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Profiel Supervisor Vereniging Tekentaal

Ineke Knol
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 groepsintervisie
Aanbodmogelijkheden supervisie
Werkvormen:
Vraagt reflectieverslag
Duur individuele sessie(s)
Tarief individuele sessies per uur incl. btw
Duur groeps-sessie(s)
Tarief groeps-sessies per uur incl. btw

D.J. Knol
Dorpsstraat 66
7948 BT Nijeveen
info@inekeknol.nl
06 17067004
2002
Ja 4 jr. post-hbo opleiding aan Windesheim te Zwolle.
LVSC geregistreerd
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Maandag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Gesprek / dialoog
Diverse vormen van beeldend werken
o.a. familieopstellingen en een Taal erbij
optioneel
60-90 minuten
€ 139,15
240 minuten bij 3 tot 4 deelnemers
€ 139,15 p.p.
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KWINTESSENS
Ontmoeting, gelijkwaardigheid, zorgvuldigheid, ervaren, bewustwording, verantwoordelijkheid,
humor, creativiteit.

DE SUPERVISOR
Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker heb ik sinds 2006 mijn eigen
praktijk: BIJ IK ont-moet-ting en bewustZIJN .
Ik werk elke dag met veel plezier met kinderen, pubers en volwassenen. Naast individuele, relatie- en
systeemtherapie geef ik ook al jaren supervisie en coaching.
Door mijn persoonlijk bewustwordingsproces, mijn levenservaring, mijn kwaliteiten en vaardigheden
te verbinden met de theoretische kennis die ik in opleidingen heb opgedaan, kan ik zowel
ervaringsgericht als methodisch werken om
vanuit ont-moet-ting in de ontmoeting met jou,
je verder te brengen op je weg naar je IK,
zodat jij vanuit innerlijke vrijheid
met de bijzondere talenten die jij ontvangen hebt
een unieke bijdrage kunt leveren aan de samenleving waarin je leeft.
Ik ga ervan uit dat we ons leven lang leren en vanuit gelijkwaardigheid samenwerken en samen
werken.
Wil je mij beter te leren kennen? Kijk dan op mijn website www.bij-ik.nl

DE SUPERVISIE
Voor een effectief leerproces vind ik het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de polen
‘veiligheid’ en ‘risico’. Op zorgvuldige en integere wijze zal ik als supervisor, uit respect voor jou als
supervisant, je met je niet-effectieve patronen confronteren en nieuwe effectief gedrag stimuleren.
Door het werken in ‘het hier en nu’ creëer ik situaties waarin je als supervisant kunt werken aan je
leerdoelen en je bewust kunt worden van de onbewuste motieven vanwaar uit je handelt. Daardoor
krijgt je meer zicht op je projecties, valkuilen en ineffectieve (communicatie) patronen.
Mijn begeleiding is gericht op de ontwikkeling van je eigen vermogen tot integratie van denken,
voelen en handelen in relatie tot de uitoefening van je beroep. Het reflecteren op je beroepsmatig
handelen wordt gestimuleerd
Omdat niet iedereen op dezelfde wijze leert maak ik als supervisor ook gebruik van verschillende
vormen van leren.
Supervisie is een geschikte deskundigheidsbevordering
- Als je meer inzicht wilt hebben in je eigen persoonlijk functioneren in je werk
- Als je je persoonlijk gedrag in het werk wilt veranderen.
Meer informatie over supervisie is te vinden op de website: https://www.lvsc.eu/index
Dit profiel is voor het laatst bijgewerkt op: 30-06-2020

