
 

 Planning:   

Voorbespreking  2 uur individuele supervisie  

Vrijdag   11.00 – 17.00  

Zaterdag  9.00 – 17.00   

Zondag  10.00 – 17.00  

Nabespreking  2 uur individuele supervisie  

Door middel van individuele supervisie voor aanvang maken we 

een plan op maat, helemaal afgesteld op jouw wensen en 

behoeften voor het weekend. Na het weekend plannen we een 

nabespreking om alle ervaringen en bevindingen te bundelen in 

een reflectieverslag. Ongeacht waar je je bevindt in het 

supervisieproces  (begin, midden of gevorderd) sluit dit weekend 

aan. Iedereen ontvangt 1 uur individuele supervisie tijdens het 

weekend.  

Inhoud & werkvormen:   

Rollen, taken, verantwoordelijkheden & de 

emotionele aspecten van tuchtrecht en de 

beroepscode.  

Dag 1 

Casuïstiek bespreking  

Het leren van een specifieke methode, 

techniek en / of attitude 

Dag 2 en 3 

Individuele (spiegel)sessies en groepssessies. 

Professionele ontwikkeling en zelfbewustzijn. 
Dag 2 en 3 

Voorbespreking   
Interactiestijlen en de leercyclus van Kolb 

en het opstellen van leerdoelen.  

 

Nabespreking  

 

Integratie door middel van reflectieverslag  

Afhankelijk van jouw leerdoelen schakelen we de medewerking in 

van ervaren collegae supervisoren die samen met jou aan de slag 

gaan tijdens het weekend.  

Ik vraag van jou:  

Volledige commitment aan het programma 100% 

Je kwetsbaar durven openstellen in de groep  100% 

Je durven openstellen voor 

zelfbewustzijnstechnieken voor je brein en 

lichaam 

100% 

Je durven openstellen voor je eigen rugzak en 

de (mogelijke) gevolgen voor jou in de rol van 

professional  

100% 

Een actieve eigen inbreng 100% 

 

De totale kosten voor dit weekend zijn 2500,- euro. Dit is inclusief 

voorbespreking, nabespreking, lunch, versnaperingen en drank. 

Overnachting en diner zijn mogelijk, maar niet in de prijs 

inbegrepen.  

Voor meer informatie: Vera Austen: 06-15445417 of mail naar 

vera@psychologieveerkracht.nl.  

 
 

 

Supervisie 

Weekend 
 

Geaccrediteerd 

voor PioG, NIP, SKJ 

(her) registratie  

Door Vera Austen, 

GZ psycholoog en 

collega’s  

Locatie: Zuid Limburg  

 14-15-16 januari 2022 

 

Totaal geaccrediteerd voor 5 uur 

individuele supervisie en 20 uur 

groepssupervisie.  
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