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Een terugblik als inleiding 

Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat ik startte met de supervisorenopleiding. In september 

1998 was ik lid van een opleidingsgroep in Nijmegen. Er waren zo’n 25 deelnemers vanuit verschillende 

hoeken van het land. De opleiding bestond uit lesdagen, een eigen supervisiepraktijk van minimaal een 

groepssupervisie en een individuele supervisie waarover dan als derde belangrijke poot supervisie over 

supervisie moest worden gevolgd. Ik weet nog hoe ik heb genoten van de opleiding. De luxe om elke 

week een dag af te reizen naar Nijmegen, daar een mix van verdiepende gedachten, concrete 

oefeningen en verrijkende reflectie te ontvangen, of, in de andere weken, met een klein groepje 

medestudenten stil te staan bij je eigen praktijk van het supervisiegeven, dat was een groot genoegen.  

Deze opleiding heeft mij op een spoor gebracht dat ik niet meer heb verlaten. Enkele jaren later werd 

ik gevraagd om leersupervisor te worden. Ditmaal voerde de opleiding mij naar Den Haag om daar in 

deze volgende trede op de supervisieladder geschoold te worden. Nog weer enige tijd daarna mocht 

ik mij ook laten registreren als docent supervisiekunde. Ook voor die erkenning moest weer de nodige 

ervaring worden opgedaan en begeleiding ondergaan. 

Binnen mijn eigen supervisiepraktijk begon ik, mede onder invloed van de aanzetten daartoe 

door docent Jan Luther Broekema tijdens de lessen in Nijmegen, steeds meer te werken met spel en 

spelvormen. De wens om te begrijpen wat ik daarmee eigenlijk deed was voor mij de aanleiding om 

een proefschrift te schrijven over het gebruik van spel in begeleidingssituaties. Van het één kwam het 

ander, want dat boek opende weer de deur naar de rol van lector bij de Master Begeleidingskunde in 

Rotterdam, alwaar ik nu zelf intensief betrokken ben niet alleen bij de opleiding van studenten tot 

supervisor, maar ook bij het doordenken van de inhoud en de vormgeving van de opleiding.  

Wat is er in die twintig jaar gebeurd met het vak van de supervisiekunde? Hoe heeft het vak 

zich ontwikkeld tussen mijn eerste stappen in dit veld van toen en mijn eigen begeleiden en opleiden 

van studenten nu? Dat is de vraag die ik in dit artikel wil stellen en beantwoorden. 

 

Verlopen registratie 

Deze vraag werd heel concreet en tastbaar, en verschoof daardoor tegelijk ook enigszins, toen er een 

medestudente van destijds mij opbelde. Zij noemde haar naam, vroeg mij of ik haar nog kende en 

vertelde vervolgens dat zij lange tijd weinig met supervisie had gedaan, waardoor haar registratie was 

verlopen. Nu kreeg zij het verzoek om supervisor te worden bij een hogeschool in het zuiden van het 

land. Ze wilde daar graag op ingaan, met als consequentie dat ze haar registratie opnieuw moest 

actualiseren. Afspraak met het bureau van de LVSC was dat zij, om die hernieuwde registratie te 

rechtvaardigen, opnieuw een leersupervisietraject zou volgen en daarnaast een werkstuk zou schrijven 

dat beoordeeld zou moeten worden door een docent supervisiekunde. Voor dat laatste zocht ze mij 

nu op. 

Er ontstond een interessant gesprek. De medestudente van destijds vertelde hoe ze altijd 

gewerkt had in het sociale domein en hoe ingrijpend de veranderingen daar in de loop van de jaren 

zijn geweest (vgl. Witte, 2016). Hoe er steeds minder gedacht wordt in termen van bepalen voor de 

cliënt en steeds meer de nadruk is komen te liggen op behoud van regie en besluitvorming bij diegene 

die de kwestie betreft, samen met zijn of haar eigen kring (Van der Borg, 2016). Daarmee is de rol van 

de professional veranderd; die is meer kennisdeler geworden en mede-uitvoerder, daar waar nodig. 
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In deze nieuwe praktijk treden de geschoolde krachten vooral faciliterend op ten behoeve van de 

bestaande eigen kring door het geven van informatie, het ondersteunen met regieversterkende vragen 

en het mede zorg dragen voor de uitvoer van de gekozen richting en de samen gemaakte plannen. Ook 

kan de professional een rol hebben bij het stellen van kaders als overheidsingrijpen dreigt (vgl. Van 

Lieshout, 2017).  

Parallel aan deze inhoudelijke verschuiving in het werk is ook de financiering en de organisatie 

van de jeugdzorg, de ouderenzorg en het maatschappelijk werk sterk gewijzigd door de transitie in de 

zorg die de achterliggende jaren zijn beslag heeft gekregen en de inrichting van de sociale wijkteams 

die daar mede het gevolg van zijn. Voor mijn medestudente betekende deze ontwikkeling dat zij haar 

dienstverlening nu aanbiedt als vrijgevestigde professional in alliantie met enkele collega’s en werkt  

vanuit een eigen trainingsbureau. 

Geboeid door haar verhaal, stelde ik mijn gesprekspartner voor om te onderzoeken hoe in de 

tussentijd supervisie zich verder ontwikkeld had. Toen ik dat idee opperde bleek dat precies te raken 

aan een verbazing van haar: “Nou, de supervisienota die ik heb toegestuurd gekregen was eigenlijk 

nog precies hetzelfde als destijds, toen ik twintig jaar geleden de opleiding tot supervisor volgde.” Ze 

zei het niet, maar het klonk alsof de tijd had stilgestaan en of de supervisiekunde zich min of meer had 

weten te onttrekken aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Met deze constatering verschoof 

er iets in mijn interesse naar de ontwikkeling in het vakgebied van de supervisiekunde. Van een 

geïnteresseerde vraag, werd het een kritische, of op z’n minst een evaluatieve: hoe zit het eigenlijk 

met de supervisiekunde? Is mijn vak (en ben ik met mijn vak) wel voldoende aangesloten gebleven bij 

alle bewegingen die zich hebben voorgedaan? En ook: als ik nu om mij heen kijk, voor welke 

ontwikkelopgaven staan we dan eigenlijk als supervisoren?   
 

