
 

 

 

 

      

UITNODIGING 
Begeleide intersectorale intervisie geestelijke gezondheidszorg 

Editie najaar 2022 
IETS VOOR U? 
Gaat u dagelijks om met cliënten of patiënten? Wordt u daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke 
gezondheidszorg? Heeft u vragen hoe hier best mee om te gaan? Leert u graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep? 
 
En werkt u in de regio Gent Binnenstad/ Sluizeken-Tolhuis-Ham? 

 
 

WAT BIEDEN WE AAN? 
✓ Intervisie: collegiale ondersteuning en 

advisering door de andere deelnemers aan 
de hand van casussen en al dan niet rond 
een bepaald thema.  

✓ Dit in kleine groepen van max 10 deelnemers 
in sessies van 2u.  

✓ Begeleiding door een externe, 
inhoudsdeskundige intervisor. 

✓ Intersectoraal: met een diversiteit aan zorg- 
of hulpverleners. Hierdoor leer je 
verschillende partners kennen en hun 
werking. 
 

Wanneer? 3 donderdagen van 12u tot 14u30  

met broodjes  

Do 29/9/22 - do 20/10/22 - do 17/11/22 

 

Locatie: Welzijnsbureau Gent Noord,  
Edward Anseeleplein 7, Gent 

 

OVER DE INTERVISOR: 
Els Vanneste, psycholoog psychotherapeut, 

werkzaam als Stafmedewerker Zorg De Sleutel in 

Gent. Vertrekkende vanuit de casussen wordt op 

een interactieve wijze stilgestaan bij de 

psychische problematiek. Er is zowel aandacht 

voor de kant van de hulpverlener: nl. waar bots 

ik op in deze begeleiding, waarom ben ik 

gevoelig voor een bepaald thema, hoe ga ik om 

met onmacht, … en de kant van de cliënt: nl. 

kadering van de problematiek, aandachtspunten 

bij bepaalde diagnoses, tips en tricks. 

 

 

INSCHRIJVEN? 
We verwachten van de deelnemers een actieve 
inbreng. Er wordt vooraf gevraagd om een casus 
in te dienen. 
 
!Let op! Omwille van het leerproces vragen wij 
deelnemers om zich te engageren voor ALLE 
DRIE de sessies. 
 

Inschrijven kan tot en met 10/9/22 door een 
mail te sturen naar pascal.decraene@ocmw.gent 
met vermelding van uw naam, organisatie, 
functie en uw contactgegevens.  
 
Er is een maximum van 10 deelnemers. 
 
Na de deadline wordt contact met u opgenomen 
om de casus(sen) aan te leveren. 
 
Deze intervisies worden u gratis aangeboden 
door het PAKT(www. pakt.be). 


