
Ouderenpsychologie-noord 
10-10-2019  

Fredrike Bannink
Klinisch psycholoog & jurist

www.fredrikebannink.com

Wat we gaan doen 
vanmiddag….

• Positieve start: ’Sprankelend moment’

• Paradigmaverandering: repareren wat er mis is of bouwen 
aan wat er goed gaat?

• Twee bronnen: positieve psychologie & oplossingsgerichte therapie

• Vier pijlers van positieve supervisie en intervisie

• Rol positieve supervisor

• Wat neem je mee?

                   moment

• Vraag je partner naar een recent ‘sprankelend’ moment op het 
werk, een moment waarop hij/zij op zijn/haar best was

• Wat precies maakte dat moment sprankelend? 
Vraag zoveel mogelijk details!

• Luister goed naar wat je partner zegt, je hebt het zometeen 
nodig

Persoon met breedste glimlach begint :-)

Geef complimenten

Gebaseerd op wat je partner net vertelde....

Wat weet je nu over zijn/haar excellente kwaliteiten, 
vaardigheden en hulpbronnen?

En dan....vertel je dit in twee minuten aan je partner en 
wacht tot hij/zij ‘dank je’ zegt

Kleine stapjes  
kunnen leiden tot grote veranderingen

Gebaseerd op het gesprek tot zover....

Vraag je partner welk klein stapje hij/zij kan nemen 
om de kans op (nog meer) sprankelende momenten 
te vergroten



Paradigmaverandering 
Repareren wat er mis is of bouwen aan wat er goed gaat?

Archeoloog…… of Architect?

Paradigmaverandering 

We leren meer van onze successen dan van onze fouten 
(Histed et al., 2009). Vraag dus naar successen!

Twee bronnen  
positieve supervisie & intervisie

Oplossingsgericht: focus op wat werkt 
* Als iets (beter) werkt, doe er meer van  
*  Als iets niet werkt, doe iets anders

Positieve psychologie: focus op krachten naast 
klachten  
‘What is wrong with you?’ of  ‘What is right with you?’

What’s wrong with you?

          What’s right with you?

“Voor mij betekende positieve supervisie een 
waardevolle aanvulling omdat ik er behoorlijk goed 
in ben me te vast te bijten in het ontrafelen van 
problemen.  
Wat geeft er nou meer voldoening dan een complex 
probleem eens heerlijk te fileren?  
 
Daardoor vergeet ik wel eens na te gaan wanneer 
het probleem zich niet voordoet of welke stappen er 
al wél in de gewenste richting zijn gezet”



1. Doelformulering
2. Vinden van competenties
3. Werken aan vooruitgang

4. Reflectie

Vier pijlers  
positieve supervisie & intervisie  

• ‘Waarheen?’ ipv ‘Waar vandaan?’ of ‘Waar vanaf?’

• ‚Ik weet het niet’......

• ‚Niet naar het vliegveld’.....

Pijler 1  
 Doelformulering

Pijler 1: Doelformulering

“In plaats van het bespreken van een casus door het 
probleem van de client te noemen, kreeg ik elke 
keer de vraag: “Wat is het doel? Wat wil deze client 
bereiken, wat moet het hem of haar opleveren?”

Het ligt erg voor de hand, maar toch merkte ik dat 
dit lang niet altijd expliciet aan de orde kwam. Mijn 
clienten en ik hadden daardoor soms verschillende 
doelen voor ogen”

Doel client, doel supervisie, doel inbrengen casus...

Pijler 2: Vinden van competenties 
1. sterkekantenbenadering 
2. vinden van uitzonderingen

“Ik was verbaasd; er werd niet gekeken naar mijn 
‘zwakheden’, maar juist naar mijn competenties.  
 
Ik voelde mij ineens een stuk bekwamer in mijn werk 
dan ik voorheen dacht dat ik was”



Vinden van competenties 
1. Sterkekantenbenadering

• Positieve psychologie: classificatie 6 waarden met 24 sterke 
kanten - tegenhanger DSM-5

• Krachtenvragenlijst (www.viacharacter.org)  
Ook voor kinderen 10-17jaar

Vinden van competenties  
2. Vinden van uitzonderingen

• Uitzonderingen zijn die ervaringen waarin het probleem 
redelijkerwijs te verwachten was, maar dat om de een of 
andere reden niet gebeurde.

• For the client, the problem is seen as primary (and 
exceptions, if seen at all, are seen as secondary).  
For therapists the exceptions are seen as primary; 
interventions are meant to help clients make a similar 
inversion, which will lead to the development of a 
solution.’ (De Shazer, 1991, p. 58)

Vinden van uitzonderingen 

• Wanneer is het probleem er niet of minder?

