Q&A
VAAN Intervisie

Q

Wat is intervisie?

A

Intervisie is een effectieve manier om met collega’s of
vakgenoten te leren van dilemma’s/problemen uit de dagelijkse
werkpraktijk. Intervisie draagt bij aan het vergroten van de
kwaliteit en vakbekwaamheid van een advocaat.
(zie tevens de VAAN website)

Q

Is intervisie verplicht?

A

Nee, intervisie is niet verplicht. VAAN faciliteert en stimuleert
haar leden om deel te nemen aan intervisie, omdat zij dit
kwaliteitsbevorderend voor haar leden acht.

Q

Hoeveel PO-punten kan ik met intervisie halen en hoeveel
punten tellen mee?

A

Het aantal te behalen PO-punten is afhankelijk van de duur en
van de intervisiebijeenkomst. Ten behoeve van het door het
door VAAN verplicht gestelde minimum aantal arbeidsrechtelijke
PO-punten van 16 tellen maximaal 4 PO-punten mee die zijn
behaald met intervisie.

Q

Moet een intervisiegroep verplicht uit VAAN-leden bestaan?

A

Nee, wel moeten de deelnemers in het arbeidsrecht
gespecialiseerde advocaten zijn.

Q

Wat is de minimale omvang van een intervisiegroep?

A

Minimaal zes en maximaal tien personen.

Q

Door wie wordt de intervisiebijeenkomst georganiseerd?

A

Dat kan ieder VAAN-lid zelf doen. U kunt zelf een groep
samenstellen en een VAAN intervisiegespreksleider vragen de
bijeenkomst te leiden. Voor een lijst van
intervisiegespreksleiders, zie de VAAN website.
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Q

Hoe kom ik erachter welke intervisiegroepen er in mijn regio
actief zijn en/of wie er in mijn regio geïnteresseerd zijn in
intervisie?

A

Neem contact op met het VAAN Secretariaat.

Q

Wat zijn de kosten?

A

Iedere intervisiegespreksleider is vrij om zijn eigen tarief in
rekening te brengen. Er zijn gespreksleiders die niets rekenen,
anderen brengen een bedrag per persoon in rekening, weer
anderen rekenen een totaalbedrag per sessie. Naast de kosten
die de intervisiegespreksleider in rekening brengt, moet u
rekening houden met de kosten van de huur van accommodatie
en eventuele consumpties.

Q

Is dit ergens vastgelegd?

A

Ja, zie de VAAN intervisie regeling op de website.

Q

Kan ik zelf intervisiegespreksleider worden?

A

Ja, in 2021 organiseert VAAN weer de opleiding tot
intervisiegespreksleider.
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