
TRAINING ZELFZORG VOOR 
PROFESSIONEEL BEGELEIDERS

Dr. Struyckenstraat 165, 
4812 BC Breda

Elke (jeugdprofessional):
Door de werkdruk en mijn gezin kom ik nauwelijks toe aan ontspanning of 

professionele reflectie. Diep van binnen ben ik bang iets wezenlijks over het 
hoofd te zien en daardoor blijf ik extra alert en ontspan nog minder.” 

Marijn (ambulant begeleider): 
“Mijn cliënten geef ik het advies goed voor zichzelf te zorgen. Maar zelf ren ik 
vaak als een kip zonder kop van de ene afspraak naar het andere. Ik wil leren 

mezelf beter te begrenzen en daardoor een beter rolmodel worden.”

Marja (psychiater):
“Toen mijn vader plotseling overleed, ging ik op de automatische piloot aan het 

werk. Ik schakelde mijn persoonlijke gevoelens zo goed uit dat ik ze thuis ook 
nauwelijks voelde. Toen een cliënt zich suïcideerde, kon ik hier niet mee omgaan.” 

      Voor wie?

Een zinvolle bijscholing voor 
professioneel begeleiders 
werkzaam binnen o.a. GGZ, 
sociaal domein, Kinder- en Jeugd 
hulpverlening, gezondheidszorg, 
onderwijs en voor zelfstandige 
coaches/therapeuten/
behandelaars. 

Op aanvraag bestaat de 
mogelijkheid voor een 
teamtraining ‘in-company’.
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(Bron: Take Care! Zelfzorg voor professioneel 
begeleiders/Carla Schellings, Boom 2016)

TAKE CARE!
      Waarom Zelfzorg?

Als professioneel begeleider ben je zelf jouw belangrijkste instrument. 
Het is ‘high touch’- werk: je werkt met mensen, jouw werk ‘raakt’ jouw klant en 
je kunt zelf ook geraakt worden. Daarom is zelfzorg nodig: alle bewuste en 
onbewuste activiteiten om je professionele zelf te onderhouden en aan te 
scherpen en je persoonlijke zelf schoon en gezond te houden. Een doorlopend 
proces van reflecteren, verwerken en integreren.

Zó goed zorgen voor jezelf als professional dat je:
• Het werk op een effectieve manier kunt dragen
• Regie voert over jouw werkbelasting
• Een adequaat rolmodel bent voor jouw klanten
• Zo vitaal en gezond mogelijk blijft
• Veerkracht hebt bij moeilijke omstandigheden 
   in je werk- en privé-leven

De vier reflectievragen uit de Take Care-cyclus! 
vormen de leidraad voor deze training.

Kennisoverdracht, groepsopdrachten, individuele 
(huiswerk)opdrachten en intermezzo’s met yoga/
mindfulness. De deelnemers brengen actief eigen 
ervaringen en werkkader in.

      Training Take Care!

Doel

Training
(contacttijd 24 uur, 

zelfstudie 20 uur)

Werkwijze training
(groepsgrootte 6-12 

deelnemers)

 



          Praktische aspecten

• Accreditatie: 
   Aangevraagd bij NIP, SKJ 
   en andere relevante  
   beroepsorganisaties.

• Trainingslocatie: 
   Yogasite Breda 
   dr. Struyckenstraat 165, 
   4812 BC Breda 

• Prijs: 
   € 1495,- (lvoor zelfstandigen € 995,-)   
   Inclusief:
  • 3 cursusdagen op locatie, 
     incl. koffie/thee en lunch
  • 2 individuele gesprekken 
     (persoonlijk of skype)
  • intermezzo’s yoga/mindfulness 
     door professionele docent
  • Exemplaar Take Care! en reader

Ben ik er klaar voor? 
Kennismaken; inventarisatie persoonlijke 
achtergrond en Zelfzorgwens.

Maak ik de juiste verbinding?
Het begrip Zelfzorg, jezelf als instrument in het werk, 
de Take Care!-cyclus, holding space, Doe- en 
Zijnsstand, ‘High-touch’ werk en specifieke 
stress- en energiebronnen.

Wat zegt dit over mij?
Persoonlijke zelf: persoonlijkheid, privé-leven, 
motieven en overtuigingen. 
Professionele zelf: professionele identiteit, 
loopbaan, samenwerking.

Persoonlijke verdieping Wat zegt dit over mij?
Sterke kanten en belemmeringen op het 
gebied van zelfzorg.

Ben ik er klaar mee?     
Dagelijkse zelfzorg, signalen van overbelasting en burn-
out, herstelfasen, de vijf W’s van gedragsverandering, 
jezelf bij de les houden.

Toetsing:
Certificaat bij minimaal 90% aanwezigheid en 
voldoende voor eindwerkstuk.

Individuele intake

Dag 1

Dag 2

Individuele sessie

Dag 3

Afsluiting

       Opbouw Training

         Data 2019:
     
Voorjaar 2019
Dag 1: Woensdag 27 februari 2019           9.30-16.30u
Dag 2: Woensdag 13 maart 2019             9.30-16.30u
Dag 3: Woensdag 29 mei 2019                9.30-16.30u

Individuele coachsessies worden gepland op 
woensdag 10 april, 17 april of 15 mei.

Najaar 2019
Dag 1: Woensdag 25 september 2019      9.30-16.30u     
Dag 2: Woensdag 9 oktober 2019             9.30-16.30u
Dag 3: Woensdag 11 december 2019      9.30-16.30u 

Individuele coachsessies worden gepland op 
woensdag 30 oktober, 6 of 13 november.

Psychologiepraktijk 
Carla Schellings
E info@carlaschellings.nl  
I  www.carlaschellings.nli

Heb je interesse of 
wil je meer weten?  
Neem dan contact op:

+31 (0) 6 28 77 07 25

      Trainer
Carla Schellings is ervaren 
Arbeids- en Organisatiepsycholoog 
met een eigen praktijk in Breda. 
Ze is werkzaam als coach (o.a. 
via De Baak), supervisor, docent 
voor diverse beroepsopleidingen 
(o.a. RINO Zuid), trainer. In 2016 
verscheen haar boek ‘Take 
Care! Zelfzorg voor professioneel 
begeleiders’ (Uitgeverij Boom).


