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METHODIEKEN

De supervisiepraktijk bestaat ruim een eeuw. Toch levert 
deze praktijk pas in de laatste decennia een bijdrage aan 
arbeidsorganisaties. Adviesprofessionals en hun opdracht-
gevers zien supervisie steeds vaker als een kenmerk van 
kwaliteit en betrouwbaarheid van adviesdiensten. Met de 
verdergaande professionalisering binnen organisatieont-
wikkeling levert supervisie in toenemende mate een bij-
drage aan beroepskwalificaties. Binnen de goed verankerde 
ervaringswereld van supervisie voor tweegesprekken be-
ginnen zich de eerste contouren van een nieuw vakgebied 
af te tekenen: organisatiesupervisie.

Schaduwadvisering voor 
organisatie-adviseurs

Organisatieadvisering is een werkveld 
waartoe executive coaching behoort, maar 
waartoe ook meer omvattende organisatie-
interventies behoren zoals procesadvisering, 
team- en organisatieontwikkeling, strate-
gische werkconferenties en whole system 
benaderingen. Adviesinterventies die meer 
mensen, afdelingen en systemen omvatten, 
leiden ertoe dat organisatieadviseurs nauwer 
aansluiten bij de doelstellingen en strategie 
van de klantorganisatie en ook bij de eigen 
‘cliëntsystemen’ in die organisatie. Supervisie 
krijgt daardoor een bredere en diepere basis, 
zelfs als het, zoals meestal, buiten de organi-
satie wordt vormgegeven. Kortom, organisa-
tiesupervisie is veel complexer, gelaagder en 
diverser dan coachsupervisie. 

Organisatieontwikkelaars doen hun werk 
binnen arbeidsorganisaties terwijl zij vast-
houden aan hun perspectief van buiten-
staander. Die houding van ‘buitenstaander 
binnen’ is niet vanzelfsprekend en brengt 
allerlei verleidingen, risico’s en beperkingen 

met zich mee (De Haan, 2005). Aan de ene 
kant loert het risico op een te afstandelijke 
en analytische benadering, culminerend in 
observaties, ideeën en oplossingen die rele-
vanter zijn voor de adviseur dan voor de op-
dracht waar het om gaat; aan de andere kant 
loert het risico op overidentificatie en geheel 
opgaan in de wensen en vragen binnen de 
opdracht. Organisatieontwikkelaars stellen 
zich voortdurend bloot aan het dilemma van 
terughoudendheid versus collusie. Supervisie 
kan hierbij ondersteuning bieden: reflectie 
helpt om de juiste balans te houden tussen 
tegengestelde risico’s en verleidingen.

De supervisor blijft – zoveel mogelijk – bui-
ten de cliëntrelatie; hij is daardoor vrijer om 
commentaar te leveren op wat er misschien 
aan de hand is voor de cliënt (organisatie) en 
tussen de adviseur en de cliënt (organisatie). 
Supervisie kan een sterk ontwikkelende 
invloed hebben op adviseurs en een bijdrage 
leveren aan de bewaking van standaarden 
en de versterking van adviescompetenties. 
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Bovendien kan een supervisor de adviseur 
helpen om eventuele spanningen ten aan-
zien van gevoelens en houdingen binnen en 
buiten de organisaties, tussen werk en privé, 
en tussen de concurrerende verplichtingen 
aan wisselende partijen en opdrachtgevers, 
te reduceren door vrijer en minder betrokken 
te reflecteren op de eigen praktijk, inclusief 
eigen reacties en gevoeligheden. De super-
visor begrijpt vaak beter dan de leidingge-
vende van de adviseur, en zelfs soms beter 
dan de adviseur zelf, wat er aan de hand is 
binnen die praktijk en waar de spanningen 
vandaan komen.

Drie vormen van organisatiesupervisie
Organisatiesupervisoren en organisatie-
adviseurs kunnen samenwerken in drie 
verschillende contracten of relaties: organi-
satieadviessupervisie, schaduwadvisering en 
collegiale supervisie.

