Meer informatie






Data zijn begin 2015 in overleg.
Locatie is in Utrecht.
U volgt vier bijeenkomsten van een
dagdeel.
De groepen bestaan uit maximaal zes
deelnemers.
Kosten zijn 475 euro per persoon
(excl btw) dankzij een bijdrage van
Netwerk van Directeuren (NvD).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden op:
www.debibliotheken.nl/bedrijfsvoering/
organisatie/intervisie/.
Contact
Voor vragen of opmerkingen neemt u
contact op met Marian Koren (VOB) op
koren@debibliotheken.nl of 06 -513 607
55.
Of stel uw vraag direct aan Kees
Lambregtse (Bureau Leeuwendaal) via
kees.lambregtse@leeuwendaal.nl.

