INTERVISIE VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MIDDENMANAGEMENT
Deel en leer met collega’s in het land
Bedrijfsvoering – nov 2014

De VOB biedt leidinggevenden van de bibliotheken in Nederland intervisietrajecten aan
om professionalisering, onderlinge kennisdeling en uitwisseling te bevorderen.
Bibliotheken veranderen voortdurend en de laatste tijd zelfs heel snel. Om in het ondernemende,
klantgerichte en maatschappelijke veld goed op de hoogte te zijn en te blijven, heb je overal oren
en ogen nodig. Er gebeurt van alles. Wat is jouw rol daarin? Wat doen je collega’s anders waardoor
zaken moeiteloos lijken te gaan, terwijl het jou soms niet lukt?
Het intervisieprogramma biedt de VOB je aan in het kader van het programma ‘De Bibliotheek
onderneemt’ horend bij de branchestrategie ‘De Bibliotheek levert waarde 2012-2016’.
Leidinggeven
Intervisie is het delen van kennis en kunde, leren van elkaar, en ook reflecteren op je eigen
handelen in kleine groepjes. Dan:

krijg je energie en positieve input;

word je gestimuleerd om ‘anders te kijken’ naar je eigen rol om deze ondernemender en
relevanter te maken in de bibliotheek;

worden inspirerende voorbeelden om het maatschappelijk draagvlak van bibliotheken te
vergroten, gedeeld;

hoef je als bibliotheek niet zelf het wiel uit te vinden.
Meer informatie
De sessies staan onder begeleiding van professionele Intervisiecoaches van TerSprake.
Intervisie vraagt om tijd en de impact ervan kan heel groot zijn.
De feiten op een rij:

De intervisie bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 3 uur.

Er worden in eerste instantie drie groepen gestart: in Amersfoort, Den Haag en Den Bosch.

Je volgt de vier bijeenkomsten in steeds dezelfde groep.

De groepen bestaan uit 6 tot 8 deelnemers.

De data staan hieronder per groep vermeld.

Kosten zijn 375 euro per persoon excl. btw.
Je kunt meer informatie krijgen bij Babette van den Brink van TerSprake. Je kunt haar bellen op
06- 20537322 of via mail Babette@TerSprake.com. Of neem contact op met Marian Koren van de
VOB op 06-51360755 of mail koren@debibliotheken.nl.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via debibliotheken.nl voor 12 januari 2015. Daarna neemt TerSprake contact
met je op.
Intervisiegroepen
Meld je aan voor één van de volgende intervisiegroepen:
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Den Haag
Maandag van 9.00 - 12.00uur
26 januari
23 februari
30 maart
20 april

Den Bosch
Maandag van 14.30 - 17.30uur
26 januari
23 februari
30 maart
20 april

Amersfoort
Dinsdag van 10.00- 13.00uur
27 januari
24 februari
31 maart
21 april
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