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Samenvatting

In het kader van het EZS project Veiligheidscultuur is in de maanden april t/m juni 2017 een tweetal 

workshops uitgevoerd rondom het thema ‘Interventie door Intervisie’. Doel van deze workshops was om

te onderzoeken in hoeverre intervisie tussen werknemers van verschillende organisaties kan bijdragen aan 

het bevorderen van de veiligheidscultuur in de eigen organisatie van de deelnemer.

In dit rapport worden opzet en uitvoering van de twee workshops beschreven. De reacties van deelnemers 

zijn in een aantal bijlagen bijgevoegd.

Door vrijwel alle deelnemers werd intervisie als een nuttige bijdrage aan het eigen functioneren gezien, 

waarbij de meeste deelnemers zich duidelijk bewust waren van de relatie met veiligheidscultuur.

Door een vergelijking te maken met de mogelijkheden die de International Radiation Protection 

Association noemt om veiligheidscultuur te beïnvloeden, blijkt dat een aantal van deze mogelijkheden in 

de workshops is gerealiseerd. Daarom mag geconcludeerd worden dat intervisie tussen werknemers van 

verschillende organisaties inderdaad kan bijdragen aan het bevorderen van de veiligheidscultuur in de 

eigen organisatie van de deelnemer. 

De verwachting van de organisatoren, dat de deelnemers na het volgen van de twee workshops voldoende 

geëquipeerd zouden zijn om ook in hun eigen organisatie intervisiesessies te leiden, bleek niet realistisch.
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1 Inleiding

Het project Veiligheidscultuur heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het meten en verbeteren van 

de veiligheidscultuur bij instellingen en bedrijven die werkzaamheden verrichten waarbij 

stralingsbescherming van belang is. Als uitgangspunt voor dit project dient de richtlijn Guiding Principles 

for establishing a Radiation Protection Culture [REF] die is opgesteld door de International Association 

for Radiation Protection (IRPA).  Op basis van deze IRPA richtlijn is in overleg met het bestuur van de 

Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) een meerjarig onderzoeksprogramma opgesteld. 

Voor het jaar 2017 omvat dit programma onder meer het ontwikkelen van een on-line enquête waarmee 

deelnemers een indruk van de veiligheidscultuur in hun eigen organisatie kunnen krijgen; de resultaten 

van deze on-line enquête zullen elders worden gerapporteerd. In dit rapport wordt verslag gedaan van een 

tweetal pilot workshops op het gebied van intervisie, en de richtlijn intervisie die op grond van deze 

workshops is opgesteld. Daarbij wordt onder intervisie verstaan, het uitwisselen van informatie tussen 

vakgenoten op basis van probleemsituaties, met het doel om van elkaars ervaring te leren. Deze vorm van 

informatie-uitwisseling leent zich goed om de veiligheidscultuur in een organisatie te beïnvloeden, zoals 

blijkt uit de mogelijkheden die daarvoor in de IRPA richtlijn worden genoemd: 

 Strong leadership focusing on operational radiation protection culture, and modeling, 

reinforcing and coaching safety behaviors (IRPA-1);

 Creating positive and total awareness about Radiation Protection at working places (IRPA-2);

 Establishing adequate and proper communication processes among all the practitioners involved 

in Radiation Protection applications (IRPA-3).

Intervisie kan zowel tussen experts van verschillende organisaties, als binnen een afdeling van een bedrijf 

plaatsvinden. Om een intervisiebijeenkomst met succes te kunnen uitvoeren is het gewenst dat de 

deelnemers de gelegenheid hebben om openhartig cultuurissues uit de eigen werksituatie ter discussie te 

stellen en daarop samen met hun gesprekspartners kunnen reflecteren. Daartoe is het gewenst dat:

 Een z.g. ‘shared space’ tot stand gebracht kan worden (IAEA-1)

zoals omschreven in § 2.3 van het IAEA rapport Performing Safety Culture Self-assessments [REF] en 

geïllustreerd in Figuur 1.

