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Hoe supervisie 
kan helpen bij 
het doorbreken 
van de patronen 
van de coach
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Als coach ben je altijd bezig met de persoonlijke ontwikkeling van anderen,  
maar zelf heb je bij je eigen professionele ontwikkeling ook net zo goed een ander nodig.  
Kies je daarvoor intervisie, supervisie of misschien beide? In dit artikel benadrukken  

Marianne Eussen en Johan Vermeule het belang van supervisie voor coaches bij het onderkennen  
en aanpakken van opmerkelijke patronen die van invloed zijn op de coachingrelatie. 

Intervisie is onder coaches in Nederland intussen vanzelf-
sprekend. Voor supervisie geldt dat niet. In andere sectoren 
waar mensen begeleid of behandeld worden, zoals in de 
(geestelijke) gezondheidszorg, is het juist andersom. Zelf 

kwamen we bij het schrijven van dit artikel erachter dat de één 
nog nooit supervisie had gehad en de ander nog nooit inter-
visie had gedaan. Blijkbaar doe je het één of het ander. Het 
motiveerde ons om antwoord te zoeken op de vraag: wat biedt 
supervisie meer dan de intervisie, die zoveel coaches al doen?

Extra dimensie
Dat reflectie belangrijk is om je eigen blinde vlekken te ontdek-
ken is algemeen bekend onder coaches. Voor gecertificeerde 
coaches is intervisie of supervisie een voorwaarde. Je kunt jezelf 
nu eenmaal niet kietelen, daar heb je een ander voor nodig. Zo 
heb je ook een ander nodig om je een ander perspectief aan te 
reiken. Denk bijvoorbeeld aan de opmerkelijke patronen die 
zich in coaching kunnen voordoen. Die merk je zelf als betrok-
kene nu eenmaal niet zo snel op, terwijl ze voor het resultaat 
van je interventies van groot belang zijn. Bij reflectie kijk je 
niet alleen naar de coach als persoon (restorative), maar ook 
naar de werkwijze (formative) en naar de normen en waarden 
of gehanteerde beroepscodes (normative) (De Haan, 2011).

Bij intervisie doe je dat met een groep coaches en staat het krij-
gen van inzicht centraal. Dat kan aan de hand van casuïstiek 
of vragen vanuit de coach over zijn eigen handelen. Supervisie 
voegt daar één dimensie aan toe, namelijk een normatief per-
spectief. Een van de aspecten van supervisie is het toetsen van 
jouw handelen aan de standaarden van de beroepsgroep en het 
vergroten van de gezamenlijke kwaliteit. Of zoals Hawkins en 
Shohet dat in onderstaande definitie samenvatten:

‘Supervisie is een gezamenlijke inspanning tussen coach en supervi-
sor om te kijken naar de coachees en de werkrelatie tussen coach en 
coachee, maar ook de brede systemische en ecologische context. Met 
als doel het verbeteren van de kwaliteit van coaching, het ontwikkelen 
en verdiepen van de werkrelatie tussen coach en coachee en de per-
soonlijke ontwikkeling van de coach.’ (Hawkins, 2020)

De begrippen ‘normative’ ‘formative’ en ‘restorative’ komen in 
de definitie van de Europese Mentoring en Coaching Council 
(emcc) expliciet terug: ‘Supervisie is een veilige plek voor 
reflectieve dialoog met een supervisor om de praktijkvoering, 
ontwikkeling en welbevinden van de supervisant te onder-
steunen.’ (emcc, 2022)

Supervisie voegt daar één dimensie aan toe, 
namelijk een normatief perspectief

Omdat je als coach vaak alleen werkt, is het fijn om je manier 
van werken, maar ook je praktijkvoering regelmatig te toetsen 
bij een supervisor. Supervisie werkt ook als uitlaatklep voor je 
eigen opgebouwde emoties en ingesleten patronen. Je werkt 
aan de kwaliteitstandaard van je beroep, je eigen effectiviteit 
als beroepsbeoefenaar en jezelf als instrument. Dit vraagt 
ook iets van de supervisor. Die moet op de hoogte zijn van de 
standaarden en hoe die in de praktijk toe te passen, maar ook 
genoeg ervaring hebben in het vak om te weten waar je als 
coach tegenaan kunt lopen en hoe je hiermee kunt omgaan. 
Daarom is een supervisor vaak een ervaren rot in het vak en 
kies je iemand van wie jij graag wilt leren.
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Drie meest voorkomende patronen in coaching
Hieronder bespreken we drie belangrijke patronen die zich in 
de coachingrelatie voordoen en die in de literatuur worden 
beschreven. Daarmee willen we duidelijk maken hoe belang-
rijk het voor coaches is om deze patronen te herkennen.

