Supervisie
Welke invloed heeft jouw persoonlijke bagage op je werk?
Als activiteitenbegeleider moet je samenwerken met collega’s. Dat loopt niet altijd van een
leien dakje. Bovendien kun je cliënten hebben die gedrag vertonen waar jij moeilijk mee kunt
omgaan. Wil je weten waarom je bepaalde situaties moeilijk vindt en hoe het anders kan?
Supervisie kan helpen om inzicht te krijgen in je eigen functioneren.
John Sijnke
Herbert ligt er soms van wakker. Elske, een vrouw van middelbare leeftijd met een ernstige
verstandelijke beperking, slaat zichzelf heel regelmatig op haar hoofd. Het is bekend dat ze dit
jaren geleden ook al deed en dat ze daardoor aan één oog blind is geraakt. Het
zelfverwondende gedrag is jaren over geweest, maar een paar maanden geleden weer
teruggekomen. Schijnbaar zonder directe aanleiding. Herbert zit er erg mee. Hij heeft het
gevoel dat hij faalt als begeleider wanneer Elske tijdens zijn dienst zichzelf heftig op haar
hoofd heeft geslagen. Soms bonkt ze daarbij keihard op haar ogen. Ook op het oog waar ze
nog zicht in heeft. Alle teamleden zijn daar aangeslagen door en ook de pedagoog zit met de
handen in het haar. Maar Herbert lijkt er de meeste last van te hebben. Hij trekt het zich
enorm aan dat hij Elske blijkbaar niet kan helpen. Bij de manager heeft hij het meermalen ter
sprake gebracht. Die adviseerde hem supervisie. Daar schrok Herbert wel een beetje van. Hij
had nog nooit supervisie gehad, maar van collega’s had hij begrepen dat dat soms heel
persoonlijk werd. En daar aarzelde hij toch wel bij.
Heftige agressie
Wellicht ken je dit soort situaties. Ze komen veel voor in de zorgsector, dus ook als
activiteitenbegeleider kun ermee te maken krijgen. Soms gaat het om een cliënt met heftige
agressie of om iemand die zo ernstig in de war is dat hij of zij een gevaar voor zichzelf of de
omgeving vormt. Zeker als het gedrag moeilijk te verklaren is, is dat voor begeleiders vaak
moeilijk te verteren. Soms voelen begeleiders zich falen omdat ze de persoon in kwestie niet
kunnen helpen uit die nare situatie te komen.
Waarom kan supervisie je als begeleider verder helpen in zo’n situatie? In supervisie wordt op
systematische, periodieke wijze individueel of in klein groepsverband gereflecteerd op
praktijkervaringen en dilemma’s, waarbij persoonlijke beleving en ontwikkeling in relatie tot
de beroepsuitoefening centraal staan. Dat klinkt wellicht ingewikkeld, maar het komt er in
feite op neer dat je samen met een supervisor grondig kijkt naar de relatie tussen jou als
persoon en jou als professional. Want wanneer je met mensen werkt is er altijd sprake van een
wisselwerking tussen die twee. De relatie tussen het persoonlijke en het beroepsmatige maakt
supervisie een krachtige ondersteuningsvorm voor professionals die geconfronteerd worden
met ernstige gedragsproblematiek , zoals het zelfverwondende gedrag dat in het begin van dit
artikel beschreven wordt. Wanneer je in je werk geconfronteerd wordt met het persoonlijk
lijden van een iemand die zichzelf ernstig verwondt, dan wordt je niet alleen als professional
op de proef gesteld, maar ook als mens. Je beleving, je incasseringsvermogen, je vermogen tot
afstand nemen, tot relativeren en tot loslaten komt in beeld. Binnen supervisie wordt
professioneel handelen gerelateerd aan persoonlijke beleving en ontwikkeling. En dat laatste
begrip – ontwikkeling – maakt duidelijk dat het niet alleen gaat om reflecteren op beleving.