In het huidige project is er voor gekozen om een pilotproject intervisie te organiseren tussen 

stralingsdeskundigen van verschillende organisaties en daarvoor in eerste instantie algemeen 

coördinerend deskundigen (ACDs) te benaderen. Deze stralingsdeskundigen hebben vanuit hun 

verantwoordelijkheid vaak al ervaring met het onderwerp veiligheidscultuur en kunnen, via de NVS-

werkgroep Grote Vergunninghouders, gemakkelijk benaderd kunnen worden. Daarbij bestond bij de 

organisatoren van de workshops aanvankelijk de verwachting, dat het mogelijk zou zijn deze ACDs 

tijdens de workshops dusdanig goed te instrueren en te coachen, dat zij na afloop van de workshops in 
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2 Opzet en uitvoering van de Workshops

Op advies van dr. Frank Guldenmund, die vanuit de sectie Veiligheidskunde van de TU-Delft de 

wetenschappelijke ondersteuning aan het project verleent, is contact gezocht met De Federatie te 

Amsterdam, een bedrijf dat gespecialiseerd is in training op het gebied van communicatie in relatie tot 

o.a. veiligheidsissues. 

In overleg met De Federatie en TU-Delft is besloten tot de volgende opbouw van de workshops: 

 Tijdens de eerste bijeenkomst worden de benodigde begrippen en vaardigheden geïntroduceerd

en geoefend.

 Vervolgens gaan de deelnemers met deze kennis en kunde in hun eigen organisatie aan de slag.

 Op de tweede bijeenkomst worden eerste ervaringen uitgewisseld, worden specifieke

vaardigheden verder toegelicht en geoefend en wordt het nut van de bijeenkomstencyclus 

geëvalueerd.

Opzet en uitvoering van de eerste workshop worden in de volgende paragraaf van dit rapport besproken.

2.1 Uitvoering van de eerste Workshop

Deze eerste workshop werd gehouden bij De Federatie in Amsterdam, op 5 april 2017. Het volledige 

programma van de 1e workshop is weergegeven in Bijlage A. Het programma bestond uit een korte 

theoretische inleiding over veiligheidscultuur, gevolgd door een carrousel van drie workshops over: 

intervisie, effectief communiceren en de actietheorie van Chris Argyris.

Intervisie is een methode om gestructureerd met elkaar het gesprek aan te gaan over een - in dit geval -

issue rond stralingsbescherming. In het kader van deze pilot is de intervisie aangevuld met een aantal 

communicatietools, -modellen en -technieken om het gesprek op een ‘volwassen’ en waarderende manier 

te laten verlopen. De aanname daarbij was dat deze technieken waardevol en noodzakelijk zijn om het 

optimale uit de intervisieworkshops te halen.

De communicatie-aspecten die bij de verschillende onderdelen van de carrousel aan de orde kwamen, 

worden hieronder kort omschreven:

Effectief communiceren: Wat doe je met iemand die niet conform de regels heeft 

gehandeld? Transparant zijn & erkennen, loyaliteit & 

commitment, iemand op effectieve wijze aanspreken op zijn 

gedrag.

Actietheorie van Chris Argyris: Hoe leer je van ‘(near) incidents’? Wat denkt de ander, waarom 

gedraagt hij zich zo? Voor jezelf: bijhouden van wat je denkt

(linker pagina) en wat je zegt (rechter pagina). Met trainer de 

mogelijkheid om ook in de ‘verborgen agenda’ te kijken.
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Intervisie: Hoe bespreek je met elkaar de veiligheidscultuur in je 

organisatie: intervisie in een shared space? Probleemkeuze, 

analyse, bewustwording en generalisatie.

