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Training supervisoren
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Lees in deze nieuwsbrief hoe wij daarmee

leiding van expert Jolle Tjaden van PiResearch
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te delen. De eerstvolgende netwerkbijeenkomst
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Wie doen er mee?

doe het meer!” Dit geeft volgens de professionals
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verder te gaan.

Amsterdam zijn er enthousiaste teams met hun
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Meer weten?
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vorm van supervisie waarin reflectie op de

nieuwe vorm van supervisie. Gezinsmanager JBRA:

uitvoering van het werk centraal staat. Die

“Ze acteert oprecht! Door mezelf te zien, zie ik

reflectie gebeurt door de inzet van video-

letterlijk wat ik doe, verbaal en non-verbaal, en ik

opnames en rollenspellen.

zie concreet wat het effect is op anderen:
confronterend! Daardoor zien we als team veel

Ontwikkeling reflectie-instrumenten

beter wat de technieken inhouden, hoe we dat

Het reflecteren gebeurt aan de hand van

concreet doen en wat dat oplevert voor de

reflectie-instrumenten waarin de kernelementen

gezinnen. De supervisoren worden gedurende het

van de programma’s zijn opgenomen.

project blijvend ondersteund in het geven van de

Kernelementen zijn die elementen die maken dat

supervisie. Zo hebben zij op 17 november een

de interventie werkt.

coachingsbijeenkomst gehad.

Pauline Goense via p.b.goense@hva.nl
of de contactpersonen binnen
uw eigen organisatie.

