
 

 

 
 
Leren (Team) Coachen – Intervisie 
 
Exclusief voor alle professionals die de opleiding Leren (Team) Coachen hebben afgerond en graag 
hun vaardigheden willen aanscherpen en hun kennis willen vergroten.  
 
Elke Intervisie willen we jullie nieuwe stof en tools aanbieden om jouw werk als (coachend) leider nog 
meer handen en voeten te geven. En als het even kan, nodigen we een gastdocent uit die een 
specifiek thema behandelt in een korte workshop van 1,5 uur. 
 
Waar gaan we tijdens de komende intervisie mee aan de slag? 
 
Deep Democracy 
 
Op deze dag leer je de basisgedachten en enkele krachtige tools voor besluitvorming en 
conflictresolutie van de Lewis methode van Deep Democracy. We maken gebruik van alle informatie 
die van invloed is op de besluitvorming in groepen, zoals emoties, gedachten, fysieke symptomen of 
archetypes. 
 
We oefenen met werkvormen als de check in, gesprek op voeten en de 4 stappen van besluitvorming. 
Je verdiept jouw metaskills als facilitator om complexe groepsdynamiek te begeleiden, doordat jij je 
meer bewust wordt van de rollen die je in een groep inneemt. 
 
Deep Democracy draait om echt luisteren naar elkaar, alles uiten wat gezegd moet worden en alle 
wijsheid in de groep benutten. Deze methode leert je hoe je tegengestelde meningen in een groep 
inzet om tot besluiten te komen waarin de hele groep zich kan vinden. Zo worden besluiten helder en 
krachtig.  

 

Data  
 
§ Dinsdag 15 november 2022 van 9:00 tot 17:00 uur. 
§ Dinsdag 21 maart 2023 van 9:00 tot 17:00 uur. 
 

Docenten 
 
Deze intervisie wordt verzorgd door Annita Euwijk, Executive (Team) Coach, samen met 
Majka Roerink, expert op intercultural en non-violent communication.  
 

Investering 
De Leren (Team) Coachen - Intervisie is het vervolg in jouw persoonlijke en professionele 
ontwikkelreis. De kosten bedragen voor een losse aanmelding inclusief heerlijke lunch € 599,-. 
 
Kom je elke 6 maanden naar de Intervisie (2 x per jaar) meld je dan nu direct aan voor beide 
intervisie sessies - je sluit dan aan bij onze Coach Community en betaalt slechts € 499,- per 
bijeenkomst. (Mocht je een keer niet kunnen, dan ontvang je een persoonlijke coachsessie 
op een moment naar keuze). 
 
 
 
 



 

 

Wij zorgen elke intervisie voor inspiratie, nieuwe stof en ruimte voor persoonlijke 
vraagstukken. Dit is inclusief: 
 
§ Persoonlijke coaching tijdens de intervisie 
§ Workshop  
§ Cursusmateriaal 
§ Lunch & trainingsarrangement 

De prijs is exclusief btw. Vrijstelling van btw is mogelijk, vraag ons naar de voorwaarden. 

Werkvorm – Doen – Doen – Doen 
 
Net als tijdens de opleiding Leren (Team) Coachen is het vooral doen, doen, doen. Vele 
oefeningen, cases en praktijksituaties zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden direct 
kunnen worden toegepast.  
 
Locatie Allekante Breda 
Ruimte voor nieuwe inzichten, we werken aan ons programma en horen tegelijkertijd het geruis van 
de bladeren. Een zonnestraal schijnt door de bomen op het terras. We genieten van een heerlijke 
lunch gemaakt door Anne! 
 
 

 
 
Contact & aanmelden 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 076-7002016 of mail ons. 
Aanmelden kan per mail aan support@useyourtalents.nl.  


