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Welkom

Antwoord op de vraag: ‘ik ben een goede 

BIO omdat…..’

Uitdaging:  iets anders noemen over jezelf 

waarin jij uitblinkt als BIO dan de andere die 

je zijn voorgegaan …



Programma

• Terugkoppeling 1e teambijeenkomst

• Praktische zaken: o.a. planning

• Je hebt een plan/ideeen om het onderwerp: 

Zelfregie: sociale contacten/ netwerk te gebruiken 

in je begeleiding/ intervisie.

• 2e intervisie opzet en uitwisselen



Praktische zaken

Acties met 1e jaars
• Plannen stagebezoeken/individuele gesprekken?

• Praktische punten: Contracten, VOG, samenwerking 

Reco

• Tussentijdsgesprek: beoordelen hoe? (BIO 6, 30 

januari) 

Eigen leerproces BIO + (door) ontwikkeling BIO
• Bijpraatmoment evaluatie BIObegeleiders, BIO’s input

• Vragenlijst volgt

• Hoe leren jullie van elkaar?



Zelfregie introduceren

Wat betekent zelfregie voor
jou?

Voor het contact met je 
hulpvrager?

Wat zou jij willen meegeven
aan een eerstejaars
stagiair?

Zelfregie is van betekenis voor 

mensen zelf: zelfbeschikkingsrecht, 

eigen kracht, drijfveren en contacten 

met anderen zijn fundamenteel voor 

iemands autonomie en identiteit, voor 

hoe sterk je in het leven staat.



Zelfregie

contacten
Contacten: zelfregie betekent niet alles zelf doen, maar 

continue interactie met je eigen sociale netwerk, in 

wederkerige relaties.

Bij systeemdenken gaat het om het besef dat alles op een 

bepaalde manier met alles samenhangt. Het is het vermogen 

om deze relaties te zien en te begrijpen.

De wereld om ons heen bestaat uit relaties, niet uit losse 

feiten, dingen, gebeurtenissen.

De systeemtheorie gaat ervanuit dat de mens pas werkelijk 

begrepen kan worden in de context van zijn relaties. 



Zelfregie

instrumenten

- Netwerkkaart in beeld

- Balansmodel (Bakker et. al, 1997)

- Meedenken cases netwerk versterken

- Reflectie vragen over contacten/ het 
sociale netwerk/ systeem/gezin

- Breder plaatje: koppelen aan Presentie, 
Zelfregie



Zet je netwerkbril eens op

Wat is de reden dat Handjehelpen is ingeschakeld? (reflectie)

Als jij straks na juni weg bent en niet wordt vervangen… wat dan? Zijn er mogelijkheden? Hoe kom je 
hierachter? Wat kan jouw rol zijn? (reflectie)

Vraag je ook wel eens aan moeder/vader/partner hoe het met hem/haar gaat? (reflectie)

Waar leen jij een ei? Wie helpt jou verhuizen? (reflectie)

Hoe ziet het netwerk/ contacten van je hulpvrager eruit? Zijn er bv. mantelzorgers in het netwerk? Wat 
betekent dit?

Wat is de waarde van het netwerk? (netwerkkaart/balansmodel)

Op welke manier zijn eigenwaarde/ kracht van betekenis hierin? 
Hoe leg je de link met Present werken en kijken naar het netwerk?
(Breder plaatje)

Ken je de wijk/buurt/ straat: sociale kaart? (balansmodel/ reflectie/ als opdracht)

Ga in gesprek met elkaar. Hoe kan je je eerstejaars hierover aan het denken zetten? Of terwijl: 
hoe kan je ze UITDAGEN om dit thema op te pakken?



OPDRACHT

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

– Ideeen hoe je thema netwerk zowel in 

intervisie als in de begeleiding individueel

kunt vormgeven.

– Planning en ideeen voor de intervisie

volgende week

– Afspraken die je maakt met jouw

eindverantwoordelijk begeleider



Tijdens de uitwisseling

• Maak aantekeningen wat je wilt meenemen 
voor jullie intervisie van een andere groep

• Schrijf op de post-its

– Tops over de presentatievaardigheden

– Aandachtspunt 