Verschil met coaching

Bij supervisie gaat het ook om leren; om bewustwording van persoonlijke processen in relatie
tot de werkervaringen van de professional. Zelfreflectie en zelfinzicht zijn dan ook centrale
begrippen in supervisie. Supervisie wordt wel eens verward met coaching, maar het is iets
anders. Coaching binnen je werk heeft altijd te maken met het realiseren van werkdoelen.
Daar komt uiteraard ook een persoonlijke component bij aan de orde, maar in werk
gerelateerde coaching is het werk altijd het uitgangspunt. Daar zit het verschil met supervisie.
Supervisie richt zich niet uitsluitend op het professioneel handelen. Elke professional ervaart
in zijn beroepsuitoefening wel eens een blinde vlek; iets waar hij zich niet van bewust is maar
dat zijn professioneel handelen kan hinderen. Supervisie helpt je om je daarvan bewust te
worden en stelt je in staat om daaraan te werken. Supervisie werkt natuurlijk alleen wanneer
je bereid bent te erkennen dat er mogelijk blinde vlekken zijn en je daar wat aan wilt doen.
Persoonlijke bagage
In supervisie ga je aan de slag met wat jij als persoon inbrengt in je professionele relatie met
anderen. Er komen dan thema’s aan de orde als: wat is de invloed van jouw gedrag, jouw
achtergronden, jouw gevoeligheden, jouw persoonlijkheidskenmerken, jouw specifieke
kwaliteiten op het gedrag van anderen? En omgekeerd: wat roepen die anderen (bijvoorbeeld
iemand die zichzelf verwondt) bij jou op? Welke invloed heeft dat op jouw beleving en op
jouw handelen? Je bewust zijn van die invloeden is een onderdeel van je ‘bagage’ als
professional. Je staat voor de opgave een goede verhouding te vinden tussen drie
componenten: je beroep (de eisen die gesteld worden aan het uitoefenen van dit beroep, deze
specifieke functie), je werksituatie (de concrete situaties die zich tijdens de
beroepsuitoefening voordoen in relatie tot anderen) en jij als persoon (met alle kenmerken,
kwaliteiten en achtergronden).
In relatie-gebonden beroepen en werksituaties spelen allerlei gevoelens een rol, zoals
teleurstelling, medelijden, irritatie, boosheid, et cetera. Deze gevoelens zijn van invloed op je
handelen als professional. Maar ditzelfde geldt met betrekking tot je denken. Als professional
heb je allerlei opvattingen en kennis met betrekking tot je concrete werksituatie, dit ‘denken’
heeft invloed op je handelen. Ook spelen waardeoordelen een rol: professionele waarden,
waarden van de organisatie en algemeen maatschappelijke waarden. Welke ‘waardering’ geef
je als professional aan de concrete situatie en hoe vertaalt zich dat in handelen? Je moet
handelen, maar welk handelen is in deze situatie geboden? Wat wordt er beroepsmatig van je
verwacht en welke handelingsalternatieven zijn er? En – bovenal – past dat ook bij jou als
persoon? Supervisie helpt je bij de integratie van voelen, denken en waarderen in je handelen.
Leervragen
Voorafgaand aan de supervisie is het goed om een aantal leervragen te formuleren. Die
vragen krijgen hun definitieve vorm in de eerste sessies van de supervisie. Door verkenning
van de leervragen worden deze vaak aangescherpt en persoonlijker gemaakt. Soms blijken er
andere vragen achter de oorspronkelijke vraag te zitten. Die verkenning geeft vaak al een
eerste bewustwording. De uiteindelijk geformuleerde leervragen vormen de rode draad voor
het supervisieproces en zijn dus heel belangrijke evaluatiemomenten. In reflectieverslagen leg
je het eigen leren in relatie tot je leervragen vast. Daarmee bewaak je zelf je eigen leerproces
en geef je jezelf en je begeleider (supervisor) inzicht in je leerproces. Je beschrijft in deze
verslagen hoe de supervisiesessies doorwerken in je denken, voelen en handelen in je
dagelijkse praktijk.