Aan de workshop deden in totaal 9 deelnemers mee, die in groepen van 3 personen om beurten aan elk 

van de drie carrousel-onderdelen deelnamen. Na afloop van de middagsessie vond een schriftelijke

evaluatie plaats. De resultaten worden kort besproken in § 2.3. Een volledig overzicht van de reacties is 

weergegeven in Bijlage B. Tevens werd de deelnemers gevraagd om in hun eigen werkomgeving een 

aantal opdrachten uit tet voeren, die beschreven worden in § 2.2. Daarbij werden de deelnemers

telefonisch ondersteund, zoals beschreven in §2.4.

2.2 Opdrachten

Aan de deelnemers werd gevraagd om in hun eigen werkomgeving met de volgende aspecten van 

communicatie en gedrag te oefenen  (zie ook Bijlage C):

 Omgaan met een onvolwassen houding van een gesprekspartner;

 Omgaan met ‘weerstand’ bij een gesprekspartner;

 Het maken van een transparante afspraak (met een gesprekspartner);

 Beïnvloeden van individueel gedrag.

Tijdens een ronde van telefonische ondersteuning (zie §2.4) bleek dat niet alle deelnemers begrepen 

hadden wat er van hen werd verwacht, zodat slechts een klein aantal het resultaat van hun ervaringen 

schriftelijk heeft gecommuniceerd. Een overzicht van deze ervaringen is dan ook niet in deze rapportage 

opgenomen. Wel bleek tijdens de tweede workshop, waarvoor een aparte uitnodiging werd verzonden, dat 

de meeste deelnemers uiteindelijk wel aan de opdrachten gewerkt hadden, zodat ze goed voorbereid aan

de 2e workshop konden deelnemen.

2.3 Evaluatie van de eerste workshop

Tot besluit van de eerste workshop werd een schriftelijke evaluatie uitgevoerd. Een volledig overzicht van 

de vragen en antwoorden is te vinden in Bijlage B.

Op de vraag “Wat ging mij goed af?” antwoorden de deelnemers in meerderheid dat het presenteren van 

problemen uit de eigen praktijk vlot verliep. Aanwijsbare problemen waren er bij het stellen van open 

vragen, en het bewaken van de structuur tijdens een intervisiegesprek.
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2.4 Telefonische ondersteuning

Om de deelnemers te ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten werd op 18 en 19 mei telefonische 

ondersteuning geboden. Frank Guldenmund sprak op deze dagen met 7 van de 9 deelnemers. Zoals reeds 

opgemerkt was niet voor alle deelnemers duidelijk dat er van hen verwacht werd dat ze zelf met de 

opdrachten aan de slag gingen. Verder bleek dat bij degenen die er wel mee bezig waren geweest, dat er 

soms weinig confrontaties (op het werk) waren, dat niet alle verwachte situaties (zoals b.v. een 

onvolwassen houding van een gespreksgenoot) zich voordeden, en dat soms het besef dat een dergelijke 

situaties zich had voorgedaan, pas achteraf optrad. Verder bleek dat de relatie van de opdrachten met de 

problematiek van veiligheidscultuur voor sommige deelnemers voldoende duidelijk was, terwijl dit voor 

anderen echter niet het geval was. Los van de relatie met cultuur was er wel algemene waardering voor 

het inzicht dat men door het stellen van niet-confronterende, open vragen een zinvolle bijdrage aan het 

oplossen van een misverstand of conflict kan leveren. 

Tenslotte bleek dat er zich bij vrijwel alle deelnemers situaties in het persoonlijke contact met naaste 

collega’s voordeden, waarin zij moeite hadden om effectief stelling te nemen, en ook om inzicht te 

verkrijgen in de mate waarin hun verwachtingen gerealiseerd zouden kunnen worden. 

Hoewel er in de meeste van deze gevallen wellicht geen sprake was van een culturele component, werd 

de mogelijkheid om deze situaties in een rollenspel te oefenen door de deelnemers zeer op prijs gesteld. 

Omdat deze communicatieproblemen voor een (algemeen) coördinerend stralingsdeskundige wel degelijk 

een veiligheidsbelang hebben, werd besloten om het programma voor de 2e workshop meer te richten op 

de rol van de stralingsdeskundige in de eigen organisatie.

