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bij een toespitsing op en concretise-
ring naar de functie en praktijk van 
supervisie en naar het daarvoor en 

daarin gewenste handelen van super-
visoren. Alleen een gericht zijn op de 

beroepscode en het gewenste beroep-
sethische gedrag van de supervisor is daar-

voor beslist onvoldoende. 
De beroepsorganisatie LVSC dient dit thema 
expliciet op te pakken, door stimulering van 
studie van dit themagebied en van uitwisse-
ling van concrete 
ervaringen van su-
pervisoren dien-
aangaande, en door 
systematisering 
daarvan mogelijk 
te maken. 
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Als je in een andere taal met iemand praat, 
stel je vanzelf meer vragen, omdat je be-
seft dat er makkelijk misverstanden kun-

nen ontstaan. Op bezoek in een ander land 
met een andere cultuur accepteer je makke-

lijker gebruiken en procedures die je raar of 
zelfs ongemakkelijk vindt, omdat je weet dat je 

op bezoek bent. Inzicht en vaardigheden om het 
contact en de interactie met anderen soepel te laten 
verlopen, hebben de meeste mensen dus wel in huis. 
Het lijkt of die kwaliteiten verdwijnen, als we omgaan 
met mensen bínnen 
de grenzen van het ei-
gen land of van onze 
gemeenschap. Lang 
geleden zei een lei-
dinggevende eens te-
gen mij: ‘Ik zou willen 
dat je net zoveel com-
passie had met mij als 
je hebt met onze klan-
ten.’ Dat was een pijn-
lijke maar terechte 
constatering. Bij mijn 
klanten kon ik om-
gaan met meningsver-
schillen en onbegrip. 
Ik nam de moeite uit 
te vinden waar de ver-
schillen zaten en los-
te het constructief op. 
Voor mijn baas was ik 
een stuk strenger. Het duurde even voor ik erachter 
kwam waar die felheid vandaan kwam. Blijkbaar 
vond ik dat hij mij als collega meteen zou moeten be-
grijpen en steunen. 
Het deed me beseffen dat iedereen elke dag te maken 
heeft met cultuurverschillen en taalbarrières, maar 
dat we dat niet doorhebben. Geen twee mensen zijn 
hetzelfde. Los van nationaliteit hebben we allemaal 
een unieke achtergrond. Vanuit onze familie, persoon-

lijkheid, opleiding en werkkring doen en denken we 
allemaal anders. Veel van de verschillen en barrières 
die vanuit die uniciteit ontstaan, lossen we samen on-
bewust op. Maar ook blijven er in iedere relatie ge-
woonten en verwachtingen die tot verwarring of on-
gemak leiden. Hoe ga je om met een klant die altijd 
te laat komt? Wat doe je als iemand openheid op be-
paalde vlakken weigert? Als hij je geen hand wil ge-
ven? 
In een internationale context zijn we flexibel en ver-
gevingsgezind, vinden we het misschien zelfs een uit-

daging of charme. 
Maar bij mensen die 
we als ‘van hier’ zien 
of mensen die ‘hier 
komen wonen’ ligt 
dat toch lastiger. Dan 
hopen we dat de om-
gangsvormen vanzelf 
op elkaar aansluiten 
en we geen moeite 
hoeven te doen om 
een effectieve en 
prettige omgang met 
elkaar op te bouwen. 
Dan zien we afwij-
kend gedrag al snel 
als raar of onwillig. 
Zijn we thuis onbe-
wust sneller geneigd 
om anderen voor te 
schrijven wat te doen 

en een relatie tot ‘onwerkbaar’ te verklaren, als niet 
wordt meegewerkt?
Kortom, begeleiding in een nationale context is nog 
niet zo simpel, omdat je werkt in de schijn van we-
derzijds begrip. 
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