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Opleidingsmodule Creattitude 2 
 

Themagerichte Supervisiegroep; 
rond het begeleiden van, leiding geven aan of samenwerken met mensen in vijf 

verschillende levensfasen. 
                           
Binnen  Creattitude is je eigen aanwezigheid het instrument. Een instrument wat je vertrouwd is en 
wat je soms kan verrassen met reacties die je zelf niet had verwacht. Een instrument wat een bron 
van creativiteit is maar ook onderhoud vraagt en constante afstelling.   
 
Supervisie gaat over dit instrument: over jou als begeleider, als leidinggevende  of  als professional  
Wat gebeurt er tussen jou en je cliënt, tussen jou en jouw medewerker of collega?  Waar reageer je 
op en wat heeft dat met de ander te maken of  met jezelf. Werk je met iedereen 'even makkelijk' of 
verschilt dit per cliënt, medewerker of collega? Interactie op je werk kan regelmatig gewoon en 
misschien zelfs saai zijn maar zeker ook – als je de uitdaging aan gaat – kan het een creatief proces 
zijn; wat alles van je vraagt. Samen werken is dan topsport!  
 
In deze module ontdek  je hoe je tijdens interacties op je werk meer  creatieve connecties kan 
maken zowel in jezelf als  tussen jou en de ander; waardoor de samenwerking een hoger niveau 
bereikt; en bevredigender en productiever kan worden.   
 
We gaan dieper in  – theoretische en methodisch – op hoe in de verschillende  levensfasen die we 
als mens doorlopen er specifieke  dilemma’s en uitdagingen zijn en er andere creatieve connecties 
mogelijk zijn.  
 
De levensfasen die we zullen doorlopen: 
 
1. Het potentieel van het puberend brein.   
Hersenen zijn volop  in ontwikkeling. Pubers ontdekken hun lichaam op geheel nieuwe wijze. Ze 
ervaren een zee van emoties. Impulsiviteit en doen waar ze zin in hebben  zijn  sterke drijfveren. De 
strijd tussen chaos en structuur . Ze ervaren conflicten in  zichzelf en met hun omgeving over hun 
identiteit.  Vriendschappen vormen zich voor het leven. Het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig 
gaan wonen. Een spanningsveld tussen vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.  
 
2. De dramaturgie van de twintigers.    
De vroege volwassenheid. Er kan heel veel en er moet heel veel. Zoveel keuzes. Veel 
mogelijkheden en veel onzekerheden. Intimiteit van relaties. Ze zijn positief ingesteld en willen 
graag nieuwe dingen uitproberen en zoeken daarbij uitdaging en afwisseling.  Zij zijn lichamelijk 
vitaal en hebben thuis weinig verplichtingen. Twintigers hebben echter nog weinig ervaring en 
lijden daardoor wel eens aan zelfoverschatting. 
Ze moeten heel veel van zichzelf en zoeken daarbij de grenzen op.  Ze dreigen  te bezwijken onder 
de vele keuze mogelijkheden. De laatste tijd raken steeds meer twintigers in een burn out.   
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3. Stoeien met het dertigers dilemma’s.  
‘Het spitsuur van het leven’. Zij weten wat hun mogelijkheden zijn en willen eruit  halen wat er in 
zit (zowel werk als privé). Ze richten zich duidelijk naar buiten toe. Op het werk willen ze zich 
graag ontwikkelen, snel carrière maken en veel verantwoordelijkheid dragen.  Men is bezig zich een 
positie te verwerven in de maatschappij, bijvoorbeeld door te trouwen, een gezin te stichten en 
actieve deelname in het verenigingsleven. Daarnaast zijn vrienden, vrije tijd, sport en reizen 
belangrijke ingrediënten voor tevredenheid van de dertiger. Kwetsbaar door alle drukte en ambitie. 
Moeten leren relativeren en keuzes maken. 
 
4. Denken met gevoel in de midlifecrisis. 
De vijfenveertigers staan meestal stevig in werk en privé. Ze gaan meer nadenken over hun leven en 
richten zich meer naar binnen toe. Ze kijken terug en vooruit. Op basis hiervan nemen sommige 
mensen radicale keuzes in werk dan wel privé. Tegelijk blijkt dat Nederlandse vrouwen wereldwijd 
de oudste moeders zijn. Dit betekent dat veel vijfenveertigplussers  nog relatief jonge kinderen 
hebben. Daarnaast neemt de kans op zorg voor ouders (mantelzorg) ook toe. Dilemma tussen kiezen 
voor jezelf en verplichtingen voor de ander. Het gaan accepteren van beperkingen enerzijds en 
creatief  kunnen zijn binnen deze beperkingen anderzijds. Het antwoord is onder andere gelegen in 
het  ontwikkelen van een groter geestelijk bevattingsvermogen.  
 