Voor een overzicht van de telefonische ondersteuning wordt verwezen naar Bijlage D.

2.5 Uitvoering van de tweede Workshop

De tweede workshop werd eveneens gehouden bij De Federatie in Amsterdam, en wel op 20 juni 2017. 

Het volledige programma van de 2e workshop is weergegeven in Bijlage E. Tijdens de ochtendsessie 

werd aandacht besteed aan de rol van de stralingsdeskundige in de eigen organisatie en werd een 

groepsoefening gedaan rond het thema samenwerking en communicatie. ’s Middags werd er geoefend 

met het naspelen van probleemsituaties, aan de hand van casussen die door de deelnemers werden 

ingebracht.

2.6 Evaluatie van de tweede workshop

Ook de tweede workshop werd schriftelijk geëvalueerd. Een volledig overzicht van de vragen en 

antwoorden is te vinden in Bijlage F.

Op de vraag “Welke vorm/techniek helpt jou het meest om je rol als stralingsdeskundige goed te bepalen 

en goed in te vullen?” werd intervisie het vaakst genoemd, met als voornaamste pluspunt dat het nuttig is 
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om elkaar scherp te houden. De theorie van Argyris werd eveneens genoemd, o.a. omdat deze helpt om 

defensief gedrag te herkennen en adequaat aan te pakken. 

Het uitwisselen van ervaringen geeft inzicht in de eigen werksituatie, en werd als nuttig ervaren, maar 

niet iedereen was van mening dat het ook essentieel is voor het functioneren als coördinerend 

stralingsdeskundige. Voor het bevorderen van de veiligheidscultuur geldt dezelfde conclusie: vrijwel alle 

deelnemers achtten intervisie nuttig, maar niet iedereen vindt het essentieel.

Tenslotte bleek dat de meeste deelnemers zich nog te onervaren voelden om hun eigen collega’s te trainen 

in gespreks- en communicatietechnieken.

Op grond van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilotworkshopsessies is een richtlijn opgesteld 

voor het uitvoeren van een intervisie sessie tussen werknemers van verschillende organisaties. Deze 

richtlijn is opgenomen in Bijlage G van dit rapport.
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3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies

Om een indruk te krijgen van de mate waarin de intervisie workshops een bijdrage kunnen leveren aan het 

bevorderen van de veiligheidscultuur, wordt in dit hoofdstuk bekeken in hoeverre een bijdrage geleverd is 

aan de eerdere doelen:

1. Het coachen van veiligheidsgedrag (IRPA-1);

Aan het coachen van veiligheidsgedrag wordt door intervisie een bijdrage geleverd, doordat 

stralingsdeskundigen getraind worden in, bijvoorbeeld, het aanspreken van collega’s op hun 

gedrag, als dit niet in overeenstemming is met de gewenste veiligheidsvoorschriften.

2. Een bijdrage te leveren aan het veiligheidsbewustzijn m.b.t. stralingsbescherming op de werkplek 

(IRPA-2);

Het veiligheidsbewustzijn op de werkplek wordt door intervisie tussen stralingsdeskundigen van 

verschillende organisaties alleen indirect bevorderd, doordat zij met elkaar kunnen afstemmen 

wat (on)gewenst gedrag is. 

3. Het bevorderen van de communicatieprocessen tussen stralingsdeskundigen (IRPA-3);

Intervisie draagt bij aan het bevorderen van deze communicatieprocessen, doordat in een 

trainingssessie de mogelijkheid bestaat tot reflectie op eigen gedrag en het gedrag van de 

gesprekspartners. De communicatietheorie van Argyris biedt de mogelijkheid tot verdieping van 

deze reflectie.

4. Het creëren van een ‘shared space’, een omgeving waarin een vrije uitwisseling van gedachten 

en meningen tussen stralingsdeskundigen kan plaatsvinden (IAEA-1).

