Lijst begeleiding - supervisoren (niet predikant)
In deze lijst vind u bij de LVSC geregistreerde supervisoren die actief zijn binnen de
Protestantse Kerk. U hoeft zich bij het zoeken van een begeleider niet tot deze lijst te
beperken.
Enige eis is dat een supervisor geregistreerd dient te staan bij de Landelijke Vereniging voor
Supervisie en Coaching (LVSC).

Inhoudsopgave
Gerard Van Eck

2

Mieke van Herwijnen

3

Cornelis de Jong

4

Alma Lanser - van der Velde

5

Alie Leeflang

6

Chris Karssen

7

Hanna Ploeg-Bouwman

8

Marleen Schoonderwoerd,

9

Bram Schriever

10

Arnold Vellekoop

11

Paul Vermeulen

12

Coby van der Zee

13

2

Gerard Van Eck

Werk
Ik ben in een hele ruimte zin van het woord actief als professioneel begeleider. Een aanzienlijk deel
van mijn begeleidingswerk verricht ik als geregistreerd supervisor aan het Instituut voor Social Work
van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast zet ik mijn agogische kwaliteiten in vanuit mijn bedrijf
Ecksplorer voor allerlei processen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Ik doe dat in het
bedrijfsleven, voor maatschappelijke organisaties en in kerken.
Werkervaring
Al vanaf de tijd dat ik theologie studeerde ben ik betrokken bij activiteiten op het snijvlak van kerk en
samenleving. Tot voor enkele jaren terug was ik professioneel actief in het arbeidspastoraat, eerst op
plaatselijk en later op landelijk niveau (DISK). Als vrijwilliger ben ik actief in een oecumenische
geloofsgemeenschap (vorming en diaconie).
Beschikbaarheid
Ik ben beschikbaar voor (individuele en groeps)supervisie, coaching en begeleide intervisie. Ook sta ik
open voor het vinden van maatwerkoplossingen.
Benaderingswijze
In mijn begeleidingswerk verken ik met mensen aan de hand van concrete werksituaties hun innerlijke
meerstemmigheid (theorie van het dialogische zelf). Samen zoeken we naar mogelijkheden om het
eigen repertoire van stemmen zo te herschikken, dat dit beter past bij de persoon, professionele rol,
werkorganisatie en maatschappelijke context. Ik gebruik verschillende werkvormen.
Werkwijze
Een supervisietraject telt minimaal 10 zittingen. Halverwege en aan het eind van het traject worden de
uitkomsten en het verloop van het leer- c.q. begeleidingsproces geëvalueerd. In een supervisietraject
bepaalt de supervisant aan welke leerthema’s wordt gewerkt. Hij/zij brengt elke zitting een actuele
situatie uit zijn/haar werk in. Voor iedere volgende zitting schrijft hij/zij een reflectieverslag over
opgedane inzichten en hoe hij/zij daarmee in zijn/haar werk is omgegaan. Wat wordt besproken is
vertrouwelijk.
Kwaliteiten
Mensen die ik heb begeleid waarderen me om mijn rust, openheid, verdiepende vragen, analytisch
vermogen, brede kennis, zorgvuldigheid en humor.
Contact en adres
Drs. Gerard van Eck
Anna Boelensgaarde 19, 3824 BR Amersfoort
Telefoon 033 – 4566229 of 06 – 46485487
E-mail info@ecksplorer.nl Website: www.ecksplorer.nl
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Mieke van Herwijnen

