
 

Dienstverlening: Intervisie 

Doel van deze intervisiegroep is om de kennis van de managers en leidinggevenden uit de social 

profit en publieke sector op peil te houden en deze naar de professionele situatie van de deelnemers 

door te vertalen. Concrete vragen die we tijdens de intervisiesessies kunnen behandelen gaan over 

diverse managementtechnieken en managementvaardigheden en zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik mijn 

bestuur versterken? Hoe kan ik vrijwilligers werven en aan onze organisatie binden? Hoe begin ik aan 

de opmaak van een strategische oefening? Maar ook heel concrete situaties bijvoorbeeld rond uw 

leidinggevende praktijk kunnen aan bod komen. Kortom, de deelnemers bepalen zelf de thema’s, 

naargelang de eigen behoefte.  

Bij een intervisie staat het leren van en door de deelnemers en de uitwisseling centraal. Iedereen kan 

zelf een insteek verzorgen over een methodiek of een concept waarvan de deelnemer ondervond dat 

het werkt. Daarom zijn de groepen beperkt tot maximaal 8 deelnemers.  

Catherine Ruys, zelf jarenlang als leidinggevende aan de slag in een social profit organisatie in de 

sector van HR dienstverlening, begeleidt de bijeenkomsten. Haar rol bestaat erin om het geheel in 

goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat er optimaal tegemoet gekomen wordt aan de 

concrete leerbehoeften van de deelnemers. De eerste bijeenkomst zal zij alvast een insteek 

verzorgen rond het thema ‘oplossingsgericht HR’.  

Het engagement dat de deelnemers nemen strekt over 4 intervisiebijeenkomsten, gespreid over één 

academiejaar.  

Doelgroep:  

Managers en leidinggevenden uit de social profit en publieke sector.  

Begeleider: Catherine Ruys  

Catherine Ruys was jarenlang leidinggevende en eindverantwoordelijke in een social profit 

organisatie in de sector van HR dienstverlening. Ze is een erkend bemiddelaar in sociale zaken en 

bestuurder zowel bij een CAW als bij een communicatiebureau. Momenteel werkt ze als zelfstandig 

HR consultant waarbij ze graag haar kennis, ervaring en enthousiasme inzet en deelt met anderen. 

catherine.ruys@telenet.be 

Praktisch:  

Prijs: 500 euro  

Locatie: Campus Mercator, Henleykaai 84, 9000 Gent 