Uit de evaluatie van de 2e workshop is gebleken dat de aangeboden intervisievorm, tussen 

stralingsdeskundigen van verschillende organisaties, onvoldoende doorwerkt in het realiseren van 

een shared space in de eigen werkomgeving. Opgemerkt wordt, dat het creëren van deze shared 

space tijd, voortdurende aandacht, inspanning en bewaking vergt en derhalve niet iets is, dat van 

de ene op de andere dag te realiseren is.
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3.2 Aanbevelingen

3.2.1 Intervisie tussen verschillende organisaties

Intervisie tussen stralingsdeskundigen van verschillende organisaties is een trainingsvorm die door de 

deelnemers aan de workshops unaniem als nuttig is ervaren. Indien een vervolgworkshop wordt 

aangeboden, is het van belang dat de deelnemers duidelijk geïnformeerd worden over eventuele 

opdrachten die zij tussentijds geacht worden uit te voeren. De communicatietechnieken die door De 

Federatie worden aangeboden voldoen in de behoefte tot verbetering van de communicatie, waarbij de 

aanwezigheid van een trainer wel noodzakelijk is voor het tot stand brengen van een shared space. Om 

voor erkenning  door de Adviescommissie Stralingsbescherming in aanmerking te komen, is het 

noodzakelijk dat de leerdoelen duidelijk omschreven worden. Omdat het voor de hand ligt dat de NVS als 

coördinator van deze cursussen optreedt, kan de NVS, in samenwerking met een instelling van trainers,

deze leerdoelen nader omschrijven. Vanuit de projectgroep Veiligheidscultuur kan daarbij ondersteuning 

geboden worden.

3.2.2 Intervisie binnen een organisatie

Om een bijdrage aan de verbetering van de veiligheidscultuur binnen en organisatie te kunnen leveren, is 

het gewenst een pilot workshop uit te voeren, die zich tot doel stelt om richtlijnen voor het 

intervisieproces binnen een stralingsbeschermingsorganisatie op te stellen. Een onderzoeksvoorstel om 

daarvoor een pilot-experiment uit te voeren is door NRG ingediend voor het jaar 2018. Voor een 

efficiënte evaluatie van dit experiment is het wenselijk dat vooraf duidelijk succescriteria geformuleerd 

worden.
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Bijlage B Evaluatie 1e Workshop (5 april 2017)

Deze bijlage is niet beschikbaar in de publieksversie
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Bijlage C Opdrachten

Deze bijlage is niet beschikbaar in de publieksversie



18/26 Publieksversie      

Bijlage D Telefonische interviews (18 en 19 mei 2017)

Deze bijlage is niet beschikbaar in de publieksversie
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Bijlage F Evaluatie 2e Workshop (20 juni 2017)

Deze bijlage is niet beschikbaar in de publieksversie
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Bijlage G Intervisie-richtlijn voor stralingsdeskundigen 

G.1 Inleiding

Deze richtlijn beschrijft een vorm van intervisie die van toepassing is op een (willekeurige) groep 

stralingsdeskundigen uit verschillende organisaties en/of bedrijven, die éénmalig bijeenkomen om van 

elkaar te leren door het uitwisselen van ervaringen.

Intervisie is een methode om handelingsproblemen op het werk te analyseren en mogelijke oplossingen 

daarvoor te bedenken en vindt doorgaans plaats in een groep van collega’s of mensen met dezelfde taken 

of functie. Dit laatste is belangrijk, zodat deelnemers aan de Intervisie zich goed in een probleemhouder 

kunnen verplaatsen en hem of haar passend kunnen adviseren.

Intervisie is een gestructureerd proces; dat wil zeggen, het is een proces dat langs een aantal vaste stappen 

verloopt. De groepsgrootte voor intervisie is afhankelijk van het doel van de Intervisie; voor de hier 

gekozen vorm is een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers gepast.

