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uiimaker, is het vên belang hier aandacht aan te besteden

Íwee instrumenten die in het kader van coaching veel
worden ingezet zijn intervisie en supervisie.
ze worden voor meerdere doeleinden gebruikt, maaí
een van de belangÍijkste argumenten is de noodzaak tot
het blijvend ontwikkel€n van je vaardigheden ên kennis
alstherapeut. Hettoênemende inzicht in de noodzaak
van zowel supervisi€ als intervisie zie jê terug in het feit
dàt bij veel beroeplverenigingen vooràl intêrvisie een
veípli(ht en vàst têrugkerend gegeven is. Supervisie i5
tot nu toe wat minder bekend. ln dit artikelga ik in op de

meerwaarde en het vers.hil tussen beide instrumenten.

Élke goed lngerichte studie kent têgênwoordig a s vast en
verplichi onderdeel het inleveren van refl ectieverslagen.
Dlt komt dan vêak ln de plaats van intervisie. ln zo'n
verslag reflecteerje door midde van aangereikte vragen
op je eigen ontwikkeling en valkuilen. Het is een vorm
van lnterne intervisie ên een manier om je elgen gêdrag
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mênier om de student oftherapeut beterte Lerên kennen.
edereen heeft zijn êigen levens en ontdekkingstocht. Dat
ls noodzakelijk om valkuilen, blinde vlekken en vastgeroeste
gewoonten te doorgronden en aan te pêkken. DaaÍ help
je zowe jêze f a s mens mee, Ínaar zeker ook je cliênien.
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onderzoek. Erik de Haan doet a tienta en jaren onderzoek
naar het effect van coaching en supervisie . ln november
2011 glng De Haan, op het coneÍês van de Landelijke
Vereniging vooí supervisle en coaching (LVSC), in op een
aantal onder?oeksresultaten. Flij vergeleek een groot
aanial bekende stromingen (o.a. Provocatiel Rationeel
EÍnotief en Cogn tieí) uit de psychoanalyse ên kwam tot
dê conclusie dat het succes van de sessies 5 echts voor een
k ein deel afhlng van dê gekozen methodieken. ln sornmige
gevêllen bepaa den de zogenaamde gemeenschappe iike

factoren' 70% van het resultaatl Hiermeê doelde hij op de
relatie tussên de therapeut en de cliënt, de persoonlijke
omstandigheden van de cliênt en de persoonlijkheid van
de therapeut die een verschjl Ínaken en dus direct invloed
hebbênt op hÊt succesvol zijn van de therapie. Persoon ljke
ontwikkeling komt hierdoor in een ander da8 lcht te staan.
lmmers, als jouw persoonlijkheid ên Ie vaardisheden
om een goede relatie op te bouwen zoveêl verschil
30

