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Waarnemingen

SuperviSie in actie

Vernieuwen en verbinden

Het is een genoegen om zo serieus genomen te worden en buitengewoon ple-
zierig als iemand op deze manier ‘in dialoog treedt’ met mijn boek. Veel dank 
ook voor de suggesties van Winnicott en Horney. Winnicott had ik inderdaad 
kunnen aanhalen in verband met de ‘bijkeuken’: de overgangsruimte die su-
pervisie vormt voor professionele coaches en consultants. Horney ga ik lezen 
en ik zal haar boek meenemen in de tweede druk. Ik zie zelf niet zulke grote 
verschillen tussen de Nederlandse en Engelse praktijk en waar ik ze zie, vind 
ik ze niet bijzonder boeiend. Ik werk in beide contexten en grotendeels op de-
zelfde manier. Ik ben het wel eens met de constatering dat er grote verschil-
len bestaan tussen de supervisieliteratuur uit beide taalgebieden. In Neder-
land zijn er nog altijd voornamelijk dikke handboeken met lange 
hoofdstukken, die ver af lijken te staan van de praktijk, terwijl in de Angel-
saksische wereld meer pogingen zijn ondernomen om in vakboeken dicht bij 
de bestaande praktijk te komen, middels casuïstiek en toepasbare modellen. 
Ik herken dus de subtiele verschillen in modellen en theorie die De Ronde sig-
naleert, maar hecht er wellicht minder belang aan. Mijn boek is namelijk 
naast handboek ook pamflet. Vandaar dat de lengte ervan ongeveer in het mid-
den ligt van die twee. Laat ik het pamflet Supervisie in actie nog wat nader 
toelichten. Wat ik probeer te argumenteren is dat het bij supervisie gaat om 
de actie in de kamer en niet om de modellen, de theorie, en zelfs niet om de 
zaken buiten de kamer waarover in supervisie gesproken wordt. De cliënten 
van de supervisant zullen er uiteindelijk baat bij hebben, maar die kunnen 
hier en nu in de kamer niet centraal staan. Het gaat er namelijk om zo dicht 
mogelijk te blijven bij de fenomenen zoals die zich aan ons voordoen, waar-
onder het zich ontwikkelende relaas van de supervisant, de wisselende emo-
ties van de supervisant en het affect of het geaffecteerd zijn van de supervi-
sor. Daar gaat het om en dat is al ingewikkeld genoeg.
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Hoe kunnen we zo dicht mogelijk blijven bij wat is, in het materiaal dat we 
horen, in de relatie en de ander die we ervaren, en binnen in onszelf? Naar-
mate we ons daar meer en dieper op kunnen richten, dus beter kunnen blij-
ven bij wat er zich hier en nu in de kamer voordoet, zullen we ‘vanzelf’ meer 
ruimte voor reflectie ontwikkelen en werkelijk nieuwe dingen ontdekken, 
die uiteindelijk voor de supervisant, de supervisor, en in het bijzonder voor 
de organisaties waarmee de supervisant werkt, van groot belang zijn. Ver-
nieuwing komt dus voort uit behoud, verandering in de toekomst uit verbin-
ding met het heden. Dat is de centrale boodschap van het boek. En dat is 
waarom het boek Supervisie in actie heet. Of eigenlijk ‘super visie in actie’ 
- maar dat vond de uitgever een te moeilijke titel - ofwel een superdoordrin-
gende visie die zich verbindt met de actie zoals deze zich ontwikkelt. Dus 
wat mij betreft is vernieuwing in supervisie zeker een goed idee, mits de ver-
nieuwing inhoudt dat we verder teruggaan naar de bron: de ervaring van su-
pervisie. De bron is de ervaringswereld in het moment zelf, binnen de super-
visierelatie. 
Ik maak dus impliciet een tegenstelling tot theoretische supervisie - waar de 
handboeken over gaan en waar ironisch genoeg het pamflet zelf ook toe be-
hoort - en werkelijk bestaande, in de praktijk ervaren supervisie. Paradoxaal 
genoeg is dat werk dat we in supervisie doen te zien als een intieme, krach-
tige en uiterst behoudende verbinding met het moment zelf, met de door-
leefde ervaring hier en nu, op dit moment, die tot gevolg heeft dat daadwer-
kelijke vernieuwing in de vorm van nieuw inzicht en nieuw gedrag haast 
onontkoombaar is. Dus door meer concentratie en verstilling, bereiken we 
juist meer dynamiek en vernieuwing. In dit verband spreekt mij het door De 
Ronde aangevoerde over stilte aan: uit het niets ontstaat betekenis, alleen 
in stilte registreren we geluid, en uit oerconservatief behoud ontstaat crea-
tiviteit en vernieuwing. Dat is mijn stellige overtuiging, gebaseerd op erva-
ring. Radicaal doorleefd betekent deze ervaring dat we ons moeten losma-
ken van modellen, van boeken over supervisie en van tradities in 
professionele en nationale gemeenschappen. We hoeven ons niets aan te 
trekken van wat dergelijke autoriteiten van ons vinden, om ons consequent 

en onverstoorbaar te richten op wat we al 
hebben, wat onveranderbaar is en wat geen 
enkele zoektocht of expertise vereist: het ma-
teriaal, of zo je wilt de relatie, die hier en nu 
in alle openheid en eenvoud voor ons op rijst. 
We kunnen nog verder gaan en ons ook los-
maken van de meeste van onze interventies. 
Probeer eens het volgende uit: laat de super-
visant spreken totdat je ergens door geaffec-
teerd raakt, stop het gesprek, vraag aan-
dacht voor het affect en laat het gesprek 
weer doorlopen, waarna je weer onder-
breekt als er een nieuw affect ontstaat, en-
zovoort. Gewoon het spreken over het affect 
hier en nu herhalen, totdat de tijd om is of 
de supervisant een andere vraag wil inbren-
gen. Ogenschijnlijk simpel, maar in de prak-
tijk zeer vernieuwend. Het vergt bovendien 
het uiterste van de supervisor in termen van 
begeleidende vaardigheden, waarneming en 
ethisch bewustzijn. Het is de methode waar-
mee Shohet, een bekende Engelse supervi-
sor, al decennia werkt en die - hoe simpel 
ook - hem nooit verveelt.