Ontwikkeling binnen maatschappelijke organisaties 

In het gesprek met mijn medestudente van twintig jaar geleden, dat ik hierboven samenvattend heb 

weergegeven, zag ik een beweging die niet alleen bepaald is door haar toevallige levensweg. Eerder 

was haar verhaal exemplarisch voor een ontwikkeling die heel breed in onze samenleving waar te 

nemen is en doorwerkt in vrijwel alle organisaties die diensten verlenen in het brede maatschappelijke 

veld: gezondheidszorg, woningbouwverenigingen, jeugd- en ouderenzorg, instellingen voor maat-

schappelijk werk en scholen voor middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs), enzovoorts. Als we er 

schematisch naar kijken, daarbij ondersteund  door het cultuurmodel van Quinn en Cameron (2011), 

dan laat zich deze ontwikkeling grofweg indelen in vier fasen en dient zich aan de horizon mogelijk een 

vijfde fase aan. 
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Robert Quinn (2003; 2015) heeft in verschillende publicaties, samen met diverse collega’s, een 

typering gegeven van cultuurkenmerken van organisaties en van daaraan verbonden leider-



schapsgedrag. Door twee dimensies te kruisen ontstaan er vier basistypen. Quinn spreekt over de 

familiecultuur voor die organisaties en samenlevingen die naar binnen zijn gericht en die gedragen 

worden door de betrokken mensen in de gemeenschap. De bureaucratische cultuur als tweede type is 

ook naar binnen gericht, maar wordt in stand gehouden door richtlijnen en regels. De marktcultuur is 

meer naar buiten gericht, en wordt gestructureerd door zijn oriëntatie op resultaten en efficiëntie. 

Tenslotte is er de innovatieve cultuur, waarbij de gerichtheid naar buiten eveneens aanwezig is, maar 

nu gedragen door en ingebed in flexibele netwerken. In het hierboven getekende model is met een pijl 

aangegeven hoe de cultuurontwikkeling van maatschappelijk gerichte organisaties en de vandaaruit 

verzorgde dienstverlening in de achterliggende 60 jaar heeft plaatsgevonden. Er zijn aan de hand van 

de kwadranten vier fasen te onderscheiden die hieronder nader worden uitgewerkt. 

 

Eerste fase - Normatieve bewogenheid: gedragen door de gemeenschap 

Ziekenhuizen, scholen, instellingen voor maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen, het zijn 

allemaal organisaties die zich richten op belangrijke maatschappelijke waarden. Hun geschiedenis is 

vrijwel altijd geworteld in de godsdienstige gemeenschappen die onze samenleving rijk is. Vanuit 

charitatieve bewogenheid en normatieve betrokkenheid werd er vanuit kerkelijke en andere 

ideologische gedreven groepen vorm gegeven aan sociale woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg, 

ouderenzorg, enzovoorts. Deze ordening van de maatschappelijke dienstverlening langs de lijnen van 

levensbeschouwelijke richtingen, die we in Nederland de Verzuiling zijn gaan noemen, dateert van eind 

19e eeuw en duurde voort tot zo’n vijftien jaar na de Tweede Wereldoorlog. Patiënten, studenten, 

maatschappelijk kwetsbaren, zij gingen naar hun ‘eigen’ ziekenhuizen, scholen en instellingen en 

vonden daar de levensbeschouwelijke sfeer die zij van huis uit gewend waren.  

 

Tweede fase – Financiering van overheidswege: een regelsysteem van professioneel handelen 

Met de economische groei na de Tweede Wereldoorlog en de daaraan verbonden opbouw van de 

verzorgingsstaat kreeg de overheid een steeds belangrijker rol in de financiering van de genoemde 

maatschappelijke organisaties en de door hen geleverde diensten, bijvoorbeeld via de algemene wet 

bijzondere ziektekosten (AWBZ). Deze ontwikkeling van toenemende overheidsinvloed liep parallel 

aan de uitbouw de psychosociale wetenschappen aan de universiteiten en verwante beroeps-

opleidingen aan de hogescholen. Het werk dat vanuit de maatschappelijke organisaties gebeurde, 

werd steeds meer voorwerp van, en daardoor gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek. Het 

levensbeschouwelijk gestuurde handelen vanuit charitatieve bewogenheid kwam steeds meer in het 

kader te staan van het methodisch kunnen verantwoorden van de werkwijze op basis van  weten-

schappelijke gefundeerde theorievorming. De band met de godsdienstige gemeenschappen van deze 

maatschappelijke organisaties verdween niet, maar werd losser en de verankering in professionele 

netwerken werd navenant hechter. Common sense kennis maakte plaats voor onderzoeksmatig 

verworven inzichten, met als gevolg dat het werk in de gezondheidszorg, onderwijs, enzovoort werd 

gestuurd door methodische richtlijnen en regels vanuit de professie en wetgeving vanuit de overheid. 

 

Derde fase – Toenemende invloed van de markt: resultaatgericht en kosten-efficiënt werken 

In de jaren ’80 werd steeds duidelijker dat de financiering van de verzorgingsstaat tegen zijn grenzen 

aanliep. De inkomsten en de uitgaven van de overheid raakten te veel uit balans: er moest bezuinigd 

worden. In de jaren ’90 is deze beheersing van de overheidsfinanciën onder de zogenaamde Paarse 

kabinetten (Kok I en Kok II) doorgezet door marktwerking in de zorg te bevorderen en door allerlei 

traditionele overheidsdiensten te verzelfstandigen. Daardoor kwam ook op het niveau van de 

maatschappelijke organisaties in toenemende mate de eis tot resultaatgericht en kostenefficiënt 

werken op de voorgrond te staan. Bovendien ondernamen deze organisaties steeds meer initiatieven 

op de markt van commerciële dienstverlening. Door middel van fusies zorgden ze ervoor dat ze in 

onderhandelingen, bijvoorbeeld met verzekeraars, maar ook met de overheid, voldoende kracht 



konden ontwikkelen. Vanwege de nadruk op efficiëntie en door het prikkelsysteem van de markt-

werking werd het noodzakelijk om – als deel van dat prikkelsysteem – ook expliciete kwaliteits-

bewaking van het professionele werk te organiseren.  Dit gebeurde in de vorm van audits, keurmerken 

en accreditaties. 

