Supervisie door Matty van Well
Voor wie?
Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Supervisie helpt studenten en
beginnende beroepsbeoefenaren bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Ervaren beroepsbeoefenaren houden met supervisie hun professionele standaard hoog en
frissen hun kennis op. Het met regelmaat toepassen van supervisie kan spanning en angst op
het werk voorkomen.
Voor iedereen die werkzaam is als therapeut/coach/docent en werkt met kinderen of
volwassenen of in opleiding is. Specifiek voor mensen, die als Therapeut zijn aangesloten bij
de beroepsvereniging Vereniging Tekentaal.
Wat is dat?
Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om kwaliteiten te verbeteren. Het is
gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek en helpt om te groeien in
jouw vak. Jijzelf met jouw kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen staat centraal. Het
zelflerend vermogen ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar jij in het werk
tegenaan loopt. De focus wordt gelegd op hoe jij hier mee om gaat. Door voortdurend de
relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en willen ontstaat er inzicht in eigen
handelen in het contact met anderen. Tijdens supervisie kan er op basis van nieuwe
inzichten worden geëxperimenteerd met ander gedrag. Supervisie vergroot de tevredenheid
met het werk en leidt tot groter zelfinzicht en persoonlijke effectiviteit.
Door wie?
Mijn naam is Matty van Well. Na het behalen van een akte als docent BO, de ervaring binnen
het onderwijs op didactisch gebied, zowel als op psychologisch gebied, heb ik in 2000 de
opleiding tot tekentherapeut afgerond. Daarna heb ik mezelf verder ontwikkeld in de
praktijk als zelfstandig tekentherapeut. Ik ben enkele jaren werkzaam geweest binnen een
multidisciplinair team onder leiding van een neuropsycholoog en heb daar gewerkt met

voornamelijk kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Ook het mezelf verder beeldend
ontwikkelen heb ik met veel plezier gedaan. Op ’t Pad heb ik me verder kunstzinnig
ontwikkeld. Sinds 2007 ben ik verbonden aan Vrije Academie ’t Pad, waar ik met heel veel
plezier en interesse als docent in verschillende opleidingsjaren, als mentor en coach groepen
en studenten heb begeleid in hun persoonlijke en vakgerelateerde ontwikkeling.
Hoe, waar en wanneer?
Als supervisant formuleer jij je eigen leerdoelen. Als supervisor help ik je jouw taken goed uit
te voeren. Ik sluit aan bij jouw emotionele behoefte. Mijn aandacht zal gericht zijn op het
ervaringsgericht leren, waarbij het beeldende waar nodig ingezet wordt. De kernkwadranten
en werken volgens ACT komen zeker aan de orde. Ik vind de relatie en de kwaliteit van de
samenwerking zeer belangrijk en zal regelmatig om feedback vragen.
Ik ontvang je graag in mijn atelier om samen met jou op onderzoek te gaan: Atelier Lumos,
Willem Alexanderlaan 20, 5664AN te Geldrop. matty.vrijeacademiehetpad@gmail.com of
mattyvanw@gmail.com
Duur is 1 à 2 uur.
Kosten € 85,00
Datum en tijd wordt altijd in overleg bepaald.
Mocht je met enkele collega’s willen werken aan een gezamenlijk thema, dan kunnen we
daar altijd de mogelijkheden voor creëren. Het verschuldigde bedrag zal dan per persoon
aanzienlijk lager uitkomen.