Het primaire doel van intervisie is om het inzicht van een probleemhouder in zijn (of haar) probleem te 

vergroten of te verdiepen. Door het probleem te veralgemeniseren (zijn de andere deelnemers bekend met 

hetzelfde probleem?) of het probleem als een symptoom van een meer structureel knelpunt te 

beschouwen, kan Intervisie tevens dienen voor het identificeren van, bijvoorbeeld, cultuurpatronen. De 

methode van Intervisie zoals hier gepresenteerd beoogt met name dergelijke verbredingen en 

verdiepingen.

Verbreding en verdieping van handelingsproblemen zijn slechts mogelijk in (psychologisch) veilige 

omgevingen/ groepen. Dit houdt in, dat de deelnemers elkaar vertrouwen en gedurende de bijeenkomst 

openhartig over hun (handelings-)problemen kunnen praten. Intervisie zoals hier gepresenteerd, biedt 

daarnaast dus een veilige omgeving waarin de deelnemers het creëren en onderhouden van 

‘psychologische veiligheid’ – een andere benaming hiervoor is ‘shared space’ – kunnen oefenen. 

De volgende voorwaarden zijn noodzakelijk om tot een veilige omgeving voor Intervisie te komen.

1. Intervisie is vertrouwelijk.
2. Intervisie is openhartig en empathisch. Deelnemers zijn bereid zich in het probleem en de 

positie van een ander te verplaatsen door goed te luisteren en open, niet-sturende vragen te 
stellen.

3. Intervisie is gedisciplineerd. De Intervisie-bijeenkomst volgt de stappen van de methode 
nauwgezet, of wijkt in goed overleg daarvan af. Een Intervisie-bijeenkomst heeft daarom altijd 
een procesbegeleider, die het proces bewaakt (tijd, manier van vragen stellen, corrigeren 
deelnemers; zie bijlagen).
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G.2 Stappen in Intervisie

Intervisie volgt een aantal vaste stappen en het is belangrijk dat de groep deze stappen nauwgezet volgt. 

Met de wijze van Intervisie zoals hier beschreven, beoogt de groep tevens het besproken probleem te 

verbreden en te verdiepen. Het is daarom van belang dat de deelnemers ook de laatste stappen van het 

Intervisie-proces goed afrondt.

Het is raadzaam een bepaalde tijdsduur voor één bijeenkomst aan te houden en deze tijd te bewaken. De 

relatieve bijdrage per stap is hieronder (globaal) tussen haakjes aangegeven.

Stap 0 – Voorbereiding

Deelnemers denken voorafgaand aan de bijeenkomst goed na over een recent probleem op het werk. De 

toevoeging ‘recent’ betekent dat het probleem zich onlangs heeft voorgedaan, actueel is en daarom niet 

geheel vrijblijvend is.

Stap 1 – Introductie (15%)

Tijdens de introductie maken de deelnemers een aantal praktische afspraken.  De groep zal (in het 

algemeen) een externe procesbegeleider hebben, die goed vertrouwd is op het gebied van gespreks- of 

communicatietraining. 

De Intervisiegroep dient ook afspraken te maken over het resultaat van de bijeenkomst. Daarom neemt 

een van de deelnemers de rol van notulist op zich. 

Hierna presenteren de deelnemers kort en bondig hun probleem. De procesbegeleider noteert de 

problemen met daarnaast de probleemhouder, bijvoorbeeld op een flipover of whiteboard.

Stap 2 – Keuze werkproblemen (5%)

De groep maakt een keuze uit de gepresenteerde problemen. Dit kan op verschillende gronden:

 Urgentie en/of emotie, bijvoorbeeld een probleem dat hoog is opgelopen en de probleemhouder 
sterk raakt;

 Herkenbaarheid; een probleem dat meerdere deelnemers herkennen;
 Hardnekkigheid; een steeds terugkerend probleem.

