Reflectie JGP
Het doel van reflectie is het verbeteren van je professionele handelen, zodat je nog betere hulp kunt
bieden. Het gaat bij reflectie niet om reflecteren op het proces van de cliënt, maar juist om reflectie
op je eigen proces als hulpverlener. Je reflecteert op je handelen en je betrekt daarbij de kennis en
kunde waarmee je jouw handelen kunt uitleggen en onderbouwen. Deze manier van reflecteren
ondersteunt je vakinhoudelijke ontwikkeling. Er worden 3 dimensies onderscheiden, die in
samenhang aan bod komen in de reflectie:
 Gebruik ik de juiste methoden, technieken en richtlijnen? En kan ik uitleggen waarom?
(technisch-instrumentele dimensie)
 Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen? En hoe komen deze tot stand?
(normatieve dimensie)
 Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past (persoonlijke dimensie)

Begeleide intervisie
Vorm van intercollegiale toetsing waarin sprake is van geregelde samenkomsten en een
systematische aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis
van gelijkwaardigheid.

Ethische commissie/casuïstiekcommissie
Multidisciplinaire bijeenkomst waarin de verschillende perspectieven worden belicht, om tot
afwegingen te komen, die de grondslag vormen voor de verdere beleidsvoering in de casuïstiek.

Intercollegiale intervisie
Vorm van intercollegiale toetsing waarin sprake is van geregelde samenkomsten en een
systematische aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis
van gelijkwaardigheid.

Methodische leerbijeenkomst
Dit is een intercollegiaal overleg, waarbij sprake is van geregelde samenkomsten en een
gestructureerde aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis
van gelijkwaardigheid.

Moreel beraad
Het moreel beraad is een gestructureerde vorm van met elkaar verkennen van ethische kwesties of
vraagstellingen uit het dagelijks werk waarvoor geen eenduidige oplossing is en sprake is van
botsende waarden of belangen. Centraal staat de aandacht voor achterliggende (beroeps)waarden
en normen en de vraag hoe het beroepsmatig handelen daarmee kan worden verantwoord.

Supervisie
Supervisie is een persoonlijk leerproces van de supervisant onder begeleiding van een supervisor. De
supervisant wordt tijdens supervisiebijeenkomsten gestimuleerd tot reflectie op eigen leerproces en
op eigen professioneel handelen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en werkervaring elkaar direct en
wederzijds beïnvloeden.

Verdiepingsbijeenkomsten n.a.v. methodiektrainingen
Begeleide bijeenkomsten door inhoudelijke experts n.a.v. een (recent) gevolgde methodiektraining.
In de bijeenkomst legt de inbrenger de eigen casus naast de meetlat van de methodiek. De
deelnemers bevragen elkaar en de inbrenger over de methodiek. Wat heb je gedaan? Wat zou je
kunnen doen en waarom?

Video Interactie Begeleiding
VIB is een vorm van begeleide intervisie waarbij aan de hand van praktijkcasussen die door
professionals zijn gefilmd, op een systematische wijze gereflecteerd wordt op het professioneel
handelen van de betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid.

Consultatie
Consultatie is een begeleidingsvorm waarbij er een gerichte vraag of werkprobleem aan de orde
wordt gesteld door een medewerker. Meedenken met en vragen stellen over een
probleem/dilemma waarbij de medewerker naar zichzelf kijkt en daarbij het eigen handelen
overdenkt.

Teambegeleiding
Teambegeleiding is een begeleidingsvorm die gericht is op samenwerking. Ieder teamlid kijkt naar
zichzelf in de samenwerking met zijn/haar teamleden t.b.v. de teamdoelen en de inhoud van het
werk. De begeleiding stimuleert tot reflectie op eigen handelen in de samenwerking. Ieder teamlid
wordt zich bewust van zijn/haar invloed op de teamsamenwerking, waarbij persoonlijke ontwikkeling
en teamontwikkeling centraal staat.

Dialoog in autonomie
In een dialoog waar bij het niet gaat om expliciet stellingnames (discussie) maar vooral het zoeken
naar verbinding in de meningen en opties en waarbij de lijnverantwoordelijke(n) een duidelijke
coachende en ontvangende/ondersteunende rol heeft. Een kenmerk van dit overleg is juist de
betrokkenheid van de lijnverantwoordelijke(n), maar wel met een andere rol!

Methodische werkbegeleiding
MWB is een combinatie van:
• Reflectie: binnen de MWB wordt ruimte geboden om op een gestructureerde manier de reflectie te
begeleiden.
• Methodiek: De pijler methodiek is het versterken en vergroten van vaardigheden welke
medewerkers nodig hebben om hun werk professioneel uit te voeren. Dit kan vormgegeven worden
door het trainen van nieuwe vaardigheden of verfijnen van bestaande vaardigheden.
• Casuïstiekbespreking: Wanneer een hulpverlener een cliëntgerichte vraag inbrengt, leert het team
de cliënt kennen door de ogen van de hulpverlener. De wijze waarop de hulpverlener zijn cliënt
beschrijft, is bepalend in de uiteindelijke uitwerking van de vraag.

Werkgerichte coaching
Intercollegiale begeleiding, leren van elkaar, waarin sprake is van geregelde samenkomsten en een
systematische aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis
van gelijkwaardigheid.

