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Steeds vaker wordt u aangesproken op uw ondernemerskwaliteiten. Hoe zorgt  

u dat uw persoonlijke talenten en vaardigheden ten goede komen aan uw onder

neming? En hoe blijft u zich ontwikkelen? Hoe doet u nieuwe inspiratie op?

Wij zijn overtuigd dat contact met vakgenoten een direct en krachtig instrument  

is om nieuwe inzichten te verwerven en gericht feedback te krijgen. 

Pragmascoop biedt u de mogelijkheid om uw 

persoonlijke vragen en situaties te bespreken met 

 een kleine, vertrouwde groep van collega’s. Door het 

stellen van constructieve vragen en feedback helpen  

zij om met een frisse blik naar uw eigen werksituaties 

en gedrag te kijken. Het levert u nieuwe ideeën en 

zienswijzen op en stimuleert u tot het bedenken van 

oplossingen voor de uitdagingen in uw eigen apotheek. 

Intervisie voor apothekers

Ons aanbod aan u



De intervisiebijeen

komst kent een  

systematische opbouw 

en is gericht op een 

vooraf geformuleerd 

praktijkvraagstuk van 

één van de deelnemers. 

Met ‘gelijken’ buigt u 

zich vervolgens over dit 

vraagstuk. Elk van de 

luisterende collega’s 

stelt open vragen die 

leiden tot bewust

wording en verande

rende inzichten.  

Professionele begeleiding
Er komen nieuwe suggesties op tafel en er volgt 

feedback over uw aanpak. Onze professionele intervisie 

begeleider zorgt voor een prettige en veilige omgeving 

en stimuleert dat uw groep voor elkaar open staat, van 

elkaar leert maar vooral op zoek gaat naar mogelijke 

oplossingen zonder oordeel.

Uw resultaat
•  leren van collega ondernemers

•  nieuwe ideeën voor eigen acties

•  denken in oplossingen

•  feedback in een veilige omgeving

•  verbeteren van uw persoonlijke vaardigheden

•  hulp en steun geven aan anderen

Onze aanpak



Waar en wanneer
De bijeenkomsten vinden in principe 

plaats bij één van de deelnemende 

apothekers. Data worden in overleg met  

de deelnemers vastgesteld. Groepsgrootte: 

5 tot 7 deelnemers per intervisiegroep.

Kosten
De kosten voor 6 bijeenkomsten van 2 uur 

bedragen € 150,00 p/p per bijeenkomst. 

Accreditatie en StiPCO
De intervisiebijeenkomsten zijn voor in 

totaal 6 bijeenkomsten KNMP geaccre

diteerd (per bijeenkomst 2 punten). 

Tevens worden er 2 StiPCO stimulerings

punten toegekend per bijeenkomst per 

persoon (totaal € 100 tegemoetkoming  

p.p. per bijeenkomst).

Profiel van uw intervisiebegeleider 
•  bezit aantoonbare kennis van de 

apothekerspraktijk

•  heeft brede ervaring met intervisie  

en intervisiemodellen

• gelooft in de kracht van groepsleren

•  faciliteert op een natuurlijke en persoon

lijke manier

•  stimuleert leren van elkaar op een 

oordeelloze manier

Wilt u meer weten over deze manier 

van gezamenlijk professionaliseren? 

Wij nodigen u dan graag uit om 

contact op te nemen. Met plezier 

geven wij een toelichting op onze 

werkwijze. Voor een afspraak  

belt u met dhr. F. Claessen op 

06 204 90 470 of mailt u naar 

pragmascoop.gp@hetnet.nl

Meer informatie

•  via collegiale advisering over 

praktijkproblemen

•  binnen een overeengekomen 

structuur

•  met behulp van een ervarings

gericht leerproces

•  tot oplossingen en inzicht komen

Samengevat is  
intervisie:


