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Profiel Supervisor Vereniging Tekentaal

Germa Borst
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 p.p. per uur incl. btw

G.H. Borst
Wijnbesplantsoen 7
3552 GK Utrecht
info@beelddrager.nl
0645866277
1980
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja, groepsgrootte maximaal 2 personen
Maandag t/m vrijdag 10 -16 u
Gesprek / dialoog; Beeldend werken
Anders: energetisch werk; Symbooldrama (K.I.P.)
Optioneel
1 uur, 1,5 uur of 2 uur
€ 90
2 uur, 2,5 uur, 3 uur
€ 70
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KWINTESSENS
Maatwerk. Echtheid, degelijkheid, lichtheid.

DE SUPERVISOR
Ik ben geïnteresseerd in mensen, in wat ons beweegt, lichaam geest en ziel. Ik geef dat vorm als
tekentherapeut, coach en docent in eigen praktijk in Utrecht. Mijn liefde voor tekenen en schilderen
kan ik daarin ook kwijt, evenals in mijn beeldend werk. De taal van tekens (beelden, symbolen en
woorden) hebben een eigen energie die ik op veel manieren kan inzetten voor helen en verbinden.
Ik hou van spelen en onderzoeken, van verrassende samenhangen ontdekken en verbanden leggen
die jou als supervisant helpen ontplooien.
Eigen ervaring en medische nascholingen hebben me laten zien hoe belangrijk het is om het lichaam
als belangrijke informatiebron mee te nemen.
Als ik me iets helemaal eigen heb gemaakt, geeft het me plezier die kennis en ervaringen door te
geven aan wie daar om vraagt.
Meer over mij en mijn visie kun je op de website vinden: https://www.beelddrager.nl/door-wie

DE SUPERVISIE
Of je nu komt voor ondersteuning of om iets specifieks te leren, om te sparren of voor inspiratie,
met een complex probleem of een afgebakend kleiner probleem: jouw onderwerp of doelstelling
staat centraal. We vinden samen passende werkvormen. Je kunt kiezen voor één vorm of combineren:
praten, werken met beeld- en tekentaal, verhalen, metaforen, focusing, energetische oefeningen,
geleide meditatie, etc. Het belangrijkste is dat jij weggaat met het gevoel dat je gehoord en gezien
bent. Dat je weer verder kunt, iets voor jou wezenlijks hebt geleerd. Op een positieve, inspirerende
manier.
Via supervisie kun je je beroepsdeskundigheid leren vergroten en ontwikkelen, zodat je met nieuwe
inzichten jouw handelen duurzaam en zelfstandig kunt verbeteren. Voorbeelden:
-

eigen manier(en) van werken verdiepen of uitbreiden;
duiden van tekeningen/beeldtaal verdiepen;
ingebrachte casussen bespreken;
psycho-educatie;
omgaan met het spanningsveld ondernemer – dienstverlener.

Je werk / relaties in je werk kunnen je persoonlijke groeiproces beïnvloeden en omgekeerd.
Daarom kun je hier ook terecht voor onder andere:
-

je eigen groeiproces als mens en als professional;
zelfvertrouwen, eigenwaarde en eigenheid;
omgaan met cliënten, leerlingen, cursisten;
omgaan met collega’s of leidinggevenden;
specifiek gedrag van cliënten binnen en buiten de contacturen, etc.

Dit profiel is voor het laatst bijgewerkt op: 01 04 2022

