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Profiel 

Jarenlange ervaring op het terrein van management, adviseren en coaching hebben mijn rugzak goed 

gevuld. Sinds jaren richt mij op (interim)management, coaching op basis van gedrag en drijfveren 

(DISC), privacy implementatie en intervisiebegeleiding (reflectie). Ik krijg energie als ik de kwaliteiten 

verder kan ontwikkelen. Ik gebruik hiervoor de methode om te spiegelen, de juiste vragen te stellen en 

om de dialoog aan te gaan waarbij ik het belangrijk vind dat de authenticiteit in stand blijft. In mijn 

huidige werk optimaliseer ik processen om de bedrijfszekerheid en de efficiency te waarborgen, Business 

Assurance en Business Continuity.  

Naast deze werkzame activiteiten ben ik bestuurslid van een operavereniging en heb ik ruim 9 jaar als 

toezichthouder/commissaris bij een woningcorporatie ervaring mogen opdoen. In mijn vrije tijd ontspan 

ik op de fiets (racefiets), speel ik tennis en lees graag leerzame managementboeken. 

 

Intervisiebegeleiding 

Ik begeleid al vele jaren intervisiegroepen en ervaar iedere keer weer hoe goed deze methode van 

collegiale reflectie werkt bij het onderzoeken van dilemma’s uit de praktijk. Intervisie verschaft je nieuwe 

inzichten over jezelf, je normen en waarden, je overtuigingen en je professionele gedrag. 

 

Als intervisiebegeleider verzorg ik de procesbegeleiding en hanteer daarbij verschillende 

intervisiemethoden. Een gestructureerde en methodische aanpak is een belangrijke voorwaarde voor het 

succes van een intervisiebijeenkomst. Diversiteit aan methodieken biedt niet alleen de nodige 

afwisseling, het geeft ook de mogelijkheid om vraagstellingen vanuit verschillende invalshoeken te 

benaderen. Vooraf bespreek ik met de casusinbrenger welke methode het best aansluit bij de 

persoonlijke voorkeur en de aard van de casuïstiek.  

 

Een intervisiegroep bestaat idealiter uit zes of max. zeven personen. Bij aanvang van een traject 

organiseer ik een kennismakingsbijeenkomst waarin de deelnemers bepalen of er voldoende onderlinge 

‘klik’ is. Wij bespreken de werkwijze, de etiquette en maken we inhoudelijke en praktische afspraken. 

 

Iedere intervisiesessie (2½ - 3 uur incl. terugkoppeling en komen tot ”down to earth”) staat er één 

casusinbrenger met zijn/haar casus centraal.  

 

Voor aanvullende informatie https://www.linkedin.com/in/wilgardvanlee/ 
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