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Profiel Supervisor Vereniging Tekentaal

Gabrielle Matser
Voorletters en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Supervisor-ervaring sinds het jaar
Supervisietraining/opleiding gehad
PSBK of gelijkwaardig niveau gehad
RBCZ-geregistreerd
Biedt reeks supervisiegesprekken
Biedt individuele supervisie
Biedt groepssupervisie
Aanbodmogelijkheden supervisie
Werkvormen:
Vraagt reflectieverslag
Duur individuele sessie(s)
Tarief individuele sessies per uur
Duur groeps-sessie(s)
Tarief groeps-sessies per uur
Reiskosten indien van toepassing

G.G.J. Matser
Julie Postelstraat 5
6901 MM Zevenaar
gabriellematser@icloud.com
0612388804
2015
Nog niet, start sept ’20 supervisie HU (aspirant) LVSC-registratie,
daardoor vanaf sept ook voor vak therapeuten HBO supervisor.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Maandag t/m vrijdag. In overleg weekend.
Gesprek / dialoog, beeldend werken
Oplossingsgericht werken.
Optioneel
60 minuten
€100,(vrijgesteld van BTW)
Triade per 1,5 uur /groepssessie ( max 4 personen), per 2,5 uur.
Triade €90 pp/ groepssessie €80 pp
(vrijgesteld van BTW)
€0,35,- p kilometer
(vrijgesteld van BTW)
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KWINTESSENS
Oprecht-belangstellend-verdiepend-vertrouwen-steun-ontwikkeling

DE SUPERVISOR
Mijn naam is Gabrielle Matser. Ik ben sinds 2008 werkzaam als creatief psychosociaal
tekentherapeut en heb mijn eigen praktijk, http://www.gabriellematser.nl/
Ik heb de afgelopen jaren met volwassen, kinderen en ouderen/dementerenden gewerkt.
Naast mijn eigen praktijk werk ik sinds 2015 met veel plezier bij Praktijk Zij aan Zij. Hier werk in een
team van professionals samen met GZ-Psychologen, Systeemtherapeuten en Orthopedagogen.
We werken met kinderen en hun ouders/verzorgers, hierbij geef ik individuele therapie en
gezinstherapie.
Sinds 2015 geef ik met veel plezier supervisie. Ik vind het heel erg fijn om mensen op een positieve
manier te begeleiden en tot mooie nieuwe inzichten te laten komen en telkens weer een beetje
meer zichzelf gaan ont-wikkelen.

DE SUPERVISIE
Ervaring van supervisant, Janny de Jong:
“Supervisie bij Gabrielle is telkens een avontuur; wat kom ik nu weer tegen?
Oprechte en warme belangstelling, uitnodigende vragen en gerichte tekenopdrachten helpen om bij
hetgeen te komen dat er op dat moment speelt. Met een vervolgopdracht voor thuis en een
telefonisch gesprek achteraf ontstaat steeds meer verdieping en ik voel me enorm gesteund om te
vertrouwen op mijzelf. Het vertrouwen dat nodig is bij de ontwikkeling van mijn
eigen praktijk als beeldend coach.”
Gabrielle Matser: “Als supervisor luister ik naar jou en reflecteert, communiceert, laat jou ervaren en
er wordt vooral ook gekeken naar wat er goed gaat. Jij bent als supervisant leidend. Hetgeen waar jij
tegenaan loopt in je praktijk, casussen of collega’s, zal worden bekeken en onder de loep genomen
worden.
Ik maak vooral gebruik van creatieve werkvormen en gesprekstechnieken. Deze zal ik op maat en
naar behoefte inzetten. Ik ontmoet je graag.
Ik werk graag met mensen uit het creatieve werkveld, vaktherapeuten, creatief therapeuten,
beeldende coaches, docenten beeldende vorming.

Dit profiel is voor het laatst bijgewerkt op: 2 maart 2020.

