
Kantoor-overstĳgende 
intervisie 

Klankborden met peers bij collega kantoren



Kwalitatief hoogwaardige uitwisseling met law firm 
partners over leiderschapsvraagstukken 

Resultaten

•   Oplossingen voor actuele situaties 

•   en vraagstukken

•   Vernieuwende inzichten van buiten de 

•   eigen kring

•   Ruimte voor bredere reflectie met 

•   je peers

•   Versterken van leiderschap

Kantoor-overstĳgende intervisie

Intervisie in partnergroepen is maatwerk. Hoogkwalitatieve collegiale uitwisseling over thema’s zoals: 

lastig gedrag van cliënten of collega advocaten, aansturen en enthousiasmeren van je team, samen-

werkingen binnen kantoor of volgende stappen in je carrière. Kantoor-overstĳgende intervisie biedt 

meerwaarde in inzichten en ervaringen van gelĳken in andere omgevingen. De keerzĳde van 

kantoor-overstĳgende intervisie is de inhoudelĳke beperking tot niet-competitieve thema’s. 

De praktĳk leert dat er veel leiderschapsthema’s zĳn waarin mét en van elkaar leren heel waardevol is. 

Intervisie creëert de ruimte, de tĳd én biedt de kaders voor goede collegiale gesprekken over 

succesvolle praktĳkvoering. Het is ook een effectieve methode om periodiek in een vertrouwelĳke 

setting te reflecteren op complexe thema’s.

Kantoor-overstĳgende partnerintervisie kenmerkt zich door:

•   Ruimte voor actuele dilemma’s in de praktĳkvoering

•   Groepen van 5-7 partners

•   Binnen heldere gesprekskaders waaronder geheimhouding

•   O.l.v. zeer ervaren facilitators in de advocatuur die tips geven vanuit kennis van je wereld



Springway facilitators hebben hun sporen verdiend in de advocatuur. 

Zĳ kennen de praktĳk, de eisen, de valkuilen en de kansen.

Facilitators die de advocatuur als geen ander kennen Groepssamenstelling 

Kantoor-overstijgende intervisie wordt 
aangeboden in 3 soorten groepen:

•   Equity partners

•   Alleen vrouwelĳke partners

•   Associate partners 

Tĳdsinvestering

 4x2 uren per jaar

Locatie

 Amsterdam, Rotterdam, Zeist

Intervisiebĳeenkomsten zĳn puntwaardig volgens 
art. 4.4, lid 5, van de Verordening op de Advocatuur. 
Te weten één punt voor ieder uur van deelname aan 
intervisie met ten hoogste vier punten per jaar.

Kantoor-overstĳgende intervisie

Marjolein Beusmans-Verwĳs
Meer dan 20 jaar werkzaam geweest in de advocatuur en rechterlĳke macht, als 

advocaat bĳ de Brauw, medewerker bĳ het wetenschappelĳk bureau van de Hoge 

Raad en rechter-plaatsvervanger in de strafkamer van de rechtbank Rotterdam. Nu is 

leiderschap een centraal thema als executive coach, trainer en intervisiebegeleider.

Mirjam Duyser
Ervaren facilitator, intervisor, mediator en trainer in zakelĳke 

samenwerkingsprocessen. Ruim 20 jaar ervaring als advocaat, o.a. bĳ de Brauw. 

Sterk in de kern raken en professionals in hun context versterken. Adviseur van de 

Algemene Raad over vakbekwaamheid, waaronder intervisie.

Diederik Vincent
Jurist, zeer ervaren facilitator, intervisor en trainer van professionele (partner)-

ontwikkeling in de advocatuur. Specialismen: leiderschap en commerciële daad-

kracht. 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@springway.nl

          www.springway.nl


