Als werkgever heeft u vast
te maken met medewerkers
die vastlopen in hun werk of
zichzelf willen ontwikkelen als
zorgprofessional.
Speciaal voor deze medewerkers is er Supervisie & Zo.
Supervisie & Zo helpt
zorgprofessionals in hun
kracht te komen én te blijven
met supervisie, coaching,
trainingen en workshops.
MEER WETEN?
Ik kom graag bij u langs om
u meer te vertellen over
Supervisie & Zo en de
mogelijkheden.
Op supervisieenzo.nl vindt
u ook uitgebreide informatie
over Supervisie & Zo en hoe
ik te werk ga.

Supervisie, coaching, trainingen en
workshops voor zorgprofessionals

OVER SUPERVISIE & Zo
Supervisie & Zo werd in 2019 opgericht door
Conchita Brouwer. Conchita heeft ruim 25 jaar
ervaring in de zorg. Als voormalig woonbegeleider
weet zij als geen ander wat het betekent om in de
zorg te werken en waar zorgprofessionals tegenaan lopen. Haar eigen ervaringen gebruikt zij nu
om andere zorgprofessionals te helpen.
Conchita combineert momenteel haar werk als begeleider in een dagbesteding met haar coaching praktijk
Supervisie & Zo.

RELATIE STAAT CENTRAAL
Werken in de zorg is werken met mensen. De
relatie tussen client en zorgprofessional staat hierbij
centraal. Een relatie die zorgvuldig en in vertrouwen
wordt opgebouwd. Maar, hoe zorgt een zorgprofessional binnen die relatie voor gepaste afstand
en nabijheid? Of wilt u uw medewerkers helpen zich
te ontwikkelen tot zorgprofessional? Dan bent u bij
Supervisie & Zo aan het juiste adres.

Conchita
Brouwer
Torenvalk 55, 3481 DB Harmelen
T. 06-57 37 35 68
conchita@supervisieenzo.nl

WWW.SUPERVISIEENZO.NL

‘PERSOONLIJK ONTWIKKELEN
BRENGT JE VERDER IN JE
PROFESSIONELE CARRIÈRE’
HOE ZIET EEN
SUPERVISIE-TRAJECT
ERUIT?
SUPERVISIE & ZO HELPT
UW MEDEWERKERS ZICHZELF
NIET TE VERGETEN
Uw medewerkers doen hun werk met hart en ziel.
Dat vraagt soms veel van hen. Soms zo veel dat ze
zichzelf vergeten en daardoor vastlopen in hun werk.
Vaak liggen hier patronen uit hun verleden aan ten
grondslag. Supervisie & Zo helpt uw medewerkers
door middel van supervisie inzicht te krijgen in deze
patronen en ze te veranderen waardoor ze meer
in hun kracht komen én blijven. Naast supervisie
organiseert Supervisie & Zo ook regelmatig trainingen en workshops.

Bekijk het eens
van een andere kant..
HEEFT U INTERESSE IN
EEN SUPERVISIE-TRAJECT?
Vraag dan een offerte aan via
conchita@supervisieenzo.nl
of bel 06-57 37 35 68.

- Een supervisietraject
duurt ongeveer een
half jaar
- 10 tot 12 bijeenkomsten
van minimaal één uur
- Live of online
- Supervisie is een methode
gericht op ervaringsleren
en intentioneel leren

WAT LEVERT EEN
SUPERVISIE-TRAJECT
OP?
- Reflectiepunten voor
de SKJ-registratie
- Ontwikkeling van de
professionaliteit en
vakvaardigheid van uw
medewerkers
- Verhogen van taakvolwassenheid en
weerbaarheid in hun
functie
- Een betere relatie tussen
uw medewerkers en
uw cliënten
- Een bevlogen, betrokken
én energieke medewerker

‘TERUGKIJKEN HELPT JE
VOORUIT, OOK IN WERKSITUATIES’