Werk
Ik heb een eigen supervisiepraktijk genaamd 'Metgezel'
Ook ben ik werkzaam als supervisor aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen.
Daarnaast ben ik 'werkzaam' als moeder. Ik heb 2 dochters.
Werkervaring
Ik heb 15 jaar gewerkt in de jeugdhulpverlening. In 2010 ben ik me gaan ontwikkelen richting de
begeleidingskunde. Vanaf 2010 tot op heden heb ik allerhande groepstrajecten gedaan bij de
Hogeschool Ede en Hogeschool Nijmegen en individuele trajecten via mijn eigen praktijk. Ik ben ruim
20 jaar getrouwd met een predikant, dus ik weet hoe de hazen lopen.
Beschikbaarheid
Ik werk met name als zelfstandige, dus ben in principe alle dagen beschikbaar voor
begeleidingstrajecten. Dat kan zijn begeleide intervisie, supervisie of coaching.
Benaderingswijze
Ik ben een aandachtig betrokken begeleidingsdeskundige. Ik vind het belangrijk om met humor te
communiceren en zet graag creatieve middelen in om dingen inzichtelijk te maken. Ik werk narratief.
Werkwijze
Je bent van harte welkom bij mij thuis of ik kom op locatie. Eerst voor een gratis
kennismakingsgesprek. Als we akkoord zijn met de samenwerking, gaan we een traject aan.
Gewaardeerd om
Mijn hartelijke authentieke betrokkenheid. Mijn droge humor, en relativeringsvermogen. Mijn vermogen
tot confronteren. Mijn aandacht voor zowel het bestaansrecht van je mogelijkheden als van je
kwetsbaarheden. De nadruk in onze huidige maatschappij ligt mijn inziens té eenzijdig op het
ontwikkelen van eigen krachten, gericht op prestatie.
Contact en adres
Mieke van Herwijnen
Zilvermeeuwstraat 1
4301 WS Zierikzee
Telefoon: 06-81 65 76 35
E-mail: shalomieke@edpnet.nl Website: www.metgezel-supervisie.nl
Reg.nr. LVSC: HER018-S

4

Cornelis de Jong

Werk
Sinds het voorjaar 2018 heb ik mijn eigen begeleidingspraktijk. Binnen de PKN Veenendaal heb ik
verschillende rollen vervuld.
Werkervaring
Van oorsprong kom ik uit de techniek. Gedurende mijn loopbaan ontdekte ik mijn talent voor de
combinatie mens en werk. Eenmaal afgestudeerd aan de Pedagogisch Technische Hogeschool ben ik
in 1985 als docent begonnen in het beroepsonderwijs. In november 2017 heb ik met succes de
supervisorenopleiding afgesloten. Door mijn diverse werkzaamheden in het onderwijs heb ik veel
ervaring met het werken met groepen en individuen.
Beschikbaarheid
In overleg met elkaar zoeken we naar een geschikt moment en plek.
Benaderingswijze
Mijn begeleidingsstijl is narratief. Samen verkennen we een actuele werkervaring die hij of zij zelf heeft
ingebracht. Ik maak daarbij gebruik van creatieve en actieve werkvormen zoals spel en wandelen in
de natuur. Wat zich in het hier en nu aandient, benut ik in mijn supervisiepraktijk. Binnen de
begeleiding staat denken, voelen en handelen centraal. We onderzoeken samen hoe die drie zich
verhouden tot de persoon en het beroep op de werkplek. Van mij kan je verwachten: een
onderzoekende houding, respect, rust, luisterend oor, aandacht, veiligheid en empathie. Misschien
ook wel een ‘frisse blik’ omdat mijn wortels in de techniek liggen.
Werkwijze
Het eerste oriënterende gesprek is gratis. Als we akkoord zijn stellen we een contract op en gaan we
met elkaar een traject aan. Voor supervisie ga ik uit van 10 tot 15 bijeenkomsten, afhankelijk van de
begeleidingsvraag.
Contact en adres
Cornelis de Jong
Jan Campertweg 41
3906 XJ Veenendaal
06 – 504 22 883
www.cornelisdejong.nl

