
Verdiepende intervisie dagen 
Human Resource Management 

Voor de HR-professional die 
nog meer impact op de 
werkvloer wil maken.

Voor wie? 
De verdiepingsintervisiedagen zijn voor 
iedereen die het na het volgen van de 
opleiding Human Resources Management 
fijn vindt om als HR vakgenoten met 
elkaar te kunnen sparren over diverse 
onderwerpen.  
Dit is een perfecte basis om gedurende 
jullie loopbaan periodiek bij elkaar te komen 
om van elkaar te leren en casuïstiek met 
elkaar te onderzoeken.

Intervisie betekent samen met anderen aan de slag gaan met vragen 
over je werk en over jezelf als persoon. Als HR-professional heb je 
de behoefte om je verdere ontwikkeling te borgen. Tijdens de HRM A 
of B opleiding heb je ’je rugzak’  gevuld met kennis en vaardigheden. 
Alles wat je hebt geleerd en geoefend, wil je gaan toepassen in 
je eigen werkomgeving. Dit is hartstikke leuk en tegelijkertijd 
ook een uitdaging. In de eindopdracht heb je persoonlijke- en 
organisatiedoelen bepaald, dit is een goede leidraad voor intervisie. 



Programma
• Onderwerpen tijdens de 

verdiepingsdagen worden 
door jullie ingebracht.

• We gaan op een interactieve 
manier in gesprek en 
oefeningen met elkaar 
doen aan de hand van jullie 
praktijkvoorbeelden:
 ◦ Evaluatie hoe het in 

de praktijk gaat na het 
afronden van de HRM 
opleiding en de puntjes op 
de i zetten.

 ◦ Praktijksituaties/
vraagstukken onderzoeken 
en sparren over een 
deskundige aanpak.

 ◦ Verdieping aan de 
hand van jullie thema’s/
onderwerpen.

• Evaluatie van jullie eigen rol, 
doelen en effectiviteit.

• Bezoeken aan jullie 
organisaties.

• De praktijkopdracht uit de 
opleiding vormt de basis. En 
wat je hiervoor nodig hebt?

Intervisie
Bij intervisie reflecteer je samen 
met vakgenoten op je eigen 
handelen en denken. Je krijgt 
concrete tips en handvatten en 
werkt aan bewustwording en 
zelfinzicht. Hiermee kun je: 
• je rol bepalen in verschillende 

situaties
• dilemma’s adequaat oplossen
• jouw visie en ideeën 

overtuigend overbrengen
• HR thema’s professioneel 

vormgeven
Resultaten
• Een groter begrip en meer 

inzicht in de dynamiek van je 
eigen rol in je organisatie

• Een groter bewustzijn van het 
effect van je eigen handelen

• Meer mogelijkheden om je 
eigen handelen constructief in 
te zetten

• Vergroten eigen oplossingsge-
richtheid en wendbaarheid

• Verbreden blikveld door input 
van collega’s uit het werkveld

Onze aanpak
Tijdens deze bijeenkomsten leer je 
als deelnemer, aan de hand van je 
eigen vraagstukken, gestructureerd 
te reflecteren op het eigen 
handelen:
• Anders kijken naar de situaties 

die ze als lastig worden 
ervaren.

• Leren van de manier waarop 
collega’s dit doen.

• Ervaren wat er gebeurt als je 
iets anders uitprobeert in jouw 
werksituatie

Wil je meer informatie over de HR 
intervisiedagen, neem dan contact op met je 
trainer. 

Voor vragen kun je ook terecht bij 
studieadvies@imkopleidingen.nl

Of bel naar:
0172 - 42 34 56


