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Profiel Supervisor Vereniging Tekentaal

Danka Husken
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.H. Hüsken-Smit
Meyrooslaan 37
6815 BV Arnhem
dankahusken.emi@gmail.com
026-4460002
1998
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, groepsgrootte maximaal 4 personen
Maandag t/m vrijdag
Gesprek /dialoog; Beeldend werken Anders: Quantum Touch
energetisch werk; Lichtkrachtspelkaarten
Optioneel
1 uur, 1,5 uur of 2 uur
€ 70
1,5 uur, 2 uur, 2,5 uur, 3 uur
1,5 uur € 55 p.p.| 2 uur € 65 p.p.| 2,5 uur € 75 p.p.| 3 uur € 80 p.p.

Studio Danka Husken
Supervisie
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KWINTESSENS
Verbinding met de bron van Liefde en Licht.

DE SUPERVISOR
Ik ben verwonderd over het leven van mensen en hun uitzonderlijke kracht en grootsheid. Ik werk als
tekentherapeut, docent, coach en trainer om het beste in ieder mens boven te halen en handvatten aan
te reiken, die helpen je boven jezelf uit te tillen. Ik koos voor het kunstzinnig werk met mensen omdat
creativiteit – Tekentaal - de scheppende kracht in ieder mens tot ontwikkeling brengt.
Mijn ervaring en kennis leerde mij vaardigheden op mensen over te brengen, te enthousiasmeren en
inspireren, zodat ze tot holistische mensen, die met hart, hoofd en hand samenwerken, uitgroeien. Ik
geniet ervan om samen met jou te zoeken naar samenhangen die jou als supervisant verder helpen bij
het vinden van jouw ontplooiingskansen.
Ik volg regelmatig psychosociale/medische nascholingen die me inzicht geven in lichaam, ziel en geest.
Zij helpen mij deze door te geven aan wie daarom vraagt.
Meer over mijn werk - website: www.studiodankahusken.com

DE SUPERVISIE
Kom je om ondersteuning in je vakgebied of voor persoonlijke ontwikkeling, wil je uitwisselen of
delen? Ik ben er voor jou en biedt je graag een luisterend oor. We onderzoeken wat je nodig hebt en
wat de juiste aanpak is. Jij staat voorop: jouw doel is mijn doel. Hoe jij jezelf ziet kan zich uiten in:
-

Jouw manier van werken t.o.v. cliënt/collega
Je kijk op tekeningen van anderen en jezelf
Zelfkennis, reflectie, bijstelling van overtuigingen
Kansloos zijn/voelen / kansen zien
Hoe anderen je zien en wat jij daaruit afleidt

Supervisie breidt jouw deskundigheid uit, ontwikkelt inzichten en nieuwe overtuigingen en verbetert je
werkwijze duurzaam.
Het gebruik van werkvormen, passend bij jouw persoonlijkheid, brengt een omslag/verbetering teweeg.
Jouw persoonlijke mening en gevoel wordt gerespecteerd, zodat jij blij en tevreden weggaat en het gevoel
hebt gehoord en gezien te zijn.
Werk/relaties kunnen je persoonlijke groeiproces beïnvloeden. Hoe jij jezelf ontwikkelt toont zich in:
-

Versterkte en verankerde verworven inzichten
Met nieuwe blik kijken naar tekeningen, duiden, kennis verdiepen
De vergrote en verdiepte Kennis over je eigen handelen
Psychosociale educatie waar nodig
Ingebrachte casussen en aanpak
Omgang met collega’s/leidinggevenden
Omgang met cliënten/cursisten
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