1 Overdracht – tegenoverdracht
Overdracht werd voor het eerst beschreven door Freud (1912). 
Een belangrijke aanzet tot de ontdekking van overdracht vormt 
het opmerkelijke verhaal van Anna O. Anna werd verliefd op 
Joseph Breuer, haar behandelaar, en met Freud een van de 
grondleggers van de psychoanalyse. Freud ontdekte dat er in 
de relatie tussen Anna en Breuer sprake was van overdracht. 
Anna zag Breuer als haar ‘liefhebbende vader’. Ook bij zijn eigen 
patiënten nam Freud dit fenomeen waar. Zo zouden sommigen 
hem gezien hebben als ‘de strenge vaderfiguur’ terwijl ze eer-
der door hun vader waren afgewezen. 
Overdracht gaat over het projecteren van gevoelens, wensen 
en verwachtingen uit eerdere relaties. Bij overdracht zien we, 
vaak onbewust, de persoon als iemand anders dan dat die wer-
kelijk is. Overdracht komt met name voor in afhankelijkheids-
relaties, zoals tussen coach en de coachee of tussen manager 
en medewerker. Als coaches zich niet bewust zijn van de over-
dracht van de coachee en hierin meegaan, is er sprake van 
tegenoverdracht. 
We onderscheiden zowel positieve als negatieve overdracht. Bij 
positieve overdracht ontstaat een positief beeld, ‘de redder’. Als 
gevolg hiervan kunnen positieve emoties een rol spelen, denk 
aan bewondering, betrokkenheid of acceptatie. Bij negatieve 
overdracht ontstaat een negatief beeld, ‘de strenge ouder’. Als 
gevolg daarvan kunnen negatieve emoties een rol spelen, denk 
aan boosheid, het gevoel afgewezen te worden of zich onveilig 
te voelen. Zoals gezegd gaan bij tegenoverdracht coaches mee 
in de overdracht en zullen zij zich vaak ‘redder’ of ‘strenge 
ouder’ voelen. 
Om op een professionele manier met dit fenomeen te kunnen 
omgaan is het van belang dat coaches op de eerste plaats over-
dracht herkennen. Als overdracht onopgemerkt blijft of ver-
keerd wordt waargenomen kan het leiden tot verslechtering 
van de coachingrelatie. (Berglas 2002).

Daarom is een supervisor vaak een ervaren  
rot in het vak en kies je iemand van wie jij  
graag wilt leren

2 Het parallel proces
Het tweede vaak voorkomende patroon is het ‘parallel proces’. 
Dit principe is voor het eerst beschreven door de Amerikaanse 
psychoanalyticus Harold Searles (1955). Hij ontdekte hoe het 
patroon van de relatie in het ene gebied wordt uitgevoerd in 
een ander gebied, zonder dat we ons bewust zijn van wat er 
gaande is. Denk aan een coachee die van de coach verwacht 
dat hij met oplossingen komt voor zijn problemen. Wanneer 
de coach deze casus inbrengt in supervisie is het goed mogelijk 
dat hij zich op eenzelfde manier gedraagt ten opzichte van de 
supervisor. Als dat gebeurt, is er sprake van een parallel proces 
tussen de coaching en de supervisie. Inmiddels is algemeen 
aanvaard dat het herkennen van dit patroon en er op de juiste 
manier mee omgaan een effectieve manier is om verdieping in 
de coaching aan te brengen.
Wilmot & Shohet (1985) identificeren twee functies van dit 
fenomeen. De eerste is de ontlading: ik zal jou aandoen wat mij 
is aangedaan en je zult zien hoe dat je bevalt. De tweede functie 
van parallel proces is een poging om een probleem op te lossen 
door het te reconstrueren in het hier-en-nu van de relatie. 
Omdat het vaak onbewust en non-verbaal gebeurt, is een paral-
lel proces niet altijd makkelijk te herkennen. Daarom is het 
van belang dat coaches een bepaalde sensitiviteit ontwikkelen 
om dergelijke processen op te merken. Als het proces buiten 
bewustzijn blijft, kan de coach meegezogen worden in de uit-
voering van het proces. 