 

Vierde fase – Klantgerichte bewegelijkheid: situationele problemen en innovatieve oplossingen 

De grote, gefuseerde organisaties waren wel machtige partijen aan de onderhandelingstafels, maar de 

schaalgrootte zorgde niet zelden tegelijk ook voor gebrekkige dienstverlening. Zowel medewerkers als 

cliënten voelden zich vervreemd vanwege de afstand tussen de beleidsvorming in het management en 

de uitvoering van het werk in de praktijk. Vooral daar waar de dynamiek in de samenleving in de vorm 

van technische vernieuwingen, politieke onvoorspelbaarheid en economische en sociale instabiliteit 

zorgden voor complexiteit in de vraagstukken waarop geantwoord moest worden, bleken deze grote 

marktpartijen te inflexibel. Het werd duidelijk dat de dienstverlenende organisaties bewegelijker 

moesten worden. Steeds meer zien we daarom nu dat instellingen op het niveau van de werkuitvoering 

verbindingen aangaan zonder op bestuursniveau te fuseren. De professionals zelf, in het contact met 

hun klanten en cliënten, geven vorm aan organisatie-overstijgende kleine en flexibele samenwerkings-

verbanden, die een antwoord moeten zijn op lokale vragen en situationele problematiek. Netwerk-

organisaties, zelfsturende teams en leerwerkgemeenschappen zijn begrippen die daar bij horen. De 

grote moederorganisaties worden niet opgeheven, maar de professionals die zij in dienst hebben 

functioneren op de grens van binnen en buiten. 

 

 

Oorsprong van supervisie 

Het ontstaan van supervisie als begeleidingsvorm ten behoeve van het persoonlijk functioneren in 

professionele beroepen is in de bovengeschetste ontwikkeling te plaatsen in de overgang van fase 1 

naar fase 2. Daar waar in de verzuilde samenleving de eenheid van persoonlijk functioneren en 

beroepsmatig handelen min of meer een cultureel gegeven was doordat de werkers zelf ook ingebed 

waren in de betreffende gemeenschap, werd dit bij de verwetenschappelijking en dus professio-

nalisering van de hulpverlenende beroepen een vraagstuk: hoe zijn de werkers in staat om het 

methodisch en wetenschappelijk gefundeerd handelen te integreren met oprecht persoonlijk contact 

in de helpende relatie? Op die vraag wil supervisie een methodisch-didactisch antwoord geven, 

namelijk door systematisch te leren van ervaringen en door cyclisch te reflecteren op het eigen 

handelen, met name daar waar de werker zich als persoon geraakt voelt. In de vormgeving van deze 

begeleidingsvorm is van meet af aan gereflecteerd op het begrip professie en professionaliteit (Siegers 

& Haan, 1989). Er is binnen de ontwikkeling van dit nieuwe vakgebied actief gestreefd naar het 

funderen van een georganiseerde professie en daarbinnen naar het formuleren van professionele 

standaarden voor het handelen van de supervisor. De oprichting van een beroepsvereniging (de 

toenmalige LVSB), de start van een vaktijdschrift (het toenmalige ‘Supervisie in Opleiding en Beroep), 

het ontwikkelen van regels voor erkenning en registratie van vakgenoten met daarbij opleidingen die 

daarvoor kwalificeren, zijn daar allemaal uitingsvormen van. Supervisoren zijn, dankzij deze inspan-

ningen, een geprofessionaliseerde beroepsgroep geworden. Het verschijnen van het Handboek 

Supervisiekunde van Frans Siegers in 2002 kan in dit verband gezien worden als het hoogtepunt, maar 

misschien tegelijk ook wel het omslagpunt. In een vuistdik boek van tegen de duizend pagina’s is het 

vak van de supervisiekunde verantwoord. De vergaande methodisering riep zijn eigen weerstand op 

(zie bijvoorbeeld Coenen, 2005). 

 

 

 

 



Opkomst van coaching 

Waar supervisie haar wortels heeft in de jaren 60 en 70, heeft het begrip coaching die in de jaren 80 

en 90. Het fenomeen supervisie was een antwoord op de overgang van fase 1 naar fase 2, met als kern 

de professionalisering van beroepen in de maatschappelijke dienstverlening. De opkomst van 

allerhande begeleidingsvormen die zich met de naam coaching tooien hangen nauw samen met de 

overgang van fase 2 naar fase 3 met zijn nadruk op resultaatgerichtheid en denken in termen van de 

markt. Waar supervisie een begeleidingsvorm is die gedefinieerd wordt door een set van regels, laat 

coaching zich kennen als een veel flexibeler en meer diverse vorm van begeleiding, die wel een aantal 

basale en globale uitgangspunten kent, maar al naar gelang de situatie en de betrokken personen vorm 

en inhoud krijgt. De drie bundels met beschrijvingen van coachingsmethodieken, -technieken en -

instrumenten onder redactie van Van Asch (2012, 2013, 2014) geven een treffende illustratie van de 

diversiteit en marktgerichtheid van coaching als fenomeen. Grondige conceptuele doordenking en 

verantwoording van onderliggende principes zijn afwezig, praktische toepasbaarheid is het motto. In 

de toepassingsgebieden verschijnt coaching ook in veel lossere en veelkleurigere vormen. De wijze 

waarop bijvoorbeeld studieloopbaancoaching in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is 

ingevoerd, laat een veel diverser en minder gestructureerd beeld zien dan dat van destijds bij de 

introductie van supervisie als begeleidingsvorm tijdens de praktijkstage.  

 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Inmiddels bevinden de dienstverlenende beroepen in onze samenleving zich in een nieuwe dynamiek. 

Het sediment van de voorgaande fasen (in de vorm van levensbeschouwing, regelsturing en 

marktwerking) is nog aanwezig, maar de nadruk ligt meer en meer op de bewegelijkheid aan de basis 

in de uitvoering van het werk. Opnieuw staat de supervisiekunde voor de vraag welk antwoord het 

daarop kan geven. De kracht van supervisie als een hecht gefundeerd vak heeft in een tijd van 

ingrijpende veranderingen – ook wel transities genoemd – en de daaraan verbonden onvoorspelbare 

verwikkelingen ongetwijfeld de waarde van houvast en duidelijkheid, maar bergt als keerzijde tegelijk 

het gevaar in zich niet aangesloten te zijn op de bewegingen die zich voordoen. De maatschappelijke 

velden met de daarbij behorende professionele beroepen waaraan supervisoren hun diensten bieden 

(maatschappelijk werk, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, veiligheid, kerkelijk werk, 

management), zijn in de loop van de achterliggende decennia sterk veranderd, terwijl supervisie in 

haar verschijningsvorm nauwelijks is gewijzigd. Op welke manier kan het vakgebied van de supervisie 

haar kwaliteit behouden zonder aan relevantie in te boeten? Hoe kunnen we als supervisoren 

aangesloten blijven op de ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen? Ik noem vier 

bewegingen in het veld van maatschappelijke organisaties en dienstverlenende beroepen die 

evenzovele vanzelfsprekendheden uit de supervisiekunde ‘im frage’ stellen en dus een antwoord 

vereisen. Tegelijk stel ik de vraag op welke wijze deze ontwikkelingen ons als supervisoren aankno-

pingspunten verschaffen om de relevantie van ons vak opnieuw te bevestigen en hoe zij ons in staat 

stellen te laten zien welke betekenisvolle bijdrage supervisie kan leveren. 