5

Alma Lanser - van der Velde

Werk
Tot mijn pensioen in 2015 werkte ik als universitair (hoofd)docent godsdienstpedagogiek en supervisor
aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Nu geef ik supervisie en
andersoortige begeleidingen, ben lid van een visitatieteam en van een toetsingscommissie van een
beroepsvereniging.
Werkervaring
Ik werkte als jeugdwerkadviseur voor de protestantse kerken in de provincie Noord-Holland. Aan de
theologisch faculteit gaf ik onderwijs, waaronder catechese, deed onderzoek en zat ik een periode in
het faculteitsbestuur. Supervisie gaf ik aan aanstaande predikanten en geestelijk verzorgers uit
diverse religies en levensbeschouwingen.
Beschikbaarheid
Individuele supervisie kan maar ook twee- of drietallen met collega’s is mogelijk. Dan kiest men vaak
voor een thema, bijvoorbeeld voorgaan, of pastoraat of samenwerken. Een kennismakingsgesprek
kan vaak op korte termijn. De overige afspraken over tijd, plaats en frequentie maken we in onderling
overleg.
Specifieke kennis
Ik beschik over een brede kennis van leer- en veranderingsprocessen, (praktische) theologie en
godsdienstpedagogiek en van supervisiekunde. Op mijn LinkedIn-pagina is onder het kopje
‘wetenschappelijke publicaties’ een overzicht te vinden van wat ik schreef. Op de ‘open acces’ site
www.narcis.nl onder A.M.Lanser zijn enkele van mijn artikelen, ook over supervisie, te lezen.
Stijl/werkwijze
Betrokken, samen een vraag onderzoeken, een rijk arsenaal aan werkvormen en verhelderende
theorie. Hard werken en diep graven, maar ook lachen en relativeren.
Contact en adres
Alma Lanser - van der Velde
Schepenlaan 32
1503 HL Zaandam
06-107 914 04
a.lanser@upcmail.nl
Reg.nr. LVSC: S 114 89 2 H
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Alie Leeflang

Werk
Als HBO-theoloog werk ik voor STEK, Stad en Kerk in Den Haag aan de ontwikkeling van het concept
‘de Tafel van Hoop’. Daarnaast werk ik als sociaal ondernemer vanuit Bureau Leeflang, leven met lef
aan duurzame relaties in het gezin, op het werk en in de kerk in Nederland. Dit gebeurd door middel
van training, onderzoek, ontwikkeling van materiaal, supervisie, coaching en procesbegeleiding.
Werkervaring
Als kerkelijk werker was ik als jeugdwerkadviseur werkzaam voor de HGJB en als diaconaal consulent
voor de PKN kerken te Delft.
Als geregistreerde supervisor en coach bij het LVSC geef ik begeleiding aan studenten van de
Christelijke hogeschool Ede, sociaal en kerkelijk werkers en individuele hulpvragen.
Voor de landelijke kerk gaf ik mentoraat en schreef ik mee aan het boek ‘Diaconaat, hoe doe je dat’. In
de kerkelijke gemeente heb ik ervaring met het voorgaan in vieringen, pionieren, catechese, kringwerk
en visie- en beleidsontwikkeling.
Beschikbaarheid
Als procesbegeleider ben ik zowel overdag als in de avond beschikbaar voor de begeleiding van een
individueel of groepsproces.
Specifieke kennis
Als procesbegeleider en theoloog staat het woord verbinding centraal in mijn werk. Samen zoeken
naar de nodige verbindingen zodat leven en werk in ontspanning plaats kan vinden.
Stijl/werkwijze
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de leerdoelen en maken we afspraken. Zo
vindt in ieder traject een midden- en eindevaluatie plaats en spelen reflectie en werkinbreng een
belangrijke rol tijdens de bijeenkomst.
Een supervisie traject bestaat uit 10 sessies, het aantal sessies van een coachtraject kan variëren en
is afhankelijk van leerdoelen en leerstijl.
Gewaardeerd om
Vriendelijke en betrokken houding, directe en creatieve benadering en inzet van afwisselende
werkvormen.
Contact en adres
Alie Leeflang
Abe Bonnemastraat 76
2662 EJ Bergschenhoek
06-531 955 15
www.bureauleeflang.nl
info@bureauleeflang.nl
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Chris Karssen