Om een goed beeld te krijgen van jou in je dagelijkse werk wordt casuïstiek die je zelf
inbrengt besproken. Die praktijkinbreng is gekoppeld aan je leervragen. De casuïstiek maakt
het als het ware mogelijk om op afstand naar je dagelijks werk te kijken. Je blikt onder
begeleiding van de supervisor terug (‘daar en toen’). Samen analyseren jullie dat (‘hier en

nu’), om afspraken te maken over toepassing in de komende praktijksituaties (‘straks weer
daar’). Evenals de verbinding tussen het verleden, het heden en de toekomst (‘toen daar – nu
hier – straks daar’), speelt de transfer van de ene situatie naar de andere ook een belangrijke
rol. Met andere woorden: wat je leert over de ene situatie, leer je ook toe te passen in andere
vergelijkbare situaties. Daarmee leer je dus niet alleen iets over je eigen handelen, maar werk
je ook actief aan het uitbreiden van je handelingsrepertoire als professional.
Soms kan groepssupervisie (twee tot maximaal vier mensen) meerwaarde hebben. Iemand
ergert zich vreselijk aan collega’s die zich in hun werk sterk door hun emoties laten leiden.
Binnen de groepssupervisie kunnen situaties ontstaan die lijken op de praktijk. Deze situaties
maken het mogelijk voor de anderen om ‘mee te beleven’ wat er speelt in de praktijk. Het
‘meekijken’ door anderen, die wellicht soortgelijke ervaringen hebben – of die vanuit een
andere beleving een ander licht op de situatie kunnen werpen – kan erg verhelderend zijn bij
het analyseren van de eigen rol in samenwerking, groepsprocessen of vakinhoudelijke
vraagstukken.
Geen andere relatie
Een supervisor heeft geen andere (werk-)relatie met degene die supervisie krijgt. Dat is een
belangrijk principe. In de supervisie komen immers ook allerlei persoonlijke aspecten aan de
orde. Voor een veilig leerklimaat is het van het grootste belang dat je in alle openheid de
persoonlijke aspecten van jouw functioneren als professional kunt delen met de supervisor.
Wanneer je die persoon later in de week in een andere werkrelatie tegen zou komen,
bijvoorbeeld als manager, docent of pedagoog, dan is dat een vreemde gewaarwording. Zowel
voor jou als voor de ander. Die weet namelijk allerlei dingen van jou op persoonlijk vlak die
hij of zij in die andere rol helemaal niet hoeft te weten, eigenlijk ook helemaal niet mag
weten. Want die informatie is in een heel andere context met elkaar gedeeld. In supervisie is
bijvoorbeeld ‘socialisatie’ een belangrijk thema (hoe ben je geworden wie je bent, wat zijn in
jouw persoonlijke geschiedenis essentiële factoren). Het komt vaak voor dat factoren die je in
de uitoefening van je beroep belemmeren hun oorsprong in je persoonlijke historie hebben.
Het onderzoek daarvan vraagt openheid en een veilig klimaat. Zo kun je je bewust worden
van die factoren en er in de supervisie aan werken ze hanteerbaar te maken.
Soms wordt die scheiding (geen andere werkrelatie) binnen organisaties niet strikt gemaakt.
Dat kan komen doordat er niet gewerkt wordt met professionele supervisoren, die daar
specifiek voor zijn opgeleid. Die zullen dat onderscheid vanuit hun professie namelijk altijd
wel maken. Een andere reden daarvoor kan zijn dat men geen helder onderscheid maakt
tussen coaching en supervisie, het ziet als verschillende termen voor dezelfde ondersteuning.
Daarom ter afsluiting van dit artikel twee korte omschrijvingen:
Coachen is gericht op beleidsrealisatie: de organisatiedoelen zijn richtinggevend, de coaching
is er op gericht deze doelen te realiseren (het werk als vertrekpunt, met de persoonlijke
kwaliteiten als ‘instrument’).
Supervisie is gericht op leren: de persoon in relatie tot het werk is uitgangspunt (de persoon
als vertrekpunt, met het werk als context).
Meer lezen?
De auteur van dit artikel schreef over dit onderwerp het boek ‘Wat heb ik daar nou aan? Een
eerste kennismaking met supervisie en intervisie.’ Elsevier/De Tijdstroom. Zie ook
www.johnsijnke.nl.
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