De groep rondt deze stap af met de keuze van één of meer problemen, al naar gelang de beschikbare tijd.
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Stap 3 – Analyse van het probleem (30%)

De probleemhouder legt vervolgens zijn werkprobleem zo volledig mogelijk uit. Hierna stelt de groep 

verdiepende vragen aan de probleemhouder. Het is belangrijk dat dit open, niet-sturende vragen zijn. Het 

doel van deze stap is tweeledig; enerzijds krijgt de probleemhouder door de vragen meer inzicht in het 

probleem, anderzijds kunnen de deelnemers zich met behulp van de antwoorden steeds beter in de (positie 

van de) probleemhouder verplaatsen.

Het stellen van vragen kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld, iedere deelnemer stelt 

beurtelings een vraag. Een kruisverhoor door een enkele deelnemer dient echter voorkomen te worden.

De procesbegeleider ziet toe dat de vragen open, oordeelloos (waardevrij) en niet-sturend zijn. Alleen dan 

kan de probleemhouder een beter inzicht in het probleem krijgen en kunnen de deelnemers zich goed met 

hem of haar identificeren (zie Bijlage 1).

Stap 4 – Bewustwording (20%)

Deze stap bestaat uit drie onderdelen.

1. Op basis van Stap 3 (vraag en antwoord) verwoordt de probleemhouder zijn of haar probleem 
opnieuw. Kijkt de probleemhouder hetzelfde tegen het probleem aan, of heeft Stap 3 nieuwe 
inzichten opgeleverd? De deelnemers reageren hierbij niet, om te voorkomen dat zij weer in het 
proces van vraag-en-antwoord van Stap 3 vervallen.

2. De deelnemers brengen vervolgens op basis van de nieuwe formulering of herformulering van het 
probleem een advies uit aan de probleemhouder door zich (goed) in zijn of haar plaats te 
verplaatsen. Zij schrijven dit advies eerst op en brengen het vervolgens aan de probleemhouder 
uit. De vorm hiervan is: ‘Als ik in jouw plaats zou zijn, dan …’. De probleemhouder reageert 
hierbij niet.

3. De probleemhouder reflecteert daarna kort op de verstrekte adviezen. De deelnemers reageren 
niet.

4. Alleen indien de probleemhouder daarom vraagt, kunnen de deelnemers een terugkoppeling 
geven over zijn of haar handelen ten aanzien van het probleem (zie Bijlage 2). 

Stap 5 – Iteratie

Eventueel kunnen de stappen 3 en 4 herhaald worden om nog een werkprobleem te bespreken.

Stap 6 – Verbreding en/of verdieping (20%)

Bespreek in hoeverre het besproken probleem een structureel probleem is dat zich ook in andere 

organisaties voordoet, of een professioneel probleem dat, bijvoorbeeld, meer eigen is aan de rol van een 

stralingsdeskundige. Identificeer op basis hiervan gedrags- of denkpatronen of struikelblokken en leg een 

(mogelijke) relatie met de organisatie- of professionele cultuur. Bespreek hoe dergelijke patronen 

doorbroken kunnen worden, op basis van de inzichten en eerder uitgebrachte adviezen.
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Stap 7 – Afsluiting (10%)

Sluit de bijeenkomst af met:

 Een korte evaluatie van de bijeenkomst van iedere deelnemer (gevolgde werkwijze, persoonlijke 
opbrengst);

 Eventuele ‘losse eindjes’; Afspraken over (eventuele) ‘follow-up’.

G.3 Instructies voor Procesbegeleiders 1: Doorvragen (Stap 3)

Als de probleemhouder zijn of haar probleem in Stap 3 van de Intervisie toelicht, specificeert, 

concretiseert en aanvult, dan verheldert dat meestal het zicht op problemen en moeilijkheden. Luister 

goed naar wat de probleemhouder zegt en stel daar open, onbevooroordeelde en niet-sturende vragen 

over.

NB: de probleemhouder spreekt in de ik-vorm, niet in een algemene je- of jij-vorm (“Je denkt dan even 

op zo’n moment…”, “Je vraagt je soms af…”).

