
        
        

 
Jump Movement Intervisie; 
Zelf doen! 
 
 
 
In elke organisatie waar professionals samenwerken is intervisie een belangrijk 
onderdeel. Collegiale support, samen leren, professioneel groeien. Soms is 
intervisie een lastig punt; vele intervisievormen zijn verouderd of komen van 
theorieën die niet meer goed aansluiten bij deze tijd. Inhuren van intervisie 
begeleiders is vaak duur en maakt afhankelijk.  
 
Jump Movement heeft daar een antwoord op gevonden, namelijk: Intervisie 
zelf doen!  
 
De Jump Movement methode gaat uit van 3 principes: Het is zelf-
organiserend, eenvoudig en zelf-bekrachtigend. Het effect van deze 
uitgangspunten is dat mensen zich onafhankelijker voelen, zelf aan het roer 
staan, en echt voelen dat zij altijd zelf het antwoord al hebben. 
 
 
Hoe doen we dat? 
Deze methode voorziet 100% in de intervisie principes van reflecteren, 
consulteren en adviseren. Echter; niet op de traditionele manier waarop vaak 
maar één case behandeld wordt, er is juist tijd en ruimte voor iedereen. Het is 
een reflectiemethode die op een laagdrempelige manier zorgt voor 
verbinden, veiligheid en beweging. 
 
Met de Jump Movement (intervisie) methode helpen we teams in 
organisaties in slechts twee sessies om helemaal eigenaar te worden van de 
methode, voor een fractie van de kosten van langdurige inhuur. 
 
1. De startsessie  
De startsessie is gebaseerd op het vergroten van betrokkenheid in het team, 
op het vinden van gemeenschappelijke doelen (wij noemen dat magneten) 
en op het gelijkwaardig in beweging komen richting die magneten. 
Eenvoudig, snel en op een zeer prettige manier. 
De methode is samengevat in een proces van drie blokken en natuurlijk is de 
Jump Movement gespreksvorm (met haar 7 stappen) daar onderdeel van. 
Het resultaat van een Jump Movement intervisie sessie is dat mensen zich 
gehoord, gezien en erkend voelen. Hierdoor kunnen mensen bewegen in de 
gewenste richting.  
 



De Jump Movement Certified Professionals begeleiden in een sessie van 2 uur 
het team richting een inventarisatie van onderwerpen en biedt hen de eerste 
ervaring. 
 
 
2. Zelf doen  
Hierna volgt het team een Jumpstarter training, waarin zij de ins en outs van 
de methode leren en voorbereid worden om in hun eigen team, of in andere 
teams, zelf sessies te begeleiden. Er is geen specifieke opleiding of 
achtergrond nodig om dat te kunnen doen. Ieder team kan dit zelf! 
 
Dit geeft het gevoel van power en eigenaarschap. De professionele kracht 
van leden van het team wordt er significant groter door. 
 
 
3. Op de achtergrond beschikbaar voor Q&A 
Het is aan het team om het nu zelf te doen, maar onze professionals zijn 
beschikbaar voor vragen. Ruimte voor verdieping of uitbreiding van sessies is 
altijd mogelijk.  
 
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden en een indicatie van de prijs 
voor uw organisatie, neem contact op met Ineke Hurkmans, Founder van 
Jump Movement. info@jumpmovement.com of bel tel.nr. 0623451308. 
 
*Intervisie = is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in 
hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de 
daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen 
wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