Werk
Ik heb sinds 2013 een praktijk voor coaching en supervisie.
Ik begeleid als supervisor met veel plezier zij-instromers binnen het basisonderwijs en mensen werkzaam in
geestelijke en pastorale zorg.
Werkervaring
Jarenlang ervaring als coach/supervisor van (beginnende) docenten, studenten en leerlingen met
leerbeperkingen. Ik deed dit aanvankelijk naast mijn werk als docent Biologie in het voortgezet onderwijs
(1982-2019), waarvan 12 jaar teamleider van een Havo-bovenbouw afdeling.
Beschikbaarheid
Flexibel . Ik kan zowel overdag als in de avond. Bij mij thuis of op locatie.
Specifieke kennis
LVSC geregistreerd supervisor (S12837) en coach (RC8298)
In mijn opleiding (CHE/Driestar Post HBO -opleiding tot supervisor en coach), via nascholingen en een eigen
traject heb ik kennis en ervaring opgedaan met: trans-actionele analyse, de oplossingsgerichte methode,
schema therapie en het werken met Enneagrammen (model van menstypering).
Via persoonlijke relaties met meerdere predikanten heb ik de ins en outs van het predikantschap leren kennen.
Ik heb daarbij gemerkt hoeveel er vaak op hen afkomt en wat dit van hen als persoon vraagt.
Veel ervaring met het werk in de kerkelijke gemeente (PGHouten - stiltevieringen, catechisatie,
jongerenprojecten, beroepingscommissie en pastoraat)
Werkwijze en stijl.
Vooraf aan de start van de begeleiding is er een kennismakingsgesprek waarin geheel vrijblijvend gekeken
wordt of ik kan bieden waar er vraag naar is.
Tijdens het begeleidingstraject is er bij gesprek drie sprake van een zogenaamde klikevaluatie: voldoen de
gesprekken en zijn ze voldoende lerend/helpend gebleken? Gaan we derhalve door of laten we het hierbij?
In de begeleiding staat voor mij centraal het goed aansluiten bij het verhaal en de behoeftes van de
supervisant, waarin kwetsbaarheid een plek mag hebben.
Mijn rol is luisteren, meedenken en verhelderende en soms confronterende vragen stellen en waar nodig
doorvragen. Met als doel de ander dichter bij zijn/haar leervraag of belemmering te brengen. En dan samen te
bekijken hoe daarmee om te gaan.
Gewaardeerd om
Openheid, betrokkenheid, deskundigheid en humor.
Contact en adres
Reaalslag 25, 3991 TH Houten. 0641165661
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Hanna Ploeg-Bouwman
Deze foto is genomen in Afrika - Ivoorkust bij mijn zoon. Het
symboliseert mijn insteek als supervisor/coach. Ik ga uit van het ‘hele
plaatje’, de kracht van het moment en de historie. Ik ben
organisatieantropoloog en promoveer op complexe
verandervraagstukken in de kerkelijke context. Ik begeleid dergelijke
veranderprocessen in onderwijs, zorg en de kerk waarbij we de focus
richten op ‘samen doen’, en daarvoor benodigde
handelingsrepertoire ontwikkelen. Ik daag uit tot de integratie van
denken, voelen, willen en handelen (supervisieconcept) bij de
aanpak van complexe veranderprocessen en morele keuzes.