 

Ontwikkeling 1: vakgebieden in beweging 

Supervisie is altijd fundamenteel gericht geweest op de persoonsgerichte ontwikkeling van de 

professional. Daarbij was het stilzwijgende uitgangspunt dat het vakgebied van die professional met 

de daarin erkende werkwijzen min of meer stabiel is. Die vooronderstelling stemt niet meer overeen 

met de huidige werkelijkheid. De vakgebieden zelf zijn volop in beweging. Het werk van Manon Ruijters 

(2015) laat zien hoe het werken aan professionele identiteit vraagt om een tweezijdige aandacht, 

namelijk enerzijds aandacht voor de ontwikkeling van de werker en anderzijds aandacht voor de 

ontwikkeling van het werk. Het gaat om de samenhang tussen die twee. Niet alleen de persoon is in 

beweging, ook het vakgebied wordt gekenmerkt door verandering. Professionals worden steeds weer 



uitgenodigd (en genoodzaakt) om hun eigen vak opnieuw te definiëren en niet alleen bezig te zijn met 

de individuele uitvoering van het werk, maar ook met de gezamenlijke her-uitvinding van het werk. In 

veel vakgebieden wordt – als antwoord op deze tendens – gewerkt met zogenaamde 

leerwerkgemeenschappen, waarin senioren, junioren en studenten, soms ook onderzoekers en 

docenten samenwerken in de uitvoering én in de vormgeving van het werk. Al doende leert men, niet 

alleen voor zichzelf, maar ook voor het vak. Supervisoren zouden in het begeleiden van deze 

ontwikkelgroepen een belangrijke rol kunnen vervullen en daarmee vanuit deze praktijk ook hun eigen 

vak verder kunnen vernieuwen. 

 

Ontwikkeling 2: leren door creëren 

Wierdsma (1999) was in ons land één van de eerste auteurs die het woord co-creatie gebruikte in 

relatie tot organisatieontwikkelingsvragen. Hij liet zien hoe verandertrajecten in een proces van 

gezamenlijke betekenisgeving vanaf de basis en samen met betrokkenen vorm kan krijgen. Later is hij 

(Wierdsma & Swieringa, 2017) voor deze vorm van vernieuwing ook de begrippen tweeslags- en 

drieslagsleren gaan gebruiken: vormen van leren die te maken hebben met het ontwikkelen van een 

nieuwe manier van kijken. Supervisoren zijn vertrouwd met het idee dat leren te maken heeft met 

vernieuwing van het perspectief en daarmee met het verruimen en/of verspringen van betekenis. In 

het supervisorische leren is dit altijd verbonden geweest aan de reflectie op ervaringen als centrale 

notie. Supervisanten brengen gebeurtenissen in vanuit hun werk die hen raken. De supervisor helpt 

de supervisant die ervaringen zodanig te exploreren dat er nieuw zelfinzicht ontstaat en zich 

vandaaruit ook nieuwe handelingsmogelijkheden aandienen. Dit ervaringsleren put het materiaal uit 

het verleden, dat wat de supervisant recent heeft meegemaakt. Deze manier van leren is van grote 

waarde, maar vraagt vanwege de hierboven genoemde ontwikkeling tegelijk om een aanvulling. 

Doordat de organisatie en de uitvoering van het werk in beweging is, komen professionals en teams 

telkens weer voor nieuwe en onbekende situaties te staan. Zij moeten, zowel individueel als collectief, 

nieuwe antwoorden op nieuwe vragen zien te vinden. In die situaties wordt een leervorm gevraagd 

waarin de nadruk ligt op de verbeelding en het creëren.  Het gaat om het leren in het tussengebied 

van niet-meer en nog-niet, dat zich voordoet bij ingrijpende overgangen. De ontwikkeling van de 

professionele identiteit kan dan niet alleen benaderd worden vanuit ervaringen die de supervisant 

(terugkijkend) heeft meegemaakt, maar moet tevens gevoed worden door de verbeeldingskracht hoe 

vorm te geven aan het toekomende. Het leren door creëren helpt bij het aanvaarden van het 

ongewisse en verschaft ruimte om de angst voor het onbekende te overwinnen.  Op dit punt kan de 

supervisiekunde ongetwijfeld leren van de wereld van de kunsten en artistieke beroepen. Daar gaat 

het immers altijd al om het zichzelf uitdrukken en zichzelf terugvinden in telkens weer nieuwe vormen 

en nieuwe creaties. Door het creatieve te verbinden het expressieve ontdekt men de eigen identiteit 

en vormt die tegelijk ook (Vgl. Rosmalen, 2016).   

 

Ontwikkeling 3: kwaliteit en professionaliteit als een teamkenmerk 

Een derde vanzelfsprekendheid in de supervisiekunde die bevraagd moet worden, is de gedachte dat 

professionaliteit slechts gedefinieerd kan worden op het niveau van de individuele werker. In 

opleidingen en leertrajecten worden de beoogde competenties van de deelnemers doorgaans 

omschreven als eigenschappen van individuele personen. In toenemende mate echter wordt de 

kwaliteit van het werk in dienstverlenende organisaties bepaald door de kwaliteit van de 

samenwerking (liever spreek ik van samenspel) tússen de professionals. De mate waarin zij op elkaar 

ingespeeld zijn, elkaar aanvullen, elkaar kunnen vervangen, elkaars taal verstaan en gezamenlijk 

verantwoordelijkheid dragen, enzovoorts, is bepalend voor het welslagen van het werk (De Vries, 

Vermaak & De Ronde, 2016). Natuurlijk bestaat dat samenspel uit het werk van individuen, maar ook 

hier is het geheel meer dan de som der delen. Professionaliteit is daarmee meer en meer een 

teameigenschap geworden. Begeleiden op professionele ontwikkeling vereist behalve aandacht voor 



de individuele beroepskracht steeds meer ook de oriëntatie op de samenwerking tussen de werkers. 

