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Intervisie voor de advocatuur 
Voldoen aan de kwaliteitstoets  

met aantoonbare meerwaarde 
 

Vanaf 1 maart 2020 is ingevolge artikel 26 Advocatenwet de Kwaliteitstoets van kracht 

geworden. Vanaf die datum moeten advocaten zich 8 uur per jaar bezighouden met een 

vorm van gestructureerde feedback. Intervisie is één van deze vormen. Law4ce biedt deze 

vorm aan, zorgt daarmee voor kwalitatieve meerwaarde en ontzorgt kantoren voor deze 

verplichting. 

Voldoen aan de kwaliteitstoets 

Om te voldoen aan de kwaliteitstoets zijn er drie mogelijkheden, waarvan intervisie er een is. 

De andere twee zijn peer review en GIO. Peer review is een inhoudelijke juridische 

beoordeling van dossierinhoud. De reviewer moet een training peer review hebben gevolgd 

en een ervaren advocaat zijn (ten minste 7 jaar ervaring) met aantoonbare specifieke 

ervaring op het betreffende rechtsgebied. Het is daarmee een intensieve 1-op-1 aanpak. 

Intervisie en GIO lijken op elkaar qua methodiek. Het is een georganiseerd gesprek tussen 

mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Het biedt een 

zelfhulpmethode waarmee collega's elkaar helpen om beter te worden in hun werk. 

Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde 

problemen, met als oogmerk dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en 

de kwaliteit van het werk verbetert. Bij GIO kunnen ook meer juridisch inhoudelijke zaken 

worden besproken. Bij intervisie is het idee juist dat er meer achter het probleem wordt 

gekeken en vanuit zelfinzicht aan structurele oplossingen wordt gewerkt.  

Het belangrijkste verschil is dat een GIO, anders dan intervisie, niet begeleid hoeft te worden 

door een erkend begeleider. Bij intervisie kunnen, mits aan de relevante eisen wordt voldaan, 

4 punten behaald worden. Bij een GIO en bij peer review zijn geen opleidingspunten te 

verkrijgen. De vormen zijn niet te mengen, met andere woorden met 4 uur GIO en 4 uur 

intervisie voldoe je niet aan de kwaliteitstoets.  

Voldoen aan de kwaliteitstoets met meerwaarde 

Intervisie biedt veel meerwaarde. Een goede intervisiebegeleider zorgt ervoor dat de 

ingebrachte casuïstiek ook daadwerkelijk leidt tot meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen. 

Een externe geaccrediteerde begeleider heeft, mede door haar onafhankelijkheid, de 

scherpte die het verschil in kwaliteit maakt. En het is natuurlijk ook prettig dat de 

tijdsinvestering 4 PO punten oplevert. Dat scheelt een dagdeel dat weer declarabel ingezet 

kan worden. 
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Hoe te starten met intervisie 

Law4ce ondersteunt kantoren al vele jaren met coaching, innovatietafels en voert 

vertrouwelijke gesprekken in de advocatuur. Vanuit die ervaring weten we hoe belangrijk het 

is om de juiste snaren te raken in de gesprekken. Dat start al bij het opzetten en vormen van 

de intervisie groepen. We gaan met het kantoor in overleg over een passende opzet. 

Daarbij is het goed om te weten dat Law4ce zich heeft omringd door een groep 

geaccrediteerde intervisie begeleiders om deze intervisie vorm te geven en ondersteunen. 

Eén van de drie vaste partners, allen geaccrediteerde intervisiebegeleiders, vormt altijd het 

aanspreekpunt. 

 

Onze intervisie groepen bestaan uit 4 tot 8 advocaten en duren maximaal 3 uur. Hiermee 

borgen we kwaliteit en interactie van alle deelnemers.  

Intervisie voor kleinere kantoren 

De kwaliteitstoets geldt uiteraard voor alle advocaten, ook zij die een solopraktijk voeren of 

met een paar advocaten. Ook dan is intervisie mogelijk, mits met andere kantoren. Law4ce 

organiseert hiervoor periodieke open intervisiebijeenkomsten. Iedereen kan zich daarbij 

aanmelden.  

Investeringen 

De jaarlijkse investeringen zijn afhankelijk van de gekozen opzet. We bespreken graag met u 

de wensen en mogelijkheden. 

U kunt ons bereiken via onze website (www.law4ce.com) en info@law4ce.com.  
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