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Programma en doel

Op de agenda vandaag:
 Inwerkbijeenkomst
 Non-verbale communicatie
 Hoe breng je iets over aan de groep?
 Intervisie voorbereiding

Aan het einde van de bijeenkomst:

• Ligt er een opbouw voor jullie eerste intervisie

• Heb je geoefend met presenteren van je plan

• Heb je leerpunten en krachten ontdekt over je eigen presentatievaardigheden

• Besef je de kracht van je eigen non verbale uitstraling

• Weet je hoe je iets wilt en kan overbrengen op je eerstejaars (zowel afspraken
als kennis)



Inwerkbijeenkomst 14 november

Groep 1(Team Regio Zuid en Regio West):

13.30-14.30 Kennismaken met elkaar, (handleiding doornemen) en start hoe maak je 

kennis met je hulpvrager? (BIO en bio-begeleider in o.a. de teamkamers)

14.30-15.30 : inhoudelijk hoe werkt HH: netwerk versterken, presentie en veiligheid 

(Plenair bij Annemieke in de grote zaal)

15.30-17.30: inzetgesprekken (mogelijk tijdens wachten nog activiteit?)

Groep 2: (Team Stad Utrecht en team Regio Zuid-Oost):

13.30-14.30 Inhoudelijk hoe werkt Handjehelpen: kort netwerk, presentie en veiligheid. 

(Plenair bij Annemieke in de grote zaal)

14.30-15.30: Kennismaken met elkaar, (handleiding doornemen) en start hoe maak je 

kennis met je hulpvrager? (BIO en bio-begeleider in de teamkamers)

15.30-16.30: inzetgesprekken (mogelijk tijdens het wachten nog een activiteit?)



Terugblik vorige bijeenkomsten

Wat weet je nog:

• Jij als goede begeleider eigen leerproces

• Kennis/houding/vaardigheden

• Feedback geven/ ontvangen, bevorderen reflectie

• Communicatie tips (Anna, oma, nivea, oen etc)

• Bewust van groepsdynamiek 

• Bales/ Sousa: hoe breng je iets over?

• Voorbeeldfunctie / rolmodel



Non-verbaal

• Houding
• Gebaren
• Mimiek
• Stemgebruik
• Verpakking

Wat is je opgevallen bij je medestagiairs?

Ga in duo's aan de slag:
- Vertel je medestagiair wat zijn/ haar non- verbale kracht is en 
waarom je dat vindt.
- Als jullie dat prettig vinden, geef elkaar dan ook opbouwende 
feedback over een eventueel verbeterpunt.



Piramide Bales (Sousa)



Oefening

“Leer je buurvrouw/ buurman hoe hij/zij een

reflectieverslag en casus moeten inleveren zoals

beschreven in de eerstejaars handleiding”

1. Wat ga je eerst doen?

2. Wat werkt wel of niet bij jouw buurman?

3. Hoe zou je het in een groep aanleren?

4. Wat weet je nog van de Piramide van Sousa, en

wat heb je daarmee gedaan?



Reflecteren

Zelfreflectie = bewust worden van handelen

• Doel van reflecteren?

Bewust worden van je gedrag om uiteindelijk bekwaam 
te worden in je beroep.



Non- verbaal

• https://www.youtube.com/watch?v=TcHynhwXwYA

– Optioneel Oefening: 2 kandidaten

• Nutteloze voorwerpen aanprijzen (met 1 woord)

https://www.youtube.com/watch?v=TcHynhwXwYA


Intervisie 1

 kennis met en van de doelgroep

 uitleg leren reflecteren

 werken vanuit presentie

 kijk/lees/leer over je hulpvrager 

 intervisie methode uitleggen 

 Veiligheid (staat niet in de handleiding, wel belangrijk)

En verder:

- afspraken stagebezoeken

- Individueel gesprek met jou 

• Opdracht balansmodel passender later dit jaar



Veiligheid

Route + voorbeeld uit de praktijk

1e jaars

Bio

Begeleider

Aandachtsfunctionaris binnen Handjehelpen



Opdracht

• +/- 20 min voorbereiden

• +/- 5 min (max) presenteren (per team)

– Planning/agenda voor de intervisie

– 3 a 4 opdrachten die je hebt voorbereid

– Afspraken die je maakt met jouw

eindverantwoordelijk begeleider



Tijdens de presentaties

• Maak aantekeningen wat je wilt meenemen voor 

jullie intervisie van een andere groep

• Schrijf op de post-its

– Tops over de presentatievaardigheden

– Aandachtspunt 



Doel gehaald?

Einde van deze bijeenkomst…

• Ligt er een opbouw voor jullie eerste intervisie

• Heb je geoefend met presenteren van je plan

• Heb je leerpunten en krachten ontdekt over je eigen
presentatievaardigheden

• Besef je de kracht van je eigen non verbale
uitstraling

• Weet je hoe je iets wilt en kan overbrengen op je 
eerstejaars (zowel afspraken als kennis)



SUCCES!!


