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Rood= de kleur van kracht 

en op gang zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 
 

Maandag 1, 8, 15 en 22 maart weekopstart 

Vrijdag 5 maart intervisie werkprocessen 

Vrijdag 8 maart vrouwendag gratis intervisie moeders 

 

Opening 5 februari Zoompresentatie intervisie: Opening 
 
De opwarmoefening zorgde voor een frisse en beweeglijke opening (zie nieuwe blog 
opwarmoefeningen videoconferencing). 
 
De negen aanwezigen hebben allemaal problemen ingebracht over wat 
nodig is aan het opknappen van hun huis. Het probleem thuiswerken met 
keukenstoel vs bureaustoel van een medewerker werd centraal gesteld. De 
uitkomst was om de werkgever te benaderen met een concreet voorstel 
over vorm, kleur en functionaliteit.  
 
Het out-of-the-box advies ‘racen’ is  op luchtige wijze vertaald naar het houden van een 
bureaustoelwedstrijd met collega’s op kantoor, wedstrijd ramen lappen of wedstrijd hoogpolig 
tapijt reinigen. 
 
Videoconferencing inpassen in een intervisie is uitdagend gebleken. Chatten 
in de chatbox zorgt voor goede input per fase. Het schakelen tussen 
chatbox, videoschermen en twee powerpoints (een met instructie en een 
met verwerken problemen, vragen en adviezen) vraagt om creatief 
schakelen van het ene naar het andere scherm (voorbeeld powerpoint zie 
website).  
 
Ook wanneer er nog kandidaten later binnenkomen en bezig zijn een camera te installeren. 
Vooraf streng aangeven om te oefenen met apparatuur is gewenst. Na de eerste vijf minuten 
wordt voortaan niemand meer binnengelaten.  
 
Vanaf fase 1 en 2 probleemverkenning en bepaling is de concentratie belangrijk, en deze 
vasthouden tot het eind. De keuze viel op aanschaf bureaustoel, werken op een keukenstoel in 
de Lockdown is niet handig.  
Bij fase 3 het vragen verzamelen en de Koud, Lauw en Warm aanduiding hielp goed bij het 
aanvoelen van prioriteiten van de probleemeigenaar. Daarna werd in fase 4 adviezen gedeeld 
en weer met Koud, Lauw en Warm kon de probleemeigenaar toelichten of het advies bij hem 
aansloeg. Veiligheid had geen prioriteit, wel beweeglijkheid om de race straks op kantoor te 
kunnen winnen. Anderen hebben ook adviezen genoteerd voor hun eigen probleem 
(trappenkast opruimen, vloeren repareren en ramen lappen). In fase 5 de evaluatie kon ieder 
terugkijken op het proces. Wat werkte wel, wat niet?  

 
Iedereen is aangemoedigd om zijn/haar knelpunten ‘huis opknappen’ 
aan te pakken. Ook is humor en tegelijk af en toe serieus doorvragen 
aanwezig (thuiswerken hebben we allemaal mee te maken).   

 
Tot slot een toast op de start van Goudraad Intervisie met de eerste 
grote opdrachten in het vizier. Gwyn van der Giessen 

 


