
Talent2Share
 Intervisie

Intervisie, groeien met de kracht van 
zwermintelligentie
Deel jouw idee en visie in een betrouwbare omgeving. Sparren over 
mogelijkheden en bruggen slaan bij (schijnbaar) onmogelijkheden. 
Je maakt gebruik van elkaars expertise in een vertrouwde 
omgeving. 
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Wat mag je verwachten?

• Creativiteit in het bekijken en 
veranderen van problemen

• Nieuwe inzichten vergroten je 
keuze

• Zicht op je talenten

• Je communicatiespieren worden 
versterkt

• Plezier van de groep

Wat verwachten we van jou?

• Er zijn, geef prioriteit aan deze intervisie

• Bereidheid  je open te stellen voor nieuwe mogelijkheden 

• Lef om jouw ideeën te durven delen; jezelf uiten

• Lef om te delen waar je tegenaan loopt; kwetsbaarheid

• Veilige omgeving bieden voor de groep

• Geheimhouding van de gesprekken

‘Intervisie heeft mij veel flexibele 

gemaakt in mijn visie en optreden.’ 

Leren
Kennis opdoen van anderen.

Meld je aan bij Talent2Share voor het deelname aan intervisie.

Talent2Share zorgt voor groei en continuïteit. Zij ondersteunen dit 
door oa. programma talentmanagement, vitalitet en leefstijl. 
coaching, loopbaanontwikkeling, studiekeuzes en leerstrategien. 
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Focus
 
Een keuze maken waar jij mee aan de slag gaat.
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BINNENKORT START ER NIEUWE INTERVISIEGROEP, DOE JIJ MEE?  

DEELNAME vanaf 4 personen, maximum 12 personen

DUUR: 6 bijeenkomsten van  4,5  uur

DATA: do 5 april,  do 17 mei, do 30 augustus, do 11 oktober, do 8 november en 20 december  

TIJDSTIP: 16:30 - 21:00

LOCATIE: Reeuwijk Leeghwaterstraat 25, 2811 DT Reeuwijk

KOSTEN: 1050 euro excl BTW voor 6 keer (175 euro pp per keer excl BTW) 
Inclusief een gezonde soep met saladeos brood

ANNULERING Beide partijen kunnen de overeenkomst stopzetten. Annuleren dient wel tijdig en in 
overstemming plaats te vinden.

Talent2Share leert mensen inzicht te geven in wie ze zijn, hoe ze dit 
kunnen accepteren, zodat zij hun mogelijkheden nog beter kunnen 
benutten. Wil jij je menselijk kaptiaal  optimaal benutten, waardoor 
je rendement toevoegt aan organisaties? Neem dan contact op met 
Talent2Share. 
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Praktisch Info 
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