
Intervisiedagen 
 

Het Wiel van Leiderschap en Verandering in de praktijk 
 
 

 
 
 

‘Not everything that can be faced can be changed, but nothing can be changed that is not faced’  
James Baldwin 

 
 
Werken met het Wiel biedt respectvol ruimte aan datgene wat zichtbaar wil worden. Het Wiel 
steunt de ‘Holding Space’ tijdens het onderzoeken. Vertragen om de juiste stappen vooruit te 
kunnen zetten. Om de gehechtheid aan de uitkomst – voor even – los te laten en in staat te 
zijn om ongemak en ambiguïteit te kunnen dragen. Terwijl de spanning toeneemt. Dat alles 
vraagt om het versterken van je gewaarzijn, Deze kwaliteiten versterk je door ‘vlieguren’ te 
maken met het Wiel. 
 
Het inzetten van het Wiel in de eigen praktijk kan op velerlei manieren. Voor jezelf als 
begeleider tijdens de voorbereiding van een verandering. Of bij een persoonlijke 
ontwikkelingsvraag. Als leidraad voor het vormgeven van een visie. Als hulpbron om waar 
verandering stokt de beweging weer terug te laten keren.  



Als kompas in gesprek met de betrokkenen rond een concreet vraagstuk. Als leermoment om 
een eerdere pijnlijke ervaring te kunnen duiden en zo de stroming terug te brengen. En vele 
variaties. Het bijzondere is dat het Wiel nieuwe wegen biedt, ook in het werken met de 
essenties van de richtingen. Elke keer dat je het Wiel gebruikt laat het weer nieuwe 
mogelijkheden zien door je te richten op de betekenis van wat zich voordoet. 
 
In de dagelijkse werksituatie is er minder tijd om in rust te oefenen. Om de wijsheid van het 
Wiel te koppelen aan de essentie van een vraagstuk dat leeft. Deze intervisiedag is een 
mogelijkheid om met andere Wiel-kenners specifiek met vraagstukken uit de eigen praktijk 
aan het werk te gaan. Om daarmee de kennis van het Wiel als geheel of een deel ervan op te 
frissen en te verdiepen.  De route van de dag is gebaseerd op de vraagstukken en leerwensen 
van de deelnemers. Deze worden vooraf geïnventariseerd. Een maatwerkroute voor de 
deelnemers. Elke dag zal anders zijn door de verschillende combinaties van mensen en 
vraagstukken. 
 
Voor wie? 
Diegenen die eerder de workshop ‘Het Wiel van Leiderschap en Verandering’ bij Ellie hebben 
gevolgd. En bereid zijn om met elkaar ervaringsgericht te onderzoeken, leren en verdiepen.  
 
Aantal deelnemers: minimaal 2 en maximaal 6 
 
Begeleiding: Ellie van der Est, www.vanderest.com 
 
Data 2021: Vrijdag 29 januari, 30 april, 27 augustus, 22 oktober en 10 december 
 
Voor alle dagen geldt aanvang 10 uur en einde 17 uur.  
Intervisiedagen zijn ook in-company mogelijk  
Een open intervisiedag kan ook met een aantal collega’s gezamenlijk ingevuld worden. 
 
Locatie open intervisie: Mathenesserlaan 209, Rotterdam (betaald parkeren) 
 
Kosten: inclusief catering en materiaal 
Privé: € 97,00, ex. 21 % btw 
Zelfstandig ondernemerschap: € 147,00, ex. 21 % btw 
Rekening werkgever: € 197,00, ex. 21 % btw 
 
Nadere informatie en aanmelden: info@vanderest.com en +31 (0)6 55 30 40 57 