Hoêwe de resultaten van hêt onderzoek zich rlchtten
op psvchoiherapeuten, verwacht Erik de Haan dat de2ê
onderzoêksresultaten ook aan de orde zul en zijn bljandere
vormen vên therap e.
Tijdens het congres werd er lussen de lezingen door
opgetreden door theatergroep'Zaa vol Verhaal'. Zij
vroegen het aênwezige publiek om een situatre, voorval
of obseryatje tjjders de dag te bênoemen. Vervolgens
speelden ,ij dii na. Wat er gebeurde, was dat je omtrent
één gebeurtenls drie dlmensies ie zien kreeg van de
geschetste situatie. Eén persoon vêrte de zijn verhaal,
de theateÍgroep speelde dit na, ên het publiek'zag'en
'hoordÊ' beide verha en en maakte dêar, iêder voor zich,
een persoon ijke inierpretatie van. Niet a een was het
bjjzonder mooi en euk om te zjen; degene die zijn verhaa
inbracht, was niet ze den verbaasd door de interpretatie
van het pub lek.
Hetverhaa werd ln een ander perspectiefgep aatst. Met
humor en betrokkenheid werden ter plekke mogelijke
'verhaallilnen' ontwikke d. Het ls deze perspectiefwissêlirg
die zo be angrijk is in intervisie en supeÍvlsie, want als de
re atie met de cliënt van doorslaggevend belang is op de
eflecuvlteit van de theraple (waar het onderzoek van Erik
dê Haan op liikt te wiizen), is het wenselijk om door nridde
van perspectiefverbred in g te zoeken naarjouw beste
manier orn te kunnen werken als therapeut. En dêarom
is het belangrijk dat je lezelf b llft ontwikkelen, door
spiege inC en ultwlsseljng van ervaringen. Die uitwisseljng
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gaat het om een individuee leertraject onder leiding van
eÊn supeÍvisor. Hierbij wordt methodlsch ingegaan op
de peroor . e lee vrdBer dre e'1r'rd hêêfl rê'l odnz ê r
van zijn of hêaÍ werk. Het ls een vorrn vên reflecteren
op de eigen werkstrj . Het geeft zjcht op we ke situaties
prob emen opleveren, waar dit nree te mêken kan hebben,
l.oe errree word- org"dr êr wFlkF r le r"Feve r eí 7i 1.
lntervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering
waarbijtherapeuten een beroep doen op collega's om mee
te denken over persoon en functiegebonden vraêgstukken
en kne punten ln dê êigên werksltuatie. Sarnen met
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collega's vorÍf je een intervisiegroep. Het meedenken
gebeurt niet door hel aandragen van oplossingen Ínaêr
door het ste en van vragen om zo met behu p van het
eigen analytische en probleemoplossend vêrmogen zicht
te krijgen op het ingebrachte vraagstuk en hoe hlerin te

Het is een Ínethodiek waarbij de eigen deskundigheid
binnen het vakgebied wordt bênut en verder wordt
oniwikkeld mêt ê s doel het bevorderen van de kwaliteit
vên het werk. Het verschi tussen beide zit hem vooral n
de positie van de superyisor die sraêt in een andere relêtie
tot de supervisant dan het geval is bij een collega in een
lntervisiegroep. De doelstelling van beide komen wel met
e kaar overeen: hei ontwikkêlên vên vaêrdigheden en het
verd epên vên kennis.
Een van de redenen dat intervisle steeds vaker wordt
lngezet, is dat bijscholing a eên niêt genoeg is. Bjlscho ing
gaat om inhoudelijke kennis op je vakgebied, niet om het
versrotên van 2elfkennls. Er ziin allerlei manieren om het
lnzicht in jeze f en le handelen te vergroten. En daarmeê
ben je noo t klaar Toch kun jê prir.a functioneren ê s
h" do"Jr lÊ.wrtl te ,e o" wFrl l adr ê /ê Íler ri , ê I

vaêrdigheden. Riekje Boswijk zegt daarover:'!e kuni en
mag geen onzinnigê ên onhaê baar hoge eisen aan een
+helper ste en. Veel he pers rea lseren zich dat ze nog
n et kláêr rijn en blijven nog laren in iherapiê, raadplegen

supervisoren of werken aan zichzêlf in intervisiegroepjes."

Wat zlj het be angÍllkste (en noodzêkê ijkst) vindt êan
deze methoden, È de correctie. Het is de b ik vdn ee
buitenstaander dle een anderê rêflectie teweeg kan
brengen, en zo kan zorgen voor inzicht en daarmee een weg
naar 8roei. We ke situatie vraagt om supervisie, en welke
om interulsie, bepaalje uiteindelijk ze

Í

lk heb ln dit arhkel een korte inleidlng gegeven over de
meerwaarde van supervisle en iniervisie.
ook bij de BvK is mên aên hêt ondêrzoeken oí en zo ja, op
welke wijze intervÈie een vast orderdeel kan worden van
het bij en nascholingsprotocol. Op de ALV n mei 2012 zal
een voorste voor de nieuwe richtlijn voor intervisie Worden

gepresenteerd.
dan meer achiergrond- en pËktische informatie
worden verstrêkt. Niet alleen tjjdens de vergadering, maar
ook lêter via de website. Wllje meestemmen over dit
Er zêl
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