
 

 
 

Het Begint Bij Mij 
SKJ-geaccrediteerde training voor professionals uit het jeugdveld  

 

 

De droom 
 

 

Om deze droom te verwezenlijken hebben we professionals nodig die bruisen van het zelfvertrouwen, die 

gezinnen vol verwondering tegemoet treden; professionals die werken in een omgeving waarin zij de ruimte 

hebben om zichzelf te ontwikkelen. Professionals die met gezinnen samenwerken aan een zo kansrijk mogelijke 

plek voor kinderen in de maatschappij. 

Daaraan willen wij bijdragen met ons programma Het Begint Bij Mij voor jeugdprofessionals.  

 

 

Het programma 
 

 

 

Het programma is opgebouwd uit vier bouwstenen die met elkaar in verbinding staan. In een veilige sfeer 

doorloop je aan de hand van theorie, verhalen en reflectie een proces van bewustwording naar actie. Natuurlijk 

is er veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en ga je actief aan de slag, soms alleen, in de groep of later op 

je werk.  

Nieuwsgierig? 

Klik hier om een beter beeld te krijgen van wat we doen in de training, hoe we werken en hoe andere 

professionals het vonden. We delen op deze pagina verhalen, filmpjes en oefeningen. 

 

“Droomt iedereen die werkt met kinderen en gezinnen niet van een kind dat bruist van het 

zelfvertrouwen, dat de wereld vol verwondering tegemoet treedt; een kind dat opgroeit in een 

samenleving waarin het de ruimte heeft om zichzelf te ontwikkelen. Met zelfvertrouwen en 

vertrouwen richting de toekomst. Voor een zo kansrijk mogelijke plek in de maatschappij?” 

https://www.peer3.nl/kennismaken-met-hbbm-professionals/


 

 
 

Visie 
 

Wij geloven dat je bij je zelf moet en kunt beginnen, ook als professional. Welke levenservaringen neem je 

mee? Wat zijn je eigen drijfveren, normen en waarden? Hoe neem je dit mee in je werk? We zetten vervolgens 

de stap van denken en praten over, naar DOEN. Zo zal je gaandeweg meer voldoening en impact krijgen in jouw 

dagelijkse werk. 

Het begint wel bij jezelf, maar niemand staat er alleen voor. In de laatste bijeenkomsten onderzoeken we hoe 

de organisatie, de cultuur en het beleid kunnen bijdragen aan een omgeving die professionals de ruimte en het 

vertrouwen geeft om te doen wat nodig is. 

Samen kunnen we bouwen aan een wereld waarin kinderen zichzelf mogen zijn, alle ruimte en steun krijgen 

zich te ontwikkelen en opgroeien in een wereld waarin iedereen ertoe doet.” 

 

 

Waarom juist nu? 
 

Steeds duidelijker voelen we de urgentie dat het anders moet. We beseffen dat de oplossing vaak ligt buiten de 

grenzen van onze eigen organisatie, maar vinden het toch lastig om buiten de gebaande paden nieuwe 

oplossingen te forceren. Juist daarom is het nodig dat een steentje bijdraagt en dat we elkaar daarbij steunen.  

We zien en horen van veel mensen die werken in het jeugddomein dat zij meer plezier en voldoening uit hun 

werk willen halen. Zij zoeken naar meer ruimte om datgene te doen wat nodig is. Er is behoefte aan meer 

verbinding met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie. 

 
 

Praktische zaken, kosten en stappen 
 

Voor € 1495,- (inclusief btw) per deelnemer verzorgen wij: 

• 7 Bijeenkomsten van 3 uur, begeleid door een ervaren mastertrainer 

• Werkboeken en andere materialen voor alle deelnemers 

• Koffie, thee en een lunch 

• Op een centrale locatie in het land 

• SKJ registratie 33.10 punten 

Aan een groepstraining kunnen minimaal 8 en maximaal 12 professionals deelnemen.  

De eerstvolgende training staat gepland vanaf 14 jan. wekelijks 6 vrijdagochtenden van 9:30 tot 12:30. De 

zevende bijeenkomst (een feestelijke afsluiting) plannen we in overleg met de deelnemers. 

Voor in company trainingen kan de prijs in overleg aangepast worden. 

DIRECT 

AANMELDEN 

https://hbbm.typeform.com/to/uFu5wnTn


 

 
 

Handige links naar extra informatie 

 

Informatieavond 
Voor wie meer wil weten, organiseren we een informatieavond waarin we met elkaar in gesprek gaan, 

persoonlijke verhalen delen en er ruimte is voor het stellen van vragen. Houd de nieuwsberichten op onze 

website en LinkedIn in de gaten voor de data. 

 

Training voor opvoeders 
We bieden ook een training Het Begint Bij Mij voor opvoeders. Lees hier meer over dit programma. 

 

Train de trainer voor de training voor opvoeders 
Professionals kunnen na deze training doorstromen naar het train de trainer programma van Het Begint Bij Mij 

voor opvoeders 

 

Je kunt natuurlijk ook gewoon contact met ons opnemen!  

 

 

Onze flyer 
 

Klik op de afbeelding om te openen 

      

 

 

https://www.peer3.nl/nieuws/
https://www.linkedin.com/company/peer3
https://www.peer3.nl/het-begint-bij-mij-voor-opvoeders/
https://www.peer3.nl/hbbm-trainer-worden/
https://www.peer3.nl/wie-zijn-wij/ons-team/
https://www.peer3.nl/app/uploads/2021/06/flyer-hbbm-professionals-scaled.jpg
https://www.peer3.nl/app/uploads/2021/06/flyer-hbbm-professionals-achterkant-scaled.jpg
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