INSPIRERENDE INTERVISIEBIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGONDERSTEUNERS
OVER WERK EN MANTELZORG
Deel kennis en ervaring en onderzoek met anderen de rol en plek van mantelzorgondersteuning in
relatie tot ontwikkelingen in het veld.
Onderwerpen/thema’s
• Worstel je met het invullen van de gemeentelijke opdracht in het ondersteunen van
werkende mantelzorgers
• Vind je het lastig om te bepalen wat je positie en rol is ten opzichte van werkgevers en
werknemers met mantelzorgtaken?
• Ben je op zoek naar de ingang bij lokale werkgevers?
• Vind je het lastig om aansluiting te vinden bij werkgevers?
• Zoek je naar de kaders en het mandaat in de ondersteuning aan werknemers met
mantelzorgtaken?
• Wil je weten hoe je kunt omgaan met de verwachtingen vanuit je organisatie en gemeente in
het ondersteunen van werkende mantelzorgers?
• Worstel je met het invullen van het aanbod voor werkende mantelzorgers?
• Ben je op zoek naar wat je werkgevers kunt bieden?
Dan zijn deze intervisies iets voor jou!
Samen met collega’s en onder begeleiding van een intervisiebegeleider komen persoonlijke
werkvragen op tafel.
Werkwijze
De bijeenkomsten worden geleid door een intervisie begeleider. De deelnemers aan de
intervisiegroep brengen hun persoonlijke vragen in die betrekking hebben op het werk. De vragen
worden op een methodische en gestructureerde wijze besproken. De begeleider maakt hierbij
gebruik van verschillende intervisiemethodieken passend bij de vraag. In de bijeenkomst is ruimte
voor het verkennen en uitdiepen van een gemeenschappelijk onderwerp of thema.
De begeleider is een erkend supervisor, heeft veel ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen.
Daarnaast heeft zij kennis en ervaring met mantelzorgondersteuning.
Wij werken graag met mensen die:
• Willen reflecteren op hun eigen handelen en achterliggende beweegredenen
• Een eigen visie op mantelzorgondersteuning hebben of deze juist willen ontwikkelen
• Ervan houden om open met anderen ervaringen uit te wisselen
• Het leuk vinden om gezamenlijk ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen en te inspireren
• Dit alles willen om de ondersteuning aan mantelzorgers zo optimaal mogelijk te maken.

Wat brengt je deze intervisiebijeenkomsten?
Je komt in contact met collega’s waar je mee kunt sparren. De intervisiegroep is een schatkist aan
ervaring en kennis van collega’s uit het land. Een plek waar je persoonlijke werkvragen kunt
onderzoeken. Je vindt er inspiratie en steun. In een veilige omgeving en in een sfeer van wederzijds
vertrouwen bevraag en spiegel je elkaar. Je kijkt open naar vaardigheden en attitude en onderzoekt
de wijze waarop je als persoon invulling geeft aan de opdracht en taak. Je wisselt ervaringen uit over
werkwijze en aanpak en doet daarbij nieuwe ideeën op.
Intervisie begeleidster
Ria Schlepers is sinds 1992 supervisor en intervisiebegeleider en aangesloten bij de Landelijke
Vereniging voor Supervisoren en Coaches (LVSC). Zij begeleidt meerdere intervisiegroepen die
werkzaam zijn in de zorg en sociaal domein. Ria heeft ruime ervaring met mantelzorg. Vanaf 2014
werkt zij samen met Jong en Veer in het onderwerp werk en mantelzorg als mantelzorgcoach,
werkzorgadviseur en trainer. Ze is tevens freelance adviseur bij Insights Zorg en doet vanuit dit
bureau onderzoek bij diverse gemeenten naar de ondersteuning aan mantelzorgers.
Meer informatie over Ria: Bureau De Doorbraak, www.bureaudedoorbraak.nl.
Praktische zaken
Data:
Dinsdag 12 mei van 14.00-16.00 uur
Donderdag 24 september van 10.00 -12.00 uur
Woensdag 4 november van 10.00-12.00 uur
Waar:
kantoor Jong en Veer Nijverdal of bij de WGV Zorg en Welzijn in Deventer
Duur:
2 uur
Kosten:
Per bijeenkomst 150,00 euro exclusief btw, bij deelname van 3 bijeenkomsten is de
prijs 375,00 euro totaal.
Deelnemers: Maximaal 8 en minimum 4 deelnemers

