
Ondernemerschap
-intervisie 
Katalysator voor 
ondernemende praktijkgroepen



Misschien herken je onze ervaring dat acquisitieoverleg vaak te weinig oplevert. Zowel in

resultaten als in het tonen van eigenaarschap. De ongemakkelĳke verhouding met commercie van 

een deel van de beroepsgroep komt daarin tot uitdrukking. 

De grootste kracht kan de grootste valkuil worden. Foutloos zĳn, te allen tĳde controle houden en 

faalkansen minimaliseren stuwt juridische performance. Maar in acquisitie kan het leiden tot het 

uitblĳven van actie. Bĳ inactiviteit kún je de faalkans ervaren als 0.

 

In Ondernemerschap-intervisie ontdek je hoe je acquisitie als onderdeel van de praktĳkvoering 

effectief maakt. Ten eerste door gezamenlĳk scherper te krĳgen welke vormen van ondernemen 

bĳ de professionele- en persoonlĳke identiteit van de advocaat passen. Vervolgens door passende 

tools te vinden en het daarna ook echt te doen. 

Ondernemerschap-intervisie brengt de juiste balans in praten + doen. Het is een methode 

die controle en houvast biedt in onbekend gebied. Een motor om gezamenlĳk stappen 

te zetten én de mooiste zaken te krĳgen en te behouden.

Intervisie als motor voor acquisitie RESULTATEN

Samen bouwen aan ondernemerschap

Intervisie
•   Sterker worden van elkaars ervaringen

•   Inzichten van collega’s omzetten in  

•   eigen acties 

•   Cohesie versterken

+ Ondernemerschap
+  Acquisitie die wél past bĳ juridische  

•   hoogvliegers

+  Controle op acquisitiesituaties

+  Commerciële resultaten in de praktĳk



Springway facilitators hebben hun sporen verdiend in de advocatuur. 

Zĳ kennen de praktĳk, de eisen, de valkuilen, maar vooral ook de kansen.

Facilitators die de advocatuur als geen ander kennen Intervisiecyclus

Een intervisiecyclus bestaat uit:

 4 x 2 uur per jaar

 3 - 10 personen per groep

 Vakgroep of peers

Het houden van intervisiebĳeenkomsten 

is puntwaardig volgens art. 4.4, lid 5, van 

de Verordening op de Advocatuur. Te 

weten één punt voor ieder uur van deel-

name aan intervisie met ten hoogste vier 

punten per jaar.

Intervisie volgens de 
Springway methode: 

springen is doen!

Diederik Vincent
Jurist, zeer ervaren facilitator, intervisor en trainer van professionele 

(partner)ontwikkeling in de advocatuur. Specialismen: het ontwikkelen

van impact, commerciële daadkracht en ondernemerschap. Oprichter van 

Springway.

Ingrid Walrecht
Ruim 15 jaar ervaring als advocaat, coach, intervisor en trainer in het 

ontwikkelen van onderscheidend talent, focus & ondernemerschap. 

Specialismen: talentontwikkeling, personal branding en commerciële 

daadkracht.



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@springway.nl

          www.springway.nl