Organisatieadviessupervisie
Deze vorm van supervisie is volledig gericht 
op de individuele adviseur en zijn praktijk. 
Hierbij is de supervisor geen onderdeel van 
de organisatie van de adviseur, noch van de 
organisaties waaraan de adviseur diensten 
verleent, zodat hij zich in een unieke positie 
bevindt om de dynamiek tussen deze orga-
nisaties te observeren, inclusief de patronen 
van overdracht en tegenoverdracht die eigen 
zijn aan adviesopdrachten en supervisiere-
laties (Ledford, 1985; Searles, 1955). Zonder 
directe ervaring in de advies- en cliëntorga-
nisatie, kan de supervisor erop vertrouwen 
dat de eigen observaties en impressies alleen 
kunnen zijn beïnvloed door de supervisant 
en dus vrij zijn van zijn eigen resonantie met 
de advies- of cliëntorganisatie. Dat geeft de 

reflecties van de supervisor tijdens de ge-
sprekken een grote meerwaarde: wat hij nu 
observeert en voelt tijdens de zich ontwikke-
lende supervisie moet haast wel relevant zijn 
voor de cliëntorganisatie en de aanpak van 
de adviseur, eventueel in samenhang met 
patronen binnen de adviesorganisatie van de 
adviseur. De supervisant kan er daarom op 
vertrouwen een relatief ‘schoon’ klankbord te 
ontmoeten, dat vrij is van competitie, na-ijver, 
eigen ervaringen, eigen herinneringen en 
eigen wensen en aspiraties. De supervisor 
helpt de supervisant vervolgens vrijelijk de 
eigen associaties, indrukken, emoties, vooron-
derstellingen, vooroordelen en beslissingen 
te onderzoeken.

Schaduwadvisering 
Schaduwadvisering (Schroder, 1974) is een 
vorm van supervisie voor een adviseur of 
team van adviseurs die erop gericht is om 
een adviesproject van buiten de organisatie 
uit actief te ondersteunen. De cliëntor-
ganisatie merkt niets van de supervisor; 
de adviesorganisatie zelf wel, aangezien 
schaduwadvisering actief deel uitmaakt van 
adviesopdrachten. De supervisor werkt op 
een afstand van het ‘vuur’, in de ‘schaduw’ van 
het adviesteam, op zoek naar subtiele licht-
donkervariaties en andere patronen binnen 
het team als gevolg van het advieswerk. Deze 
afstand tot het cliëntsysteem stelt de super-
visor in staat om ook die (tegen)overdracht 
op te pikken die aan de waarneming van de 
adviseurs ontglipt. Vaak ontstaan parallelle 
processen (Searles, 1955) waarin teams van 
adviseurs ongemerkt en ongewild patronen 
herhalen die uit de cliëntorganisatie afkom-
stig zijn, in het bijzonder patronen waar 
zijzelf noch hun cliënten echt bij stil hebben 
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gestaan of op reflecteren. Het is door de na-
tuurlijke uitvergroting tijdens supervisie dat 
dit soort patronen, die vaak cruciale obstakels 
vormen voor de opdracht en de gewenste 
organisatieverandering, daar voor het eerst 
aan het daglicht treden. 
Een schaduwadviseur is doorgaans verbon-
den aan een team van adviseurs voor de 
duur van een adviesproject of voor de eerste 
fasen waarin het het meest belangrijk is de 
organisatiedynamiek goed te begrijpen en te 
hanteren. Schaduwadvisering kan ook geor-
ganiseerd worden in gemengde groepen of 
alleen op basis van behoefte.