Hoe gaat het team om met succes, met tegenslag, met pijnlijke situaties en aantrekkelijke 

mogelijkheden? Hoe leert het team als team van de ervaringen die het opdoet in het werk? Hoe 

ontwikkelt het team gedeelde overtuigingen en een gezamenlijke visie en daarmee een collectieve 

identiteit? Het begeleiden van dergelijke vragen als een vorm van collectief leren zie ik als een 

belangrijke uitdaging voor supervisoren. Het individuele begeleiden wordt niet overbodig, maar is niet 

voldoende. Naast de individuele leervragen van personen is er de noodzaak van het onderkennen van 

collectieve leervragen en ontwikkelthema’s op het niveau van het team. Het is de opgave van de 

supervisiekunde om het gedachtengoed over ervaringsleren én de te ontwikkelen bekwaamheid rond 

creatief leren ook toe te passen in het werken met teams. Teamsupervisie zie ik daarbij als een 

belangrijke mogelijkheid en dus als relevant antwoord op actuele ontwikkelingen. 

 

Ontwikkeling 4 : ‘verticale’ samenwerking 

De voorgaande drie ontwikkelingslijnen leiden bijna als vanzelf tot de vierde beweging. Mathieu 

Weggeman (2008) schreef een boek onder de titel: Leiding geven aan professionals? Niet doen! Zijn 

boodschap was en is: professionals zijn zelfstandig en deskundig in hun vak, beperk je als 

leidinggevende daarom tot het voorwaarden scheppende aspect. Gegeven de bovenstaande 

waarneming dat het werk van professionals steeds meer ook samenwerking tussen professionals 

wordt, zelfs organisatie-overstijgende samenwerking, is het niet mogelijk om de uitvoering van het vak 

en de organisatie van de randvoorwaarden van het werk van elkaar te scheiden. Inhoud en organisatie 

raken elkaar. Daarom is behalve de samenwerking in het horizontale vlak, met collega-professionals, 

ook de samenwerking op de verticale lijn met managers en stafdiensten van essentieel belang. Of het 

nu gaat om artsen, docenten, maatschappelijk werkers of predikanten, in vrijwel alle (professionele) 

beroepen is organisatiesensitiviteit en kennis van organiseerprincipes een belangrijke vereiste 

geworden. Professionals moeten meedenken (en dus ook de kennis en kunde hebben om mee te 

denken) over de organisatorische inbedding van hun werk. Dit opent een veld met leervragen dat in 

de literatuur over organisatiekunde en begeleidingskunde nog vrijwel onontgonnen is: hoe kan het 

collectieve leren ook in de verticale verhoudingen vruchtbaar gestalte krijgen? Hoe kunnen managers 

en professionals zo op elkaar ingespeeld zijn, dat betrouwbaarheid, bewegelijkheid en werkplezier 

optimaal zijn afgestemd? Hoe kan de identiteit van de teams ook gedragen worden door de cultuur 

van de organisatie? Deze en dergelijke vragen doen zich voor in de verticale samenwerking.  

De supervisiekunde heeft altijd wel oog gehad voor de contexten waarin supervisie wordt 

verzorgd, maar heeft tot nu toe in Nederland nog weinig nagedacht over het gezamenlijk leren in 

verticale samenwerkingsverbanden. Ik zie dat als een interessante en belangrijke opgave: het 

ontwerpen van leerarrangementen waarin er reflectief en creatief geleerd wordt binnen 

(hiërarchische) samenwerkingsrelaties.  

 

 

Naar een vernieuwing van de supervisiekunde 

In het licht van bovenstaande ontwikkelingen ontkomen supervisoren er niet aan om ook de 

bewegelijkheid van hun eigen vakgebied onder ogen te zien en opnieuw te doordenken. Wat is in de 

kern de bijdrage die supervisie kan leveren in de dynamiek waarin dienstverlenende beroepen terecht 

zijn gekomen? Mijn antwoord op deze vraag is dat supervisie van oudsher zijn essentie vindt in de 

integratie van persoon en beroep, en daarom bij uitstek de begeleidingsvorm is die kan bijdragen aan 

de vraag naar ‘professionele identiteitsontwikkeling’ die in zoveel beroepen urgent is geworden. Ik 

definieer supervisie daarom als ‘het coachen op professionele identiteitsontwikkeling’.  

Met deze omschrijving beoog ik in de eerste plaats de kern van het vak te behouden, te 

benadrukken en opnieuw relevant te maken. Zeer veel professionals zijn, zowel individueel als 

collectief, op zoek naar de ontwikkelingsrichting van hun professionele identiteit. In 



beroepsopleidingen wordt het sturing geven aan de eigen professionele identiteitsontwikkeling steeds 

meer beschouwd als een belangrijke competentie (Kuipers, 2003) Supervisie heeft een jarenlange staat 

van dienst in het begeleiden op deze en dergelijke vragen. Supervisie zal hiermee een nieuwe 

relevantie vinden, op voorwaarde dat zij weet te verdisconteren dat de professionele beroepen zelf in 

beweging zijn. 

De tweede overweging om supervisie met deze formulering te omschrijven heeft te maken 

met mijn wens om de inmiddels valse en onvruchtbare tegenstelling tussen supervisie en coaching te 

overstijgen. Het is zeker waar, hierboven gaf ik daarvoor argumentatie, dat supervisie en coaching 

opgekomen zijn naar aanleiding van verschillende maatschappelijke omstandigheden. Inmiddels 

echter zijn de ontwikkelingen voortgeschreden en zijn beiden naar elkaar toe gegroeid. Ik kom nooit 

meer een supervisor tegen die zich niet ook coach noemt. Supervisie is een specifieke vorm van 

coachen, die ook een specifieke deskundigheid vraagt omdat die zich richt op ontwikkeling van 

professionele identiteit. Hiermee doet de supervisie dan tegelijk wat ook in veel andere beroepen 

noodzakelijkwijs gebeurt: grenspalen wegnemen en integratie van deskundigheden bevorderen. 

In de derde plaats denk ik dat er door deze omschrijving meer ruimte kan ontstaat voor de 

ontwikkelingsgerichtheid en de daarvoor benodigde expressieve en creatieve vormen van leren in 

professionele beroepen. Het begrip identiteitsontwikkeling veronderstelt een verbinding tussen 

verleden, heden en toekomst, tussen dat wat komt, wat is en dat wat was. Om daar een bijdrage aan 

te leveren zijn er begeleidingsvormen nodig die zowel geworteld zijn in het ervaringsleren als in het 

leren op basis van verbeeldingskracht, begeleidingsvormen die een beroep doen op reflectie 

(terugkijken), maar ook op ondernemerschap (vooruitdenken). Het is de opgave van de 

supervisiekunde om beiden in zich te verenigen. 