1. Belangrijk: bedenk altijd wat het doel is van uw vraag.

2. Vraag door op onduidelijke woorden of zinsdelen: er, het, men, situatie, raar gevoel, niet gelukkig, 
soms, sommige(n), hier en daar, weleens, etc. Bijvoorbeeld:
 Wat bedoel je met situatie/ raar gevoel/ niet gelukkig?
 Wie deed dat (er, men, etc.)?
 Wie in het bijzonder (er, men, sommige(n), etc.)?
 Wanneer (toen, weleens, etc.)?
 Kun je een concreet voorbeeld geven van (situatie, hier en daar, etc.)?

3. Vraag door op generalisaties of algemeenheden: altijd, nooit, niemand, de groep, de anderen, etc. 
Bijvoorbeeld:
 Geldt dat voor het hele team?
 Wil je zeggen dat je altijd…?
 Vervolgens: Wie dan wel of wanneer in het bijzonder?

4. Vraag naar weggelaten woorden of zinsdelen, bijvoorbeeld:
 “Kritiek krijgen is lastig voor me.” Vraag: kritiek van wie en over wat?
 “Het is verkeerd om…” Vraag: wie vindt het voor wie verkeerd om?

5. Vraag om toelichting en concretisering bij ‘vervormingen’. Er is sprake van vervorming als de 
probleeminbrenger iets zegt dat logisch of relationeel niet klopt of als de probleeminbrenger 
beeldspraak gebruikt. Bijvoorbeeld:
 “Ik heb met ze afgesproken dat…” Kan een vervorming zijn van: “Ik heb ze opgedragen dat…” 

Of, ze hebben mij de taak/opdracht gegeven om… Vraag bijvoorbeeld: “Hoe heb je dat 
afgesproken?”

 “Dan sta ik met mijn rug tegen de muur”. Dit is een beeldspraak, vraag dus door wat de 
probleeminbrenger dan concreet doet in de geschetste situatie.

6. Vraag door op vage of overtollige bijwoorden/ -zinnen en werkwoorden. Bijvoorbeeld:
 “Best wel” (Wat bedoel je daarmee?)
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 “Misschien” (Waar hangt dat vanaf?)
 “Ik denk haast van wel” (Wat bedoel je dat je dat denkt?)
 “Ik zou kunnen…” (Waarom zeg je zou?)
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G.4 Instructies voor Procesbegeleiders 2: Terugkoppelen

Terugkoppeling geven is een belangrijke maar kwetsbare activiteit, die altijd zorgvuldig gegeven dient te 

worden. Hieronder volgen een aantal vuistregels.

Voordat u een terugkoppeling geeft:

 Kijk, luister en vergelijk: wat ging er volgens u fout?
o Is het (misschien) een vergissing?
o Of, gaat het om kennis: kennisfout?
o Of, is het een kwestie van vaardigheid: vaardigheidsfout?

 Check eerst uw interpretatie bij de ander
o Klopt het dat…?

Hoe gaat u vervolgens reageren? Dit zijn géén goede reacties:

 Bagatelliseren
o ‘Dat is eigenlijk héél gemakkelijk’

 Infantiliseren
o ‘Kijk, een computer doet niets anders dan optellen en aftrekken’

 Demotiveren
o ‘Dit zal je niet vaak nodig hebben, maar het kan toch handig zijn’

 Deactiveren
o ‘Kijk, dat doe je nou zo …’

Probeer daarnaast het volgende te voorkomen:

 Jij-boodschappen (die kunnen beledigend overkomen) ‘Je snapt het niet helemaal’ i.p.v. ‘Ik 
begrijp niet wat je bedoelt’;

 Generalisaties: altijd, nooit i.p.v. vaak, soms;

 Feedback op de persoon i.p.v. op het gedrag: ‘Je bent onduidelijk’ i.p.v. ‘Ik vind je vraag 
onduidelijk’.