Collegiale supervisie 
Collegiale supervisie is een manier om super-
visie te organiseren binnen een adviespro-
ject. Adviseurs vanuit het team kunnen de rol 
van supervisor/schaduwadviseur toebedeeld 
krijgen, of de superviserende rol kan rouleren 
binnen het team. Het voordeel van collegiale 
supervisie is dat de collega-supervisor eigen 
directe ervaring heeft in de cliëntorgani-
satie, waaruit hij bepaalde vermoedens en 
indrukken heeft meegenomen die hij vrijelijk 
kan gebruiken tijdens de supervisie. Nadeel 
hiervan is dat het vermogen van de super-
visor om onbewuste patronen en parallelle 
processen op te pikken uit het adviesteam 
sterk gecompromitteerd is. Daarom is het 
raadzaam voor de collega-supervisor die 
werkt binnen een adviesteam om zelf een in-
dividuele, externe supervisor in te schakelen. 
De meest effectieve implementatie van colle-
giale supervisie is een benadering waarbij de 
collega-supervisor enigszins op afstand blijft 
van het advieswerk van zijn collega’s, met 
formele supervisiebijeenkomsten die buiten 
de cliëntorganisatie en buiten het werk aan 

de opdracht worden georganiseerd. Het 
team van adviseurs is gebaat bij een helder 
onderling contract over de doelstelling van 
supervisie en de rollen tijdens supervisie-
bijeenkomsten.

Dilemma’s voor organisatiesupervisors
Hoewel de verschillende supervisiecontrac-
ten duidelijk van elkaar verschillen, komen de 
keuzes en benaderingen van de supervisor in 
grote mate overeen. Organisatiesupervisors 
zien zich regelmatig gesteld voor een reeks 
van dilemma’s die bij verschillende supervi-
santen in dezelfde mate opspelen. 

In de eerste plaats ondervinden supervisors 
de beperkingen – en verborgen beloftes – 
van bindingskrachten aan den lijve. Zij erva-
ren de gevolgen van eigen tegenoverdracht 
(Ledford, 1985) zonder goed te weten wat er 
aan de hand is; ongemak, irritatie, verlangen, 
afleiding, frustratie, verveling – en al die ande-
re gevoelens die authentiek lijken, maar niet 
alleen bij henzelf vandaan komen. Deze ge-
waarwordingen van gevoelens die in eerste 
instantie vanuit de casuïstiek zijn aangewak-
kerd, kunnen beklemmend en beknellend 
werken, zolang deze nog niet zijn gerelateerd 
aan de ingebrachte casus. Alleen door zich 
met aandacht te wenden tot die irritatie zelf 
en de indrukken op dat moment, is er hoop 
op een duidelijker signaal. Daarbij mogen zij 
de feilbaarheid van hun waarneming niet uit 

het oog verliezen, want de interpretatie kan 
worden beïnvloed door het humeur en het 
eigen onverwerkte materiaal dat aangewak-
kerd wordt. Het dilemma begint als ongemak 
en ontwikkelt zich dan tot een keuze om wel 
of niet aandacht te geven aan de indrukken 
en signalen. Zij ervaren soms diepgaande 
twijfel of en in hoeverre dit interne ‘gedoe’ 
relevant kan zijn voor onze supervisant(en). 

Het tweede dilemma opent zich als zij hun 
waarnemingen uiten: Hoe krachtig gaan ze 
dat doen? En hoeveel ruimte voor twijfel wil-
len ze laten bestaan? Wat vaak het beste 

werkt is om beide te communiceren: zowel 
overtuiging, met scherpe, beknopte en ferme 
observaties, als ruimte voor twijfel, met een 
uitnodiging tot verdere reflectie.

Het derde dilemma is hieraan gerelateerd en 
heeft te maken met wie het gesprek leidt. Het 
is een bekend adviseursdilemma rondom 
sturen en volgen, oftewel (non-)directiviteit. Is 
het nuttiger voor de supervisor om te blijven 
faciliteren, zoals een adviseur of coach aan 
het werk zou gaan? Of is het belangrijk om 
meer directief om te gaan met observaties en 
de verschillende aspecten van de casus meer 
actief in te brengen, zoals een expert of een 
mentor werkt?
Vergelijkbare dilemma’s zijn te onderschei-
den met betrekking tot de stijl van supervisie. 

De supervisor begrijpt soms beter dan 
de adviseur zelf, wat er aan de hand is en waar de 

spanningen vandaan komen
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Wordt gekozen voor een reflectieve, meer 
cerebrale manier van werken in gesprek-
ken of voor een meer ‘speelse’ stijl zoals een 
rollenspel, psychodrama of organisatieopstel-
lingen? 