• Wanneer is het probleem (even) geen probleem?

• Wanneer is het probleem er wel, maar lukt het om er anders/
beter mee om te gaan?

• Wanneer is er (al) iets van wat je voor het probleem in de 
plaats wil (de gewenste toekomst, het doel, het wonder)?

Positieve roddel 
Vinden competenties

Voer samen een positief gesprekje (2 minuten) over de 
derde persoon, alsof die persoon er niet bij zit en het 
niet kan horen...

Derde persoon gaat met rug naar de andere twee toezitten.  
Als je de ander niet kent: gebruik je eerste positieve indrukken 
(dan 2 x wisselen)

 Pijler 3: Werken aan vooruitgang 

Je ‘moeilijkste’ casus

Per casus 5 minuten, in 2-tallen (of plenair)  
Achtergrond info is niet nodig

• Op een schaal 10 - 0, waarbij 10 = dat de sessie prima loopt en 
0 = het tegenovergestelde, waar zat je laatste sessie?

• Wanneer de volgende sessie een punt hoger is geëindigd, wat 
heb jij dan anders gedaan? 
(bij plenair: alleen op uitnodiging suggesties van anderen)

• Dan: op één na moeilijkste casus (met andere partner) / demo



“Als ik positieve supervisie vergelijk met traditionele 
probleemgerichte supervisie ligt voor mij het verschil 
vooral in twee punten:  
 
1. Het motiverende effect van de focus op positieve   
gedachten en gedrag 

  
2. Het vertrouwen op mijn eigen vermogen om 
passende oplossingen te bedenken”

Pijler 4: Reflectie 

Je beste sessie

Per casus 10-15 minuten in 2-tallen  
Achtergrond info is niet nodig

• Wat was je beste sessie van de laatste tijd?

• Wat maakte het zo’n goede sessie?

• Hoe deed jij dat precies?

• Wat zegt dat over jou en jouw competenties?

Reflecting team 
Per casus max 20 minuten; een gespreksleider en max 8 collega’s

• Voorbereiding: iedereen denkt na over casus om in te brengen

• Presentatie: collega beschrijft kort casus en waar hij/zij hulp bij wil

• Verheldering: om de beurt 1 vraag ter verduidelijking en evt 1 follow-up vraag

• Bevestiging: om de beurt vertelt iedereen van wat van collega hij/zij meest onder 
de indruk is

• Reflectie: om de beurt zegt iedereen iets of laat beurt voorbij gaan

• Afsluiting: collega vertelt wat hem/haar het meest aansprak, toepasbaar lijkt en 
wat hij/zij van plan is te gaan doen

• Dank: gespreksleider dankt inbrenger casus en deelnemers, evt volgende casus

Rol positieve supervisor 
Water the flowers, not the weeds 

Een oude indiaan zei:  “In mij vechten twee honden, een 
slechte en een goede.” 
“Wie wint?” vroeg zijn kleinzoon.  
 
“De hond die ik het meeste eten geef”, antwoordde de 
indiaan.



De positieve focus 
Welke hond geef jij het meeste eten?

 
Negatieve focus 
 
Focus op wat supervisanten 
niet willen, wat niet werkt, 
oorzaken, negatieve emoties, 
nadelen, risico’s, 
tekortkomingen, mislukkingen, 
en ongewenste toekomst  
 
 
Ergo: minder creativiteit, 
flexibiliteit, empathie en 
veerkracht 

 
Positieve focus

Focus op wat supervisanten 
wel willen, wat wel werkt, 
uitzonderingen, positieve 
emoties, voordelen, kansen, 
sterke kanten, successen, en 
gewenste toekomst  

Ergo: meer creativiteit, 
flexibiliteit, empathie en 
veerkracht

“Waar ik in probleemgerichte supervisie leerde van 
de scherpe geest van mijn supervisoren, leerde ik in 
positieve supervisie mijn eigen ‘scherpe geest’ te 
gebruiken.  
 
Dit draagt eraan bij dat ik optimistischer, effectiever 
en onafhankelijker ben geworden in het creëren en 
ondersteunen van veranderingsprocessen.”

Driedaagse training Groningen 
Positieve supervisie en intervisie  

 
14 en 15 mei en 5 juni 2020

Wat neem je mee?

Nodig je collega uit vijf dingen of ideeën te beschrijven die hij/
zij op het werk kan gebruiken en die hem/haar het idee zullen 
geven dat deze cursus de moeite/tijd/geld waard is geweest 