Werk
PloegConsult
Werkervaring
Interim-manager/veranderprocesbegeleider:
(o.a) Protestantse Theologische Universiteit. Opdrachtgever: College van Bestuur/directeur Onderwijs.
Opdracht: Ontwikkeling curriculum master predikantschap (in cocreatie met hooglaren en UD’s);
Beheer lopende opleidingen
Senior adviseur:
(o.a.) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lunetzorg, De Vierstroom, Pameijer, Altrecht,
SGJ.
Opleidingsdocent Christelijke Hogeschool Ede:
Ontwikkeling Master Begeleidingskunde, docent supervisie/coaching, afstudeerbegeleiding
Beschikbaarheid
In overleg
Specifieke kennis
Complexiteit veranderprocessen ideële organisatie
Werkvormen
● Supervisie/groepssupervisie
● Coaching/coaching on the job
● Werkbegeleiding
● Train de trainer
● Consult (diagnose veranderproces)
● Gaming (spelvormen in veranderprocessen)
● Ontwikkeling moreel kompas
Binding Kerk
2008-heden Diaken Domkerk (voorzitter Diaconie vanaf 2015), lid van het moderamen, lid AKG PGU,
secundi classis Utrecht. Voorheen lid van Chr. Ger. Kerk in Veenendaal.
2000–2009 Bestuurslid ICS, Forum voor Wetenschap, Geloof en Samenleving
2000–2004 Intervisor vertrouwenspersonen pastoraat
Contact en adres
Drs. Hanna Ploeg-Bouwman (S10690 H2 LVSC)
PloegConsult, Catharijnesingel 109, 3511 GW Utrecht
Mobiel: 06 537 896 47
www.hannaploeg.nl
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Marleen Schoonderwoerd,
Werk
Sinds 2021 werk ik als docent aan de opleiding Theologie en
Levensbeschouwing van Windesheim in Zwolle. Daar geef ik
vakken rond zingevende en/of pastorale begeleiding. Aandacht
voor een levensbeschouwelijke rol als begeleider geef ik ook als
docent in de Master Leraar GD-Levensbeschouwing
eerstegraads/Geestelijk Verzorger. Aan de opleiding geef ik
supervisie aan theologiestudenten.
Ik werk daarnaast als trainer/supervisor onder de naam Geestkracht.nu met als motto ‘Vol van vuur’.
Ik verlang ernaar dat in mensen, in groepen steeds opnieuw ruimte ontstaat voor G/geestkracht.
Zodat mensen leven en werken vol van vuur. Ik geef trainingen op verschillende terreinen in de
Protestantse Kerk (pastorale gespreksvoering, beroepingswerk e.d.) En ik geef onder andere
supervisie aan tienerwerker-trainees van de Protestantse Kerk Amsterdam.
Werkervaring
Na de opleiding Nederlandse taal en cultuur heb ik gewerkt als redacteur, eerst als bureauredacteur
bij een uitgeverij, later als zelfstandige onder de naam Redactie Dynamiek. Na de opleiding Theologie
& Levensbeschouwing die ik in 2013 afrondde ben ik gaan werken als zelfstandig trainer binnen de
PKN. Soms heb ik de beide werkvelden gecombineerd, bijvoorbeeld door het schrijven van een
beleidsplan voor de Evangelisch-Lutherse Synode. Ik vertaalde ook het boek Soulfulness van anglicaan
Brian Draper en daarbij heb ik samen met geestelijk verzorger Machteld Hoekzema een
workshopserie georganiseerd. Deze workshopserie hebben we op verschillende pioniersplekken
gegeven.
Specifieke Kennis
Ik ben vrij breed en algemeen georiënteerd, maar heb specifieke kennis over pastorale vaktheorie en
traumatheorieën. Meditatie en verstilling.
Stijl/werkwijze
Vertrouwenwekkend en rustig. Zorgvuldig en met een twinkeling. Creatief en analytisch. Ik heb
affiniteit met de contextuele benadering, systemisch werk en lichaamsgericht werken.
Gewaardeerd om
Rust, vertrouwen en openheid.
Contact
Marleen Schoonderwoerd
[vanaf 4 oktober: Salomedreef 33
3561 HD Utrecht]
06-47785599
marleen@geestkracht.nu
www.geestkracht.nu
file:///C:/Users/Marleen/Downloads/Geestkracht-nu_Supervisie_2022.pdf [flyer supervisie)