 

 

Supervisie als het begeleiden van individuen én van kleinere teams 

Hierboven beweerde ik reeds dat kwaliteit en professionaliteit in toenemende mate bepaald worden 

op teamniveau omdat het bij steeds meer vraagstukken en beroepsopgaven gaat om het samenspel 

tussen teamleden. De vragen die raken aan de integratie van persoon en beroep doen zich op het 

teamniveau voor in termen van teamcultuur, geleefde waarden en werkelijkheidspercepties in relatie 

tot de reactie op en aanpak van concrete problemen van cliënten en cliëntsystemen die zich 

aandienen. 

Supervisoren die zichzelf zien als coaches bij vragen rond professionele identiteitsontwikkeling 

zullen, en moeten naar mijn overtuiging, hun aanbod uitbreiden van het individuele naar óók het 

teamgerichte. Het zal nodig zijn om te blijven begeleiden op individuele leervragen (in één op één 

begeleiding of in kleine groepen). Het is niet mijn bedoeling om die persoonsgerichte begeleiding af te 

schaffen of een pleidooi te voeren voor een vermindering daarvan. Er dient echter wel iets aan 

toegevoegd te worden, en dat betreft het begeleiden op identiteits-gerelateerde leervragen op 

teamniveau. Wie zijn wij als team? Wat zijn onze dragende waarden? Hoe komen die in het concrete 

werk tot uitdrukking? Welke vragen zien wij op ons afkomen. In welk samenspel geven we daar 

antwoord op? Hafkamp en Ratering (2000) hebben reeds zo’n twintig jaar geleden laten zien hoe het 

werken met de leercirkel ook op teamniveau ingezet kan worden. Rudy Vandamme (2016) beschrijft 

in zijn publicaties hoe het individuele coachen en het begeleiden van teams beiden gericht kunnen zijn 

op het spoor van identiteitsontwikkeling. Ik zie dit als een nieuwe opgave voor de supervisor: het 

begeleiden van ervaringsleren op teamniveau met het oog op collectieve identiteitsontwikkeling.  

De ontwikkeling van zogenaamde leerwerkgemeenschappen waarin studenten en docenten 

uit het hoger beroepsonderwijs samen met en in de praktijk van het werkveld bezig zijn om beroepen 

van binnenuit te vernieuwen, roepen bij wijze van spreken om dergelijke supervisorische begeleiding. 

Mijn advies zou zijn om aan dergelijke ‘learning communities’ een supervisor toe te voegen die helpt 



bij de gezamenlijke reflectie op ervaringen in dat leerproces en die ook ruimte schept voor de 

collectieve verbeeldingskracht die nodig is voor deze vorm van ontwikkelen. 

 

Supervisie als onderdeel van een begeleidingskundig arrangement 

Zoals vrijwel alle professionele beroepen hun grensverkeer van aanverwante professies opnieuw 

moeten doordenken en vormgeven, zo wordt dat ook van de supervisiekunde zelf gevraagd. 

Persoonsontwikkeling, vak-ontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn tegenwoordig zodanig met 

elkaar verweven dat supervisoren zich meer rekenschap moeten geven van aanpalende gebieden als 

onderwijskunde en organisatiekunde. Ik stel daarom voor dat we supervisie als begeleidingsvorm meer 

expliciet plaatsen in een begeleidingskundig arrangement en dat supervisoren hun bijdragen ook meer 

in teamverband gaan leveren als een deel van een grotere begeleidingskundige opgave. In het hoger 

beroepsonderwijs bijvoorbeeld zou de plaats van supervisie opnieuw doordacht moeten worden 

vanuit de vraag hoe individuele professionele identiteitsontwikkeling en teamsgewijze professionele 

identiteitsontwikkeling (bijvoorbeeld in de genoemde leerwerkgemeenschappen) samen op kunnen 

gaan en hoe het individuele leren en het collectieve leren ook op het niveau van identiteit en waarden 

elkaar kunnen versterken. Ook de doorgaande lijn van de persoonsgerichte begeleiding in het hbo 

(vaak studieloopbaancoaching genoemd) en de plaats van supervisie daarin is in veel hbo-instellingen 

nog weinig conceptueel doordacht. (Zo zijn er beroepsopleidingen die studenten reeds in het eerste 

jaar in intervisiegroepen samenbrengen, terwijl de oorspronkelijke gedachte van intervisie is dat men 

daartoe pas in staat geacht mag worden na de ervaring van supervisie te hebben gehad. Intervisie 

vraagt immers een sterk ontwikkeld reflectie vermogen en een methodische discipline, samen ook wel 

aangeduid als de interne supervisor.)  

Het doordenken van het begeleidingskundig arrangement, of dit nu onderwijssituaties betreft 

of gaat over vragen rond organisatieontwikkeling en nadere professionalisering, vereist een 

conceptueel kader. In het boek Supervisiekunde meerperspectivisch (Boer, Hoonhout & Van den 

Boomen, 2015) wijden Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout en Rinus Merkies een hoofdstuk  aan 

de positie van supervisie ten opzichte van andere begeleidingsvormen. De verdienstelijkheid van die 

beschrijving bestaat daarin dat er allerlei vormen naast elkaar worden gezet. De beperking schuilt er 

echter in dat men bij elke vorm wel kan vragen ‘what’s in a name?’, zeker omdat de overlap tussen 

benoemde vormen zeer aanzienlijk is en omdat de diversiteit binnen de vormen zo mogelijk nog groter 

is.  

Voor het doordenken van begeleidingskundige arrangementen stel ik een handzaam kader 

voor waarin twee dimensies met elkaar gecombineerd worden. Bij het opstellen van een 

begeleidingsaanbod gaat het enerzijds om het intensiteitsniveau waarop de leervraag gesteld wordt. 