3. De projectieve identificatie
Om het patroon van projectieve identificatie te verduidelijken 
gebruiken Robin en Joan Shohet (2020) het volgende voorbeeld: 
als een baby huilt, is het bijna onmogelijk om er niet naar 
te kijken. De baby zorgt ervoor dat we zijn nood voelen, en 
vervolgens zullen handelen. Dit is een aangeboren, biologische 
overlevingstechniek. 
Naarmate we ouder worden, zijn we in staat woorden te gebrui-
ken om uit te drukken wat we willen en hoe we ons voelen. 
Op de achtergrond blijft deze vorm van non-verbale commu-
nicatie uit onze vroege jeugd echter aanwezig. Bij mensen die 
niet comfortabel zijn met hun eigen angsten komt projectieve 
identificatie vaker voor. Zo blijkt ‘de grootste pestkop vaak een 
lafaard te zijn die anderen probeert z’n angst te laten voelen’ of 
‘verlaten mensen iemand nog voordat ze zelf verlaten worden’. 
Om de impact van projectieve identificatie in de coachingrela-
tie duidelijk te maken kun je je voorstellen dat coaches soms 
geïmponeerd raken door een ‘zelfverzekerde coachee’ die op die 
manier probeert zijn angsten te camoufleren. Coaches zouden 
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hierdoor geïntimideerd kunnen zijn en zich geremd voelen om 
in te grijpen (naar De Haan, 2011). Wanneer coaches de vaar-
digheid ontwikkelen om deze dynamiek op te merken leren ze 
zichzelf beter kennen en hun coachees beter begrijpen.

Kijken vanuit zeven verschillende perspectieven
Het herkennen van deze patronen is één. Hoe ze te doorbreken 
is een heel ander verhaal. Daar komt supervisie om de hoek 
kijken. In supervisie helpt de supervisor de coach om vanuit 
verschillende perspectieven naar de coachingrelatie te kijken. 
Hiermee worden de (vaak onbewuste) patronen blootgelegd. 
Hawkins en Shohet hebben hiervoor een handzaam model 
ontwikkeld: het ‘7-eyed-model’. 

Terwijl de coach, het verhaal van de coachingrelatie vertelt, 
maakt de supervisor gebruik van de verschillende perspectie-
ven die het model biedt, om een zo compleet mogelijk beeld 
van die relatie te krijgen. Het 7-eyed model bevat twee comple-
mentaire systemen:
•	 Het coach-cliëntsysteem 
•	 Het coach-supervisorsysteem

Elk van deze systemen maakt deel uit van een breder systeem 
waartoe elk van de drie bij de coachingrelatie betrokken par-
tijen (klant, coach, supervisor) kunnen behoren. Deze context 
is van invloed op wat er in de coachingrelatie gebeurt, maar kan 
ook behulpzaam zijn om te bepalen wat juist niet aan de orde 

komt. Het 7-eyed model biedt de supervisor houvast om ervoor 
te zorgen dat alle relevante perspectieven in beeld komen.
Wanneer we nu met de lens van het 7-eyed model kijken naar 
de hierboven beschreven patronen valt op dat ze met name in 
perspectief 3, 4 en 5 voorkomen. 

Het patroon van overdracht en tegenoverdracht
Bij overdracht gaat het zoals gezegd over het projecteren van 
gevoelens, wensen en verwachtingen uit eerdere relaties. Met 
name in afhankelijkheidsrelaties komt overdracht voor. De 
supervisor kan de coach helpen om zich bewust te zijn van de, 
vaak onbewuste, overdracht- en tegenoverdrachtpatronen door 
vanuit perspectief 3 en 4 naar de cliënt-coachrelatie te kijken 
en die te bespreken.
Supervisie biedt volop ruimte om te reflecteren op dergelijke 
patronen. Omdat aspecten uit het verleden vaak grotendeels 
verborgen blijven, kan het bespreekbaar maken ervan in een 
veilige omgeving leiden tot nieuwe inzichten. Bovendien helpt 
het de coach om de neutraliteit te behouden en de effectiviteit 
van de coaching te vergroten. 

Het patroon van het parallel proces
Het is niet ongebruikelijk dat processen die in de relatie tussen 
de cliënt en de coach spelen, zich herhalen in de relatie tussen 
de coach en de supervisor. De supervisor is getraind om hier 
alert op te zijn en zal vanuit perspectief 5 naar de supervisor-
coachrelatie kijken om op die manier een eventueel parallel 
proces te detecteren. Vervolgens kan het verder onderzocht en 
besproken worden.
Supervisors zijn opmerkzaam op de aanwezigheid van een 
parallel proces en zullen hun supervisanten erop wijzen. Hier-
mee helpen ze coaches inzichten te verwerven die ze zelf soms 
moeilijk ontdekken. Het bespreekbaar maken ervan stelt coa-
ches in staat om de coachrelatie verder te verdiepen. 

