
Begeleide intervisie Talking Stick  
Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die inzetbaar is 
binnen bedrijven, rijksoverheid, organisaties, gemeenten, provincies en gezondheid instellingen.


In de begeleide intervisie leert men van en met elkaar vanuit werksituaties zoals een 
veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of moeizame cliëntrelatie. Het biedt 
gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing, door middel van open vraagstelling gezamenlijk onderzoek 
te doen naar waar in de essentie een verander mogelijkheid is.


TALKING STICK INTERVISIE 
Talking Stick intervisie is een innovatieve en verdiepende vorm van 
begeleide intervisie. In de reguliere intervisie vormen, is er sprake van 
een inbrenger die middels een (zelf of gezamenlijk) gekozen methodiek 
begeleid wordt naar mogelijke oplossingen, alternatieve aanpak of 
nieuwe benadering mogelijkheden. 

 
Talking Stick intervisie s een intervisie vorm waarbij er is van een 
groepsinbreng. De groep behandeld gezamenlijk één onderwerp of 
thema. Het blijft intervisie dus, het doel is dat de inbrenger (in dit geval 
ieder groepslid individueel) mogelijke oplossingen, alternatieve 
benaderingen of inzichten krijgt. Deze verdieping vindt plaats middels 
de begeleiding vanuit de 6 logische niveaus van Bateson en Dilts.


De oorsprong van deze intervisie vorm ligt bij de indianen stammen. 
Wanneer de stamoudste belangrijke zaken met elkaar wilde bespreken 
was het belangrijk dat alle leden vanuit oprechte belangstelling kennis 
konden nemen van de individuele inbreng van alle leden. Gezien er geen voorzitter of 
eindverantwoordelijke was, werd ieders inbreng van gelijke waarde gezien.


Vanuit mijn eigen achtergrond (Mic’maq indianen Oost Canada) heb ik me verdiept in deze wijze 
van belangrijke onderwerpen gezamenlijk bespreken. 

Het is mogelijk mij in te huren als begeleider van een aantal intervisie sessies. Ook is het mogelijk 
de Talking Stick intervisie methodiek eigen te maken in een drie daagse training. 


De begeleiding bestaat uit 5 begeleide sessies. In de eerste sessie wordt de oorsprong en 
gebruiken toegelicht en wordt een groepssessie begeleid. Anders dan reguliere intervisie, waarbij 
er één inbrenger is die door de groep bevraagd wordt. Is de inbreng een onderwerp dat voor alle 
leden relevant is.  In de volgende sessies wordt de intervisie groep in verdieping van de 
methodiek begeleid. 

Elke intervisie groep ontvangt een eigen hand vervaardigde Talking Stick. 


Het is ook mogelijk de Talking Stick intervisie training  te volgen. Deze driedaagse training is 
bedoeld voor: intervisie begeleider, (team)coaches, therapeuten en andere leerproces gerichte 
professionals.


In de training leer je over de oorsprong van de methodiek. Hoe jij de methodiek met jouw stijl en 
jouw eigenheid kunt toepassen. Zoals de meeste intervisie methoden is de theorie relatief 
eenvoudig. Een effectieve toepassing van de methodiek en de begeleiding van intervisie groepen 
naar zelfstandig uitvoeren van de methodiek is waar de training op gericht zal zijn. 

Voor meer informatie, verwijs ik naar de website. Ook kunt u contact opnemen met Vincent 
Aelbers 0645486115 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