Deze laat zich goed conceptualiseren met behulp van de logische niveaus van Bateson (1972). In 

oplopende intensiteit kunnen leervragen gaan om situationele probleemoplossing, om het verwerven 

van specifieke vaardigheden, om het ontwikkelen van inzicht, visie en overtuigingen, om ontwikkeling 

van identiteit en dragende waarden daarin en uiteindelijk om spirituele groei. Bij het opstellen van een 

begeleidingsaanbod gaat het anderzijds ook om de entiteit die de leervraag stelt. Is er spraken van een 

individuele leer- en ontwikkelbehoefte, wil een team als samenwerkingseenheid verder komen, gaat 

het om de ontwikkeling van een groter team met leidinggevende, om een gehele organisatie, of 

misschien zelfs een netwerk van organisaties?  

In het schema hieronder heb ik losjes verschillende typen begeleiding opgenomen. Het is 

bedoeld als denkruimte bij het vormgeven van begeleidingskundige arrangementen, zonder de 

pretentie te hebben volledig of sluitend te zijn. Eerder moet het schema gelezen worden als een   

uitnodiging aan professioneel begeleiders om de eigen activiteiten daarbinnen te positioneren en te 

doordenken hoe hun begeleidingswerk deel is van een meer omvattend begeleidingskundig aanbod 

met collega-begeleiders. Welke samenstel van begeleidingsvormen is bijvoorbeeld nodig als een 



zorgorganisatie serieus werk wil maken van zelfsturing op teamniveau? Hoe moet het begeleidings-

arrangement in het onderwijs eruit zien als studenten het vak leren in leerwerk-gemeenschappen 

waarin ieder betrokken is op en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het beroep in beweging 

in deze specifieke organisatie? Nog een ander voorbeeld: op welke wijze kan de begeleiding 

gearrangeerd worden in een situatie waarin diverse sterk competitieve bedrijven moeten 

samenwerken in een consortium met een groot (maatschappelijk) afbraakrisico en daaraan verbonden 

de mogelijkheid van claims enerzijds en een stevige onderlinge concurrentie anderzijds? 
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Kwaliteits- en registratiebeleid opnieuw inhoudelijk funderen 

De kern van de zaak van de hier bovengeschetste ontwikkelingen is het gegeven dat begeleidings-

vragen anders worden doordat de complexiteit toeneemt. Er worden geen zaken afgeschaft, maar er 

worden nieuwe vereisten aan toegevoegd. Bijvoorbeeld: de levensbeschouwelijke binding uit de 

eerste fase van ons ontwikkelingsmodel verdwijnt niet, maar wordt in de tweede fase opgenomen in 

een nieuw geheel van professionaliteit en daaraan verbonden regelsturing. Deze laatste wordt niet 

teniet gedaan in de derde fase, maar op haar beurt weer deel van een groter geheel van marktwerking. 

Die marktwerking gaat weer op in nog weer meer omvattende dynamiek van bewegelijke netwerken. 

Er is derhalve een toename van complexiteit.  

Als antwoord op deze ontwikkelingen is het niet mijn pleidooi om het ervaringsleren in  

supervisie los te laten, maar wel om er iets aan toe te voegen, namelijk het leren door te creëren. De 

individuele begeleiding verdwijnt niet; wel komt er iets bij, namelijk het leren als team, als collectief. 

Het leren in de professionele vrijheid blijft, en, paradoxaal genoeg, wordt het opgenomen in het 

gezamenlijke organisatieleren. Dat vindt alleen plaats als professionals én hun vrijheid durven te 

pakken, én tegelijk dat doen in dienstbaarheid aan de organisatie en samenwerkingsverbanden van 

waaruit zij werken.  

Deze toename aan complexiteit in het vak van de supervisiekunde vereist van de LVSC, als de 

beroepsvereniging van (onder meer) supervisoren, een registratie- en kwalificatiebeleid dat daaraan 



recht doet. Wanneer we de gecreëerde en valse tegenstelling tussen supervisie en coaching achter ons 

laten door supervisie te definiëren als een specifieke vorm van coachen, namelijk gericht op 

professionele identiteitsontwikkeling, en wanneer we supervisie gaan zien als een deel van een meer 

omvattend begeleidingskundig arrangement, dan verschaft dat een basis om het kwaliteits- en 

registratiebeleid inhoudelijk opnieuw te doordenken en te funderen, niet door zaken af te schaffen, 

maar door ze op te nemen in een groter geheel. De LVSC zou zich moeten ontwikkelen in de richting 

van een Landelijke Vereniging voor Professioneel Begeleiders met als één van de diensten een 

kwaliteits- en registratiebeleid dat voldoet aan de onderstaande kenmerken. 

Minimumeisen en kwalificatieportfolio 

Concreet zou ik willen voorstellen om de huidige registratieregels voor supervisoren qua eisen en 

strengheid te handhaven (en dus ook te toetsen), maar ze een andere geest en sfeer te geven door die 

eisen een deel te laten zijn van een groter geheel waarin de supervisor zich op eigen wijze kan 

presenteren en profileren. De huidige richtlijnen gaan dan fungeren als een (min of meer bijkomstig) 

minimumpakket waaraan ieder moet voldoen, terwijl het accent komt te liggen op wat je maximaal te 

bieden hebt. Opgenomen zijn in het register impliceert dan dat iedere professional zich aan 

vakgenoten en klanten toont met eigen specifieke kwaliteiten en invalshoeken. De registratie toetst in 

dat geval weliswaar de minimumkwaliteit, maar is er qua uitstraling vooral op gericht om het maximaal 

inhoudelijk in beeld brengen van wat iemand in zijn of haar portfolio heeft. Registratie gericht op het 

tonen van de maximumkwaliteit in plaats van minimumvereisten. 

 Dit idee laat zich uitwerken naar een digitale structuur waarin professionals zich kunnen 

profileren met concrete voorbeelden van hun werk klanten in trajecten. Geef het register de vorm van 

een openbaar portfoliosysteem. Het gevolg zal zijn dat de registratie inhoudelijker en (aan)sprekender 

gaat worden.  