10

Bram Schriever

Werk
Als zelfstandige werk ik op het terrein van supervisie en coaching, begeleiding en advies
(www.leerruimte.nl).
Werkervaring
Binnen de GGZ (psychiatrie) heb ik als sociotherapeut gewerkt in zowel groeps- als individueel
verband. Daarnaast werkte ik binnen de GGZ in een leidinggevende functie. Na de GGZ maakte ik de
overstap naar het onderwijs. Eerst naar het MBO en daarna
naar Hogeschool Utrecht, waar ik werkzaam was als docent, trainer en supervisor binnen het domein
Social Work. De laatste 10 jaar werk ik voor de kerk; eerst als (senior)adviseur binnen Protestantse
Kerk in Nederland en daarna als directeur bij Protestantse Kerk Amsterdam.
Beschikbaarheid
Omdat ik als zelfstandige werk, ben ik in principe op alle dagen beschikbaar voor een
kennismakinggesprek en een begeleidingstraject. Dit vindt in de regel plaats in Utrecht.
Specifieke kennis
● LVSC geregistreerd supervisor sinds 2001.
● veel ervaring met, en deskundig op gebied van pionieren. (werk o.a. ook als
pionierbegeleider)
● grote ervaring met- en kennis van kerkelijke structureren.
● deskundig op gebied van management en innovatie (master MMI)
● werken met zowel individuen als met groepen; geef naast individuele supervisie en coaching
ook groepssupervisie en teambegeleiding.
Stijl/werkwijze
In mijn werkwijze ligt altijd een sterke verbinding tussen professie en persoonlijkheid. Vragen die zich
zoal aandienen: Wie ben ik, hoe verhoud ik mij in relatie tot anderen en waarin kan ik mij ontwikkelen
als professional? Uitgangspunt voor mij is om goed aan te sluiten bij waar de ander zit. Ook in mijn
eigen professionele ontwikkeling ben ik steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Daarom blijf ik mij
steeds ontwikkelen d.m.v. studie en training.
Gewaardeerd om
Ik word gewaardeerd vanwege mijn gevarieerde professionele achtergrond en mijn brede kerkelijke
betrokkenheid waardoor ik goed kan aansluiten bij de ander. Daarnaast hoor ik terug dat ik goed ben
in het verbinden van mensen en groepen, juist wanneer dit lastig lijkt. Ook merk ik dat het plezierig is
dat ik zo’n groot netwerk heb.
Contact en adres
Bram Schriever MMI
Gansstraat 5c 3582 EB Utrecht
06-51435817
www.leerruimte.nl
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Arnold Vellekoop
Een centrale tekst uit het Woord is voor mij geworden: Behoed uw hart
boven al wat te bewaren is, want daaruit is de oorsprong van het leven.
Verbonden zijn met jezelf en met onze Schepper is de bron van waaruit
ik wil leven. Dat sijpelt door in hetgeen waar ik voor wil staan en in de
begeleiding die ik geef.

Werk
Sinds 1999 werk ik als kerkelijk werker binnen de PKN gemeente te Veenendaal. Een grote
gemeenschap waar ik in vijf wijkgemeenten samen werk met de voorgangers. Met name pastoraat,
catechese en begeleiding processen met organen van bijstand vallen onder mijn takenpakket. Met
enige regelmaat neem ik in vacaturetijd het werk van de predikant over.
Daarnaast heb ik een eigen bedrijf opgezet: Vellekoop Connenctions. Eén dag in de week werk ik
vanuit dit bedrijf om uitgedaagd te blijven en nieuwe verbindingen te leggen. Met name als
geregistreerd coach, supervisor en als contextueel pastoraal werker. Contextueel werk en coaching
vullen elkaar goed aan. Door deze combinatie kan je ook kijken naar gevolgen die bijvoorbeeld
socialisatie met zich mee brengen. Erg leuk om te doen.
Werkervaring
Ik heb vele gesprekken inmiddels mogen voeren. Door de opleiding tot supervisor kwam daar een
specifieke doelgroep bij. Naast de gesprekken binnen de kerkelijke kaders heb ik begeleiding gegeven
aan managers in de zorg en uitvaartondernemers.
Beschikbaarheid
Flexibel, in onderling overleg kunnen we afspraken maken. Dit geldt zowel voor individuele- als voor
groepsbegeleiding. In overleg kan ik ook naar u toekomen.
Specifieke kennis
• LVSC geregistreerd supervisor en coach;
• Opgeleid tot contextueel pastoraal werker;
• Veel ervaring met- en kennis van het werk binnen de kerkelijke gemeente;
• werken met zowel individuen als met kleine groepen;
• Kernwoorden in mijn begeleiding: veiligheid, rust, verbindingen leggen, helicopterview.
Stijl/werkwijze
Eerst gaan we kennismaken en kijken of er een klik is. Dan worden de contactmomenten besproken.
We verkennen de leerdoelen en ik geef desgewenst uitleg over het supervisieproces. In het proces
staat de verbinding met jezelf, jouw wensen en het leren om in reflectie te blijven handelen centraal.
Contact en adres
C.A. Vellekoop
Noorderkroon 22
3902 VD Veenendaal
06-19776561
cavellekoop@gmail.com
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Paul Vermeulen