5. Het spontane brein.  
Vijfenvijftigplussers hebben veel levens – en werkervaring. Kenmerkend voor het spontane brein is:  
een goede en afgestemde  balans tussen afwisselend naar binnen en naar buiten gericht kunnen zijn. 
De verplichtingen thuis worden minder, er komt meer tijd voor …... ja voor wat?  Ruimte voor 
verdieping en zingeving. Relaties worden opnieuw gedefinieerd. Nieuwe keuzes, meer definitief  
gemaakt. Acceptatie van de (leef)tijd leidt tot zelfvertrouwen. Ruimte voor wijsheid. Tijd voor 
inspiratie en aandachtige momenten. Een veranderende verhouding werk – privé.   
Een tijd waarin een gevoel van bestemming kan ontstaan. Een bewustzijn met grote reikwijdte en 
veel denkvermogen. Creativiteit als verdieping. De zekerheid van zelfvertrouwen. Evenwicht 
zoeken tussen loslaten en verbinden, tussen schoonheid en verval, ziekte en gezondheid Inspiratie 
ontvangen en geven. Een proces van vergeestelijking op weg naar ouderdom.  Creatief nog tot grote 
hoogte  kunnen stijgen en tegelijkertijd terugtrekken uit de wereld en uiteindelijk sterven.  
 

Opbouw: 
Deze module is opgebouwd  uit 10 dagen van twee dagdelen. De 5 hierboven genoemde  specifieke 
levensfasen komen aan bod  per levensfase verspreid over  twee dagen met de daarbij horende 
werkwijzen en methodieken. Je kunt je voor deze module inschrijven per levensfase ( twee 
bijeenkomsten) maar ook voor de gehele module.  
 

Werkwijze: 
De levensfases zullen chronologisch aan bod komen, Ieder blok zal een fase bevatten. Literatuurstudie en 
interactieve literatuur bespreking maakt onderdeel uit van het programma. Tevens wordt er van de 
deelnemers werkinbreng verwacht in de vorm van levensfase gerelateerde casuïstiek. Elke supervisiedag zal 
bestaan uit literatuur verwerking, life – supervisie, groepssupervisie en reflection on action. Deelnemers 
maken per supervisiedag een reflectieverslag.  
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Bestemd voor: 
Mensen die zich in  hun werk willen ontwikkelen,  kunnen reflecteren op zichzelf,  op zoek zijn naar nog 
betere samenwerking. Mensen die het beste uit zichzelf willen halen in verbondenheid.  
 

Docenten: 
De docenten van deze module zijn: Mark de Jonge en Sarah Bremer. 
 

Tijdsinvestering: 
Iedere bijeenkomst vereist 3 uur literatuurstudie ter voorbereiding. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u 
per bijeenkomst een reflectieverslag maakt, eigen casuïstiek meebrengt en een eindopdracht maakt. De 
verhouding praktijk: theorie: supervisie = 20:20:60.  
Het aantal deelnemers is maximaal 12.  
 

Certificaat: 
Certificaat wordt uitgereikt als de deelnemer heeft voldaan aan de eisen: voldoende aanwezigheid, 
bestuderen van de literatuur en actief meedoen in de bespreking en maken van de opdrachten, en de 
gehele betaling is voldaan. Deze module wordt voorafgegaan met een individueel intakegesprek en 
een individueel eindgesprek. In dit eindgesprek worden de reflecties en de eindopdracht besproken 
Tevens wordt er een verklaring van groepssupervisie, gegeven door een LVSC geregistreerde 
(leer)supervisor, uitgereikt. ( 10 uur per thema, die bestaat uit twee bijeenkomsten met één 
levensfase) Deze verklaring ontvangt u nadat u een reflectieverslag heeft  ingeleverd.  

 
Kosten: 

De kosten voor deelname aan deze gehele module bedragen € 1.500,-  (inclusief  intake-, 
eindgesprek, en evt. tussentijdse coaching, koffie en thee, exclusief maaltijden en literatuur). De 
kosten voor een blok ( 2 bijeenkomsten, met één levensfase) bedragen € 340,- ( incl. koffie en thee, 
excl. maaltijden en literatuur) 
De kosten voor de aan te schaffen literatuur bedragen maximaal € 200,- 
 

Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden via  AANVRAGEN op de site of een mail aan 
info@academiepsychodrama.com. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen:  
026 4427 932 en vragen naar Mark de Jonge/ of 020 6331761 en vragen naar Sarah Bremer  
 
Voorafgaande aan de bijeenkomsten vindt er altijd een intake -/ kennismakingsgesprek plaats.  
Voor definitieve inschrijving dient u het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen, en deze 
per post of mail aan bovenstaand adres te retourneren. 
 
 