Het patroon van de projectieve identificatie
Bij projectieve identificatie is sprake van een ondraaglijk 
gevoel of een deel van het zelf dat geprojecteerd wordt op de 
ander. Het patroon kan zowel in de cliënt-coachrelatie als in 
de coach-supervisorrelatie voorkomen. Om dit patroon te kun-
nen identificeren zal de supervisor dus gebruikmaken van het 
perspectief 3 en 5. Ook hierbij biedt supervisie een uitgelezen 
kans om dit patroon te onderzoeken en te bespreken. Derge-
lijke ongemakkelijk gevoelens kunnen tijdens supervisie het 
vertrekpunt vormen voor een nader onderzoek. 

1 De cliënt en zijn presentatie; 2 De interventies en strategieën  
van de coach; 3 De cliënt-coachrelatie; 4 De coach; 5 De supervisor-coach-

relatie (en parallel proces); 6 De supervisor en diens eigen ervaring; 
7 De bredere context waarin het werk zich afspeelt.

Het 
coach-cliënt-

systeem

Het coach- 
supervisor-

systeem

7

5

6 4

3

2

1

Supervisor Coach/
supervisant Cliënt



18 •  c o a c h l i n k  m a g a z i n e

Als coach dien je je bewust te zijn van het belang van (vaak 
onbewuste) patronen die zich voordoen binnen de coachingre-
latie. Wanneer je dergelijke patronen weet te herkennen heeft 
dat een positief effect op de coachingrelatie, omdat je cliënten 
helpt om zuiverder naar hun issues te kijken. Door gespreks-
technieken en modellen te gebruiken helpt de supervisor jou om 
diepere inzichten te verwerven en je professionele ontwikkeling 
te ondersteunen. Op die manier ben je in staat om deze patronen 
te doorbreken en je effectiviteit als coach te verbeteren.

Supervisie uit het ‘verdomhoekje’
Hoewel intervisie onder coaches een zeer geaccepteerd instru-
ment voor persoonlijke ontwikkeling is, willen wij hier toch 
een lans breken voor supervisie. Met name individuele  super-
visie is een krachtig instrument om jouw persoonlijke ontwik-
keling te ondersteunen. 

Coaches zouden hierdoor geïntimideerd kunnen 
zijn en zich geremd voelen om in te grijpen

Supervisie krijgt gelukkig meer en meer aandacht. In de meeste 
(coaching)opleidingen is supervisie de normaalste zaak van de 
wereld en studenten zetten dit na afloop graag voort. Niet voor 
niets heeft de nobco onlangs het initiatief genomen om een 
groep zeer ervaren coaches in twee jaar op te leiden tot gecerti-
ficeerde esia-supervisoren. De nobco zegt hierover: ‘Super-
visie is een krachtige tool om te groeien in de uitoefening van 
je vak. Een supervisor is een meer ervaren vakgenoot die je 
helpt bij vragen waar je in je praktijk tegenaan loopt. Dit kan 
individueel of samen met enkele andere vakgenoten. Hij of zij 
begeleidt jou in het reflecteren op je vraagstukken, zodat je je 
verder kunt ontwikkelen.’

Met een gecertificeerde supervisor kun je erop vertrouwen dat 
er zorgvuldig met je wordt omgegaan en mag je deskundigheid 
verwachten. Niet alleen in het supervisieproces, maar ook in 
ervaring als het gaat om meekijken in jouw praktijk. Juist in 
zo’n supervisierelatie kun je je kwetsbaar opstellen en zaken 
bespreken die je anders misschien niet zo makkelijk op tafel 
legt. Je wordt niet beoordeeld, zoals bijvoorbeeld bij een exa-
men of assessment. De ervaren coach is er om jou te helpen 
groeien. 

Drs. Marianne Eussen is gecertificeerd executive 
(team)coach en supervisor bij PALET coaching 
| advies | interimmanagement. Ze begeleidt 
professionals en non-profitorganisaties om hun 
ambities te realiseren. Ze is met name gericht op 
het samenspel tussen de manager en het team. 
paletonline.nl

Johan Vermeule MSc, MA is gecertificeerd  
executive coach en supervisor bij InPersona 
Coaching. Johan richt zich op het ondersteunen 
van de professionele ontwikkeling van mana-
gers, business professionals en coaches.  
inpersonacoaching.com
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