Werk
Ik ben werkzaam als supervisor & coach (Vigilanza, supervisie & coaching, Nieuwerkerk aan den
IJssel), studieloopbaanbegeleider (Driestar Educatief, Gouda) en leerkracht basisonderwijs
(Rehobothschool, Moerkapelle).
Werkervaring
Ik werk in het dagelijks leven in de bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast begeleid ik
studenten van hogeschool Driestar Educatief (zowel in hun studie als bij hun stage). Verder ben ik 6
jaar werkzaam als supervisor & coach (met registratie van de LVSC). In de kerkelijke gemeente heb ik
ervaring als ambtsdrager en (huwelijks)catecheet.
Beschikbaarheid
Inhoudelijk ben ik beschikbaar voor coaching, individuele supervisie, groepssupervisie en begeleide
intervisie. Qua tijd is er overleg mogelijk.
Specifieke kennis
Denk hierbij aan supervisie vanuit narratief perspectief, spelvormen, secure base coachen (kijk op de
levensloop), wandelcoaching
Stijl / werkwijze
Een kennismakingsgesprek vormt het vertrekpunt. Daarin worden o.a. een aantal afspraken gemaakt.
In zowel een coachingstraject als in een supervisietraject formuleert de coaché of de supervisant een
aantal leerdoelen. Deze vormen het raamwerk voor het traject. Ik sluit me daarbij bewust aan op
ieders eigen manier van leren. Het aantal bijeenkomsten bij coaching kan variëren tussen de 4 en 8
sessies. In supervisie is altijd sprake van 10 sessies. Voor iedere sessie levert de coaché/supervisant
een werkinbreng. Deze is leidend voor het gesprek. Indien gewenst pas ik diverse werkvormen toe om
de coaché/supervisant tot nadere inzichten te brengen. De gesprekken voeren we bij voorkeur in een
omgeving die niet direct herinnert aan het werk.
Gewaardeerd om
Van supervisanten krijg ik terug dat ik betrouwbaar overkom en de sfeer ontspannen weet te houden.
Verder ben ik te herkennen in een open + kritische benadering en het hanteren van verschillende,
passende werkvormen.
Contact en adres
Paul Vermeulen, Vinkendaal 103, 2914 EM Nieuwerkerk aan den IJssel
T : 0180-31 05 81T : 06 - 30 76 10 74
E : pjvermeulen@vigilanza.nl I : www.vigilanza.nl
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Werk
Dynanoia, bureau voor supervisie – intervisie – coaching – training - procesbegeleiding
Werkervaring
Sinds 1986 kerkelijk werker, voornamelijk werkervaring opgedaan in het landelijke toerustingswerk van
de IZB en binnen enkele onderwijsinstellingen. Sinds 2004 LVSC-geregistreerd supervisor en coach
en werkzaam binnen kerkelijke en maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Jarenlange
ervaring in het superviseren van o.a. GPW-studenten, docenten, predikanten en missionair / kerkelijk
werkers en hulpverleners. Sinds 2004 geef ik begeleide intervisie aan o.a. predikanten, missionair
werkers en gemeentestichters waar zij ook PE-punten voor toegekend krijgen.
Beschikbaarheid
Het is vrijwel altijd mogelijk om op korte termijn een gratis intake te plannen.
specifieke kennis
Life Languages, communicatie, DISC, Hoogsensitiviteit, Grensbewust zijn, groepsprocessen,
teamcoaching
stijl/werkwijze
Zelfgestuurd en ontdekkend leren zijn voor mij sleutelwoorden. Ik houd van beweging, verandering,
groei en zoek daarin steeds aansluiting bij de ander. In de begeleiding die ik bied zijn voor mij een
aantal grondtonen belangrijk. Ben je hierin geïnteresseerd, lees deze dan op mijn website.
gewaardeerd om
Ik krijg vaak terug dat ik rustig en aandachtig ben, scherp observeer, op ’t juiste moment de juiste
interventie pleeg, professioneel en zorgvuldig te werk ga. Ik heb respect voor ieders unieke zijn. Mijn
inzet van diverse werkvormen en het flexibel in kunnen spelen op wat zich op dat moment aandient
wordt gewaardeerd in mijn aanpak.
contact en adres
Coby van der Zee
Dinkelwijk 18
3831 MG Leusden
06 22675006
www.dynanoia.nl