Andere dilemma’s hebben meer te maken 
met de rol die supervisoren spelen voor 
de cliëntorganisatie, dus voor degenen die 
uiteindelijk de vruchten van supervisie zullen 
plukken. De organisatie van de cliënten van 
de supervisant geldt als de ultieme ‘klant’, 
al zijn deze cliënten gewoonlijk een stap 
verwijderd van de supervisie zelf. Zij hebben 
dus geen ervaring met of kennis van de 
supervisiegesprekken. Door deze indirecte 
koppeling worstelen supervisors nogal 
eens met hun rol voor de organisatie, of zij 
vergeten dat ze een rol hebben in en voor de 
cliëntorganisatie. Er bestaat bovendien - net 
als voor adviseurs - het dilemma tussen ener-
zijds een te afstandelijk opstelling waarbij 
de organisatiepatronen niet echt worden 
opgepikt en anderzijds een te betrokken 
houding waardoor directe bemoeienis met 
de cliëntorganisatie ontstaat - een bemoeie-
nis die doorgaans verkeerd uitpakt omdat 
de supervisor geen directe overeenkomst is 
aangegaan met de organisatie.

Het beeld dat soms oprijst, is dat van de su-
pervisor als een documentairefilmmaker. De 
supervisor is voornamelijk observerend aan-
wezig en niet waarneembaar voor het ‘wild’ 
in de organisatie. Maar naarmate de budget-
ten groter worden en de filmmaker vaker 
aanwezig is in een steeds verder ontsloten 
ecosysteem, wordt een negatieve impact op 
de biotoop onvermijdelijk. De priemende 
lenzen van organisatiesupervisors zijn dus 

niet slechts passieve waarnemingsapparaten, 
zij zijn wel degelijk – en doorgaans meer 
dan we denken – pregnante ‘objecten’ in 
de ervaringswereld van de mensen in de 
organisatie. Bovendien kunnen zij ongewild 
voor hen een meetlat worden voor ontwik-
kelingen in de organisatie. Mocht het risico 
hierop bestaan, dan is het raadzaam hierover 
een zorgvuldige overeenkomst af te sluiten 
met de organisatie zelf. 

Tot slot bestaan er ook dilemma’s met 
betrekking tot het normatieve aspect van 
supervisie. Vaak is het zo dat een manager 
van externe adviseurs een stijl kiest waarbij 
hij de adviseurs zoveel mogelijk vrijlaat en 
stuurt op declarabele dagen als enig kenge-
tal. Adviseurs dragen daaraan nogal eens bij 
omdat zijzelf ook graag zo vrij mogelijk willen 
opereren. Een en ander kan ertoe leiden dat 
de meest betekenisvolle gesprekken die de 
adviseur voert over de eigen prestaties en de 
ontwikkeling van de eigen adviespraktijk die 
met de eigen supervisor zijn. Maar het bete-
kent ook dat de supervisor het risico loopt op 
de stoel te gaan zitten van de manager, om 
zo een soort ‘co-manager’ van de adviseur te 
worden.
Sommige adviesbureaus hebben een sys-
teem van interne ‘mentors’ om de supervisor 
en leidinggevende te helpen met dit aspect 
van prestatiemanagement. De mentor kan 
regelmatige gesprekken voeren met de advi-
seur die verdergaan dan declarabele dagen 
en andere praktische zaken. 

Ontwikkeling
Organisatiesupervisie is een boeiend werk-
veld dat nog volop in beweging is en waar 
nog veel te ontwikkelen valt. Naarmate de 

kennis toeneemt en de methodologie verbe-
tert, zullen supervisoren, organisatieadviseurs 
en ook anderen, zoals experts, coaches, pro-
cesbegeleiders en interim managers, beter 
kunnen helpen effectief om te gaan met hun 
valenties, met de grenzen rondom hun op-
drachten en met de parallelle processen die 
zich onvermijdelijk zullen ontwikkelen tussen 
henzelf en hun cliënten. 
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