 

Netwerk en context als deel van de (individuele) kwaliteit 

In het bovenstaande heb ik onder meer betoogd dat de professionele kwaliteit in toenemende mate 

een kenmerk is van een team. Het gaat in de hedendaagse professionaliteit van vrijwel alle beroepen 

niet meer alleen om individuele kwaliteiten, maar ook om het samenspel tussen professionals. Dat laat 

zich alleen definiëren als teamkwaliteit. Dit inzicht laat zich niet gemakkelijk vertalen naar een vorm 

van registratie- en kwaliteitseisen van een vereniging waarin individuele professionals zich laten 

registreren als een kwaliteitskeurmerk voor hun vakkundigheid. Om toch meer recht te doen aan het 

idee dat kwaliteit mede bepaald wordt door het samenspel van professionals, stel ik voor om als deel 

van de kwaliteitseisen van professioneel begeleiders meer aandacht te besteden aan de netwerken en 

contexten waarin de professional zich beweegt. Zowel in de minimumeisen als in de prestatie-

mogelijkheid van het eigen kwalificatieportfolio moet meer aandacht zijn voor de netwerken waarin 

de professional functioneert, waar hij of zij op terug kan vallen en waaruit hij of zij gevoed wordt. Het 

is heel veelzeggend als een supervisor (of een andere professioneel begeleider) laat zien vanuit welke 

contexten hij werkt en in welke netwerken hij zich beweegt. Onder meer kan het iets zeggen over de 

begeleidingskundige arrangementen die deze professional kan organiseren en aanbieden. 

 

Gelaagde registraties met meerdere specialismen  

In de huidige kwaliteitsbewakingssystematiek van de LVSC staan de registraties van supervisie en 

coaching naast elkaar als twee afzonderlijke en gelijkwaardige professies. Vanuit het idee dat 

supervisie een specifieke vorm van coaching is, (namelijk de begeleidingsvorm die gericht is op 

professionele identiteitsontwikkeling) wordt het begrijpelijk dat dit een bron van verwarring en van 

oneigenlijke discussies is. Naar mijn inzicht zou de LVSC er goed aan doen de registraties op te bouwen 

in een gelaagd model, waarin een basisregistratie coaching geldt als het eerste niveau. Alle 

geregistreerde leden stappen op dat niveau in. Vanuit die basisregistratie kunnen de leden vervolgens 



specifieke kwaliteiten op meerdere specialismen laten zien. Voorlopig zou ik daarbij denken aan 

supervisie, teamcoaching en organisatiebegeleiding, maar andere specifieke begeleidingsvormen zoals 

conflictbemiddeling en loopbaancoaching zouden ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. Binnen 

die verschillende specialismen moet men voldoen aan bepaalde eisen en kan men vervolgens zijn of 

haar persoonlijke portfolio aan specifieke kwaliteiten laten zien. Ook daarin kan desgewenst weer een 

zekere gelaagdheid in aangebracht worden, zoals dat bij supervisie nu het geval is in het onderscheid 

tussen supervisor en leersupervisor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve dat een dergelijk kwaliteits- en registratiebeleid op deze wijze een heldere conceptuele basis 

krijgt, biedt het aan de LVSC ook een basis om zich te profileren als een vereniging voor een grotere 

groep van professioneel begeleiders dan alleen de specifieke doelgroep van supervisoren.  

 

Vooruitblik als uitleiding 

De verkenning van de ontwikkeling van het vakgebied van de supervisiekunde in de achterliggende 

jaren doet als vanzelf ook de vraag stellen naar de komende decennia. De draaiende pijl in het 

cultuurmodel van Quinn suggereert dat er opnieuw aandacht zal komen voor lokale gemeenschappen. 

Mijn veronderstelling is dat er met de verdere doorontwikkeling van de netwerksamenleving en de 

toenemende diversiteit van mensen (qua cultuur, professie, levensweg, enz.) die elkaar in deze 

netwerken treffen, een nieuwe behoefte gaat ontstaan naar een gezamenlijke zingeving en een 

nieuwe vorm van elkaar spiritueel verstaan (vgl. Van den Dool, 2017). Als de vraag naar de 

professionele identiteit die zich nu voordoet in veel beroepen, zich nog nadrukkelijker gaat mengen 

met de ervaring van diversiteit qua culturele achtergrond, dan doet zich vrijwel onvermijdelijk de 

noodzaak voor om elkaar ook op levensbeschouwelijk en spiritueel niveau diepgaander te ontmoeten.  

Als de verticale aansturing in organisaties nog meer vermengd gaat worden met horizontale 

samenwerkingsrelaties met de daarbij behorende interdependenties en wederkerige verantwoor-

delijkheden, dan is het vrijwel onvermijdelijk dat de zoektocht naar een gezamenlijke dragende grond 

in gedeelde waarden opnieuw aangegaan moet worden. De zich verder ontwikkelende samenleving 

van participatie en netwerken zal alleen levensvatbaar zijn als via die deelname en in die ontmoetingen 

ook op het meer diepgaande niveau van levensbeschouwing en waarde-drijfveren verbindingen 

gemaakt worden. Het is zeker een taak van de professioneel begeleider van de toekomst om deze 

ontmoeting te doen ontstaan. Dat doet hij naar mijn inzicht door die zelf aan te gaan (De Ronde, 2016)! 

Mijn intuïtie zegt dat daarom de rol van de begeleider ook fundamenteel een andere zal 

worden. Tot nu toe heb ik rond begeleiding, ook supervisorische begeleiding, gedacht in termen van 

de ‘toegevoegde derde’ die zodanig intervenieert dat degenen die begeleid worden, zich ontwikkelen 

en leren rond persoonlijke en collectieve leervragen. Steeds meer kom ik tot het inzicht dat van de 

begeleider meer geëngageerde participatie wordt gevraagd. Een participatiesamenleving, waarin de 

professional zelf op een veel wezenlijker niveau participant wordt en bereid is deel uit te maken van 

de gemeenschap die hij of zij begeleidt, opdat er door toedoen van die begeleider in het samenspel 

met de betrokkenen zich een nieuwe realiteit kan ontvouwen. Van interventie naar emergentie, noem 

Coaching 

Su
p

e
rvisie

 

O
rg.b

e
ge

le
id

in
g 

Te
am

co
ach

in
g 



ik dat. De expertise van de begeleiding zal minder bestaan uit methodisch handelen om de ander van 

A naar B te helpen. Veel meer zal de begeleiding het karakter krijgen van een manier van zijn en 

daarmee deelnemend aanwezig zijn, opdat iets wat nog onbekend is, kan ontstaan, zich kan 

ontwikkelen.  

Steeds minder zal het begeleidende werk uitgedrukt kunnen worden in kwantitatieve criteria 

als twaalf gesprekken van twee uur in groepjes van drie supervisanten. Steeds meer zal de toets voor 

het begeleidingskundige werk gezocht moeten worden in kwalitatieve termen: het in samenspel 

ontwikkelen van nieuwe patronen, in interactie ontdekken van nieuwe perspectieven en het 

communicatief doen ontstaan van nieuwe realiteiten. Co-creatie door participatie, dat lijkt mij opgave 

voor de begeleider van de komende decennia. 
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