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“SUPERVISIE MET EEN BEDOELING: DOOR DE TUIN 
WANDELEN…”

Waarom supervisie ? 

Supervisie helpt om :

Het kader van onze praktijk te verdiepen.
De dissociatie uit te voeren die nodig is om op 

lange termijn tegelijk speler en toeschouwer te zijn 
in de relatie met de klant, en op die manier de 
verantwoordelijkheden op te sporen in de alliantie 
met de klant.

Geïndividualiseerd en opgevolgd werk te 
verrichten op lange termijn. De groep dient 
daarbij als klankbord, plaatst alles in het juiste 
perspectief en schept ruimte voor emotionele 
aanpassingen en identitaire betrokkenheid.

Zich te ontfermen over de eigen zwakke 
plekken. Als je je niet bewust bent van emotionele 
besmetting in een relatie kan ze de kracht van een 
interventie aantasten.

Concreet betekent het dat u op de ‘pauze’-knop drukt: afstand nemen, de praktijk confronteren en 
verrijken, de diagnose verfijnen, opties zoeken en aanbieden die nog niet verkend zijn, parallelle 
processen ontdekken, uit de afzondering treden, zichzelf geruststellen in delicate situaties maar ook de 
eigen houding verder ontwikkelen.

Wanneer we teams en organisaties begeleiden, blijkt collectieve supervisie doorgaans een uitstekende 
vector om parallelle processen te ontdekken maar ook om de houding van teambegeleider verder in te 
oefenen. Individuele supervisie leidt trouwens per definitie niet tot dezelfde blik of tot een 
groepstraining. Ze resulteert ook in een netwerk dat betrouwbaar is en op elk moment geactiveerd kan 
worden.

In welke geest vindt die collectieve supervisie plaats?
De processen die geïnstalleerd worden, hebben als doel om echt een dynamiek van een groep 
vol collectieve intelligentie te beleven. Het is meer dan een som van individuele supervisies. 
Om helemaal in die dynamiek te stappen vragen we aan elke deelnemer om engagement en 
toewijding.

Elke gesuperviseerde stelt een supervisie-overeenkomst vast om in een langetermijnperspectief de eigen 
doelstellingen te ontwikkelen, en om niet zomaar de voorgestelde cases te behandelen en de supervisie 
te komen ‘consumeren’. Dit is een specifiek kenmerk van onze aanpak als supervisor.

COLLECTIEVE SUPERVISIE
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Butterfly&CO heeft het ingevoerd om eenvormig te zijn met onze coachingcontracten. Het vermogen 
modelleren om contracten af te sluiten is trouwens een essentiële vaardigheid voor elke supervisor en 
coach.

Uw supervisor: Isabelle Dubois

Ik ben eerst intern coach geweest, en vervolgens extern. Ik doe dit werk al 20 jaar en heb een opleiding 
van 10 jaar achter de rug. Ik heb de ‘ShiftMaker’-school opgericht en sta aan het hoofd van een 
kantoor dat zich specialiseert in collectieve intelligentie.

Zoals ik het zie, heeft een supervisor niet dezelfde houding als een senior coach die een minder ervaren 
coach bijstaat. Om die reden volg ik al sinds 2008 opleidingen die specifiek het vak van supervisor 
betreffen. Ik ben gecertificeerd door Undici EMCC (Supervisor ESQA) en heb daarnaast sinds 2015 
een diploma van het CSA.

Ik monitor minutieus hoe ik functioneer als supervisor. Ik ben met name gespecialiseerd in 
procesbeheer, relatie-analyse en het vermogen om daar op een pedagogische manier overkoepelend 
over te communiceren. Ik ken de bedrijfswereld door en door, en ik hou van de concrete en 
pragmatische kant van dat milieu.

Daarnaast werk ik al bijna 20 jaar continu aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Praktische modaliteiten
Een groep bestaat uit maximaal 4 deelnemers.
We komen om de 6 weken een halve dag samen. Dat ritme volstaat om de cases te behandelen die 
tussen twee supervisies opduiken maar ook om vaak genoeg “de neus van het stuur te halen”. 

Inschrijvingsvoorwaarden
Een lange opleiding gevolgd hebben als coach/ShiftMaker
Gesprek met de supervisor
Zich ertoe verbinden om de 4 sessies bij te wonen.

Prijs
De workshop kost 1.400 euro (zonder btw). 

Data : te bepalen datum + 2 data die nog afgesproken moeten 
worden met de deelnemers

Tijdstip : van 14u tot 17u30 (als er 4 deelnemers zijn)

Plaats: Braine l’Alleud 

Inschrijvingen en inlichtingen
U kunt zich inschrijven via e-mail: isabelle.dubois@butterflyandco.eu 
Telefonische inlichtingen: Isabelle Dubois +32 (0)478 65 20 91
De groep start vanaf 2 deelnemers.




