
IntervisiePLUS 
Voor de law firm
Intervisie + DOEN = Resultaat

Tĳdelĳk puntwaardig met video-conference



IntervisiePLUS is niet uitsluitend een 

intervisie in de letterlĳke zin. Het is praten 

+ doen. Advocaten praten graag over hun 

zienswĳze. Daar zĳn ze ook voor opgeleid. 

Zenden vanuit je bestaande expertise 

geeft een sense of control. Je hoeft het 

onbekende gebied (nog) niet in. Positieve 

ervaringen meteen vormgeven in nieuw 

gedrag zorgt ervoor dat je versneld 

professionele vaardigden ontwikkelt. 

Dàt is IntervisiePLUS.

IntervisiePLUS 
IS SAMEN DOEN:

IntervisiePLUS 
+ DOEN = RESULTAAT

Kwaliteitsversnellers 
met resultaten

Samen nog betere advocaten worden:
+  Mét en ván elkaar leren

+  Oefenen met eigen cases

+  Begeleiding door facilitators met ruime  

      ervaring in de advocatuur

Intervisie
•   Leren van elkaar

•   Tips van collega’s

•   Dialoog

PLUS 
+  Leren van een ervaren facilitator

+  Tips van een deskundige

+  DOEN!

• Door reflecteren óp + oefenen mét      

    nieuwe antwoorden en nieuw gedrag in  

    eigen praktĳksituaties

•  Door grenzen te stellen aan beschou- 

    wingen en ruimte te maken voor actie

•  Door tips van ervaren facilitators



Springway IntervisiePLUS facilitators hebben hun sporen verdiend in de advocatuur. Zĳ kennen 

de praktĳk en de law firm cultuur en zĳn zeer ervaren in het faciliteren van leiderschapsontwikkeling. 

Facilitators die de advocatuur als geen ander kennen Intervisiecyclus

Een intervisiecyclus bestaat uit:

 4 x 2 uur per jaar

 6 personen per groep

 De intervisies kunnen ook met      

    video-conference worden uitgevoerd

Het houden van intervisiebĳeenkomsten 

is puntwaardig volgens art. 4.4 van de 

Verordening op de Advocatuur. Te weten 

één punt voor ieder uur van deelname 

aan intervisie met ten hoogste vier 

punten per jaar.

Intervisie volgens de 
Springway methode: 

springen is doen!

Mirjam Duyser
Meer dan 20 jaren ervaring als advocaat. Ervaren facilitator van samenwer-

kingsprocessen. Mediator en trainer in zakelĳke conflicten. Stond aan de 

basis van invoering van kwaliteitstoetsen ex artikel 26 Advocatenwet.

Jan Sjöcrona 
Was 3 decennia advocaat en enige jaren hoogleraar strafrecht. Gecertificeerd

coach. Focust op persoonlĳke en zakelĳke effectiviteit van individu en team.

Eén van de vertrouwenspersonen van de NOvA (LawCare).

Diederik Vincent
Jurist en trainer/ facilitator van professionele ontwikkeling in de advocatuur. 

Oprichter van Springway.



OVER SPRINGWAY
Leiders in ontwikkeling

SPRINGWAY
Springway ontwikkelt 
organisaties in:

•  Leiderschap en management
•  Commerciële daadkracht
•  Winst van samenwerken

Zusterplein 22B  
3703 CB  Zeist
030 737 0730

   info@spring-way.com

          www.spring-way.com


