
 

 

 

Muzische interventies binnen 
supervisie en coaching  

‘Het is zondagmorgen 12.30 uur. Het is druk bij de brunch in het hotel. Obers en serveersters 
lopen af en aan met dienbladen, drankjes, lege borden. De gezichten geconcentreerd en 
soms wat vermoeid. Ze zijn al een uur druk bezig. 
Plotseling gaat het licht uit. Mensen kijken op. Valt de stroom uit? Dan start er muziek en 
komen alle medewerkers in een lange rij op. In hun handen grote planken vol heerlijke 
desserts, koud vuurwerk spettert er af. De gezichten stralen. De gasten applaudisseren. Er is 
contact tussen gasten en medewerkers, ik zie veel lachende en ontspannen gezichten. Wat 
een verschil. Voor mijn ogen zie ik het effect van speelse creativiteit, de kracht van het 
muzische.’ 
 
 
 
 
Als het gaat om muzische professionalisering versterk je als supervisor/coach de scheppende 
en expressieve krachten in het professioneel handelen (van Rosmalen, 2016). De basis van 
het creëren is spel. Spel is niet alleen voor kinderen, maar kan deel uitmaken van hoe we 
werken, vergaderen, confereren, lesgeven en ondernemen. Kun je als supervisor/coach de 
rol van de Nar (de Ronde, 2015) innemen? Niet iedereen is een cabaretier. De nar wijst de 
koning van oudsher via humor, spel, muziek, verhalen, dans en theater op de andere kant 
van ‘de zaak’. Hij is confronterend, provocerend en wijs. 
Tijdens deze intervisie gaan we op zoek naar hoe we de rol van de nar in kunnen nemen via 
muzische werkvormen. Doordat we dat doen, werken we rechtstreeks aan de versterking 
van het creatieve vermogen van de supervisant en coachee. We gaan actief aan de slag met 
bijvoorbeeld een bronnengesprek, een dialoog via theater of een wondermuur en 
daarbinnen op zoek naar verrassende inzichten en nieuwe perspectieven. 
 
Charissa Bakema werkt bij de Christelijke hogeschool Ede. Zij coördineert enkele 
kunstminors en doceert theater en creativiteit. Ook is ze als supervisor en docent verbonden 
aan de Master Speltherapie. Ze werkt hiervoor samen met diverse kunstdocenten en het 
lectoraat Muzische professionalisering van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 
 
Voor deze avond verkrijg je 0,5 PE punt voor je registratie.  
 
Plaats/tijd en kosten 
De avond vindt plaats in: Huis in de Wijk, Professor Suringarlaan 1, 3571WH Utrecht , op 
donderdag 8 mei 2019 van 19.30 tot 21.30 uur. Koffie/thee vanaf 19.00 uur.  
De kosten voor deze avond bedragen € 10,-.  
 
Aanmelden  
Er is plaats voor 25 deelnemers. Je kunt je aanmelden via de site.  
Natascha Renkers, Charissa Bakema en Wimke van ’t Spijker.   


