Intervisieprogramma VOB voor leidinggevenden
De VOB biedt in 2016 leidinggevenden van de bibliotheken in Nederland
intervisietrajecten aan om professionalisering, onderlinge kennisdeling en uitwisseling
te bevorderen.
"De eerste intervisiebijeenkomst smaakt naar meer. Veelal dezelfde problematiek, veel
verschillende manieren van aanpak. Het is bijzonder prettig om met collega’s hierover te praten.
Het geeft nieuwe energie."
Rian Mastwijk, manager BackOffice van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.
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?
Intervisie
Intervisie is het delen van kennis en kunde, leren van elkaar, en ook reflecteren op je eigen
handelen in kleine groepjes. Daarvan:





krijg je energie en positieve input;
word je uitgedaagd om 'anders te kijken' naar je eigen rol om deze ondernemender en
relevanter te maken in de bibliotheek;
worden inspirerende voorbeelden om het maatschappelijk draagvlak van bibliotheken te
vergroten, gedeeld;
hoef je als bibliotheek niet zelf het wiel uit te vinden.

Het intervisieprogramma biedt de VOB je aan in het kader van het programma 'De Bibliotheek
onderneemt' horend bij de branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde 2012-2016'.
Meer informatie
De sessies staan onder begeleiding van professionele Intervisiecoaches van TerSprake. Intervisie
vraagt om tijd en de impact ervan kan heel groot zijn. De feiten op een rij:

De intervisie bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 3 uur.

Je volgt de vier bijeenkomsten in steeds dezelfde groep.

De groepen bestaan uit 6 tot 8 deelnemers.

Kosten zijn 375 euro per persoon excl. btw.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur een mail aan Babette van den Brink (TerSprake).
Intervisiegroep
Je kunt je in 2016 inschrijven voor de volgende intervisiegroepen. Na 2016 vervalt de bijdrage
vanuit de VOB. Wees er dus snel bij.
Alleen de eerste datum en tijd van de reeks van drie bijeenkomsten ligt vast.
Voor de overige drie bijeenkomsten spreken we data en locaties af met de deelnemers.
Meld je aan voor één van de drie startdata:




Donderdag 26 mei 10.00 uur - 13.00 uur bij Seats to Meet Station Amersfoort
Maandag 26 september 13.00 – 16.30 uur bij Seats to Meet Station Amersfoort
Dinsdag 11 oktober 10.00 – 13.00 locatie bij Seats to Meet Station Amersfoort

Aanmelden
Aanmelden kan per direct bij Babette van den Brink via babette@tersprake.com o.v.v. ‘Intervisie
leidinggevenden | de Bibliotheek onderneemt’.
Bij aanmelding ga je akkoord met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden.

