
 

  

Supervisie 2019 | Samen leren en inspireren 
 

15 november 2019 te Huissen 

Oefenen, oefenen, oefenen 

 

Uit het beroemde onderzoek van Anders Ericsson 

leren we dat de enige weg naar meesterschap is 

veelvuldig oefenen, feedback ontvangen en het 

hebben van een coach. 

 

In het werken met cliënten worden wij als 

professioneel begeleiders en leiders geconfronteerd 

met onze eigen thema’s.  Je kunt je cliënt of je 

medewerker slechts zover brengen als jezelf bereid 

bent te gaan. Daarmee willen we zeggen dat 

professionele ontwikkeling van ons vraagt om 

voortdurend te reflecteren op de vraag waar de 

thema’s van de cliënt ook over ons gaan.  Waar 

worden wij geraakt? Waar lopen we vast? Waar 

zouden we meer van willen doen? Hoe kunnen we 

groeien? Hoe blijven we geïnspireerd en onszelf 

voeden? 

 

 

 

‘Ik ben niet wat mij is overkomen;  
ik ben wat ik verkies te worden’ 
 
Carl Gustav Jung 

 

De supervisiedagen van De School voor Transitie zijn 

bedoeld voor oud-deelnemers aan onze workshops, 

opleidingen en masterclasses. 

 

De dagen staan in het teken van samen leren en 

inspireren. Enerzijds bieden ze ruimte voor het 

inbrengen van eigen vraagstukken, zowel op 

persoonlijk als op professioneel vlak. Maar daar-

naast zorgt de supervisie voor nieuwe inspiratie en 

professionele verdieping. Zo vormen de dagen een 

rijke voedingsbodem voor verdere groei, doordat er 

op iedere supervisiedag een inspirerende workshop 

wordt gegeven door de supervisor vanuit een eigen 

specialisme. De ingebrachte vragen worden aan de 

nieuw gebrachte inspiratie en kennis gekoppeld. 

 

In 2019 vinden er drie supervisiedagen plaats. Er is 

gekozen voor onderwerpen uit Systemisch werken 

en Voice Dialogue. 
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Trainer: Leanne Steeghs 

De oerkrachten in de onderstroom  

Je maakt kennis met de vier oerkrachten 

(systemische principes) die bepalen of ‘het 

stroomt’ of stagneert in een familie- of 

organisatiesysteem. Hierdoor ben je beter in staat 

om dieperliggende patronen in de onderstroom te 

herkennen, hier taal aan te geven en alternatieve 

interventies in te zetten. 

Praktische informatie 

Locatie:  

Dominicanenklooster te Huissen (nabij Arnhem). 

 

Werktijden:  

De supervisiedagen starten om 09:30 en eindigen 

om 17:00 uur.  

 

Kosten:  

€ 295,- , inclusief koffie/thee en lunch.  

De algemene voorwaarden van De School voor 

Transitie zijn van toepassing. Wij zijn een CRKBO 

geregistreerde instelling. Onze opleidingen en 

trainingen zijn daarom vrijgesteld van BTW. 

 

 


