Word ook onze HSP Professional/trainer!
Doel van de organisatie
Het doel van de ´Hallo, ik ben Gwen´® Academie is om in elke stad en dorp in Nederland olievlekken van
Bewustwording ten aanzien van (hoog) gevoelige kinderen te laten ontstaan en te laten groeien.
Dit willen wij doen door:

Meer bewustwording te creëren ten behoeve van (hoog) gevoelige kinderen in Nederland, op scholen,
voor leerkrachten, ouders en andere begeleiders van kinderen en hierbij gelijktijdig (professionele)
begeleiders van kinderen te versterken in hun 'rol'.
Door wie?
Diverse ervaren zelfstandige professionals (zzp-ers), waarvoor deze visie en thema’s een thuiskomen is,
die deze kennis doorleven en deze visie vanuit hun unieke persoonlijke ‘eigenheid’ kunnen begeleiden en
uitdragen. Naast de opties: het neerzetten van een kwalitatief waardevolle workshop, mee participeren op
HSP Samen en/of op de HSP Advieslijn, is hun basisintentie het bijdragen aan de bewustwording ten
aanzien van (hoog) gevoelige en anders lerende kinderen.
Elke professional is op zich al een ‘master’ over zijn eigen kennis en ‘innerlijk’ weten. Dat is tevens de
meerwaarde voor het avontuur.
Niet alleen wordt er bewustwording gecreëerd bij de doelgroepen. Ook de professionals kunnen groeien in
hun eigen ‘zijn’. En zijn of haar zielsmissie uitdragen.

Jij ook?
Past deze gedachte ook bij jou en wil jij als professional hier ook een bijdrage aan leveren? Dat kan!
Wij zijn op zoek naar professionele mensen, die een achtergrond delen met een van de doelgroepen van
de workshops, te weten scholen, leerkrachten, ouders en kinderen. En die daarnaast vanuit een intrinsieke
belangstelling de visie en de thema’s uit het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ kunnen en willen uitdragen ten
behoeve van de bewustwording van (hoog) gevoelige kinderen.
Als HSP professional/trainer ben je vrij zelfstandig en heb je ook de mogelijkheid om de workshop met je
eigen ‘uniekheid’ aan te vullen binnen de kaders van de academie en de onderwerpen uit het boek ‘Hallo,
ik ben Gwen’.
Omdat de Academie opgericht is vanuit een unieke vorm, zijn er naast een maandelijkse bijdrage voor de
licentie om de workshops onder onze naam te mogen gaan geven van € 25,- (excl. btw), niet veel onnodige
verplichtingen. Ook kan je je eigen tijd indelen, wanneer en hoeveel het jou uitkomt (en vanzelfsprekend

ook gericht op de wensen van de klant). Wel verwachten wij een bepaalde mate van zelfstandigheid en het
nemen van eigen verantwoordelijkheid binnen dit avontuur.
Achtergrond van onze organisatie en avontuur
De ‘Hallo, ik ben Gwen’ Academie is een initiatief van diverse (professionele) begeleiders van kinderen,
waarbij de onderwerpen gebaseerd zijn op het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ van auteur Barbara Veer, vertaald
naar workshops.
Als HSP Professional/trainer ben je heel zelfstandig en mag jij zelf ook scholen, leerkrachten en ouders etc.
gaan benaderen en je (sociale) netwerk aanspreken om deelnemers te vinden voor de workshops of voor
andere mooie initiatieven van ons avontuur.
Dit avontuur en deze workshops gaan over de thema’s en de visie uit het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ en
daarnaast is er voldoende ruimte voor je eigen ‘unieke’ inbreng. Behalve dat het een heel mooi doel is,
staan er ook leuke verdienste tegenover. Deze verdienste creëer je zelfstandig onder de paraplu van de
Academie.
De licentie
De licentie omvat, naast de paraplu van de Academie en de naamsbekendheid hiervan, ons waardevolle
interne netwerk en vermelding van jezelf en je bedrijf op onze website, ook nog twee andere platforms die
onder deze paraplu momenteel gerealiseerd worden. Dit zijn:
- de HSP Samen (online), een Community platform. De trainers/professionals met een licentie mogen
gebruik maken van alle onderdelen, zoals Events aanbieden, mee participeren op het HSP Forum (voor
volwassenen, tieners en kinderen), bloggen, vloggen, (online) trainingen en cursussen aanbieden, ook
onder de eigen (bedrijfs)naam. Deze wordt zo spoedig mogelijk gelanceerd, verwachting mei 2018.
- een HSP Advieslijn. Hierbij heeft de trainer met de licentie de mogelijkheid om mee te participeren op de
nieuwe HSP Advieslijn (betaald telefonisch advies) middels een eenmalige bijdrage van € 25,- voor
administratie en inregelkosten.
Zie ook onderstaand plaatje:

Jouw achtergrond & Visie
Vanzelfsprekend is het van belang dat jouw eigen visie, competenties en persoonlijke kracht aansluiten bij
die van ons. Het is daarom heel belangrijk om vooraf nader te toetsen of dit avontuur bij je past. Je kunt dit
doen door:
op onze website: www.halloikbengwenacademie.nl te kijken voor het doel en het aanbod aan onze
klanten, zodat je een goede inschatting kunt maken of dit (redelijk) aansluit op je eigen competenties en
persoonlijke kracht.
En lees eens de artikelen die naar aanleiding van het boek geschreven zijn o.a. voor de online
magazines ‘Nieuwetijdskind’ en ‘De leukste kinderen’ via: https://www.nieuwetijdskind.com/author/barbaraveer/ en http://www.halloikbengwen.nl/artikelen-social-media zodat je een goede inschatting kunt maken of
dit (redelijk) aansluit bij je eigen visie.
Mochten dit allemaal aansluiten, dan vragen we je ook om vervolgens het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ lezen.
Het lezen van het boek is een basisvereiste om goed te kunnen voelen of dit ook iets is wat jij wilt en kunt
uitdragen naar buiten toe. Op welke manier dan ook : )
Mocht dit het geval zijn, dan maken we graag aansluitend een telefonische- of skype afspraak met je.
Daarin horen we (in de persoon van Barbara Veer) graag jouw bevindingen en een motivatie om aan dit
avontuur te willen deelnemen en vertellen we meer over de inhoudelijke kant van de workshops alsook alle
mogelijkheden binnen ons avontuur.
Mocht je na dit gesprek nog steeds enthousiast zijn, dan ontvang je vervolgens, bij een wederzijdse klik,
een licentieovereenkomst met daarbij de licentie.
Nog belangrijk om te weten
Er zijn naast de € 25,- (excl btw) per maand, geen andere kosten of verplichtingen die je verbinden met dit
avontuur, behalve de geheimhoudingsplicht en wellicht het bijdragen als fysiek verkooppunt.
In de prijzen van de workshops is een stukje overhead ingecalculeerd. Dus als je daadwerkelijk een
workshop gaat geven namens de Hallo, ik ben Gwen Academie dan draag je deze overhead af aan de
organisatie. De prijzen zijn dus al opgehoogd met deze overhead (25%) en worden ook weer afgedragen.
Je hoeft deze pas af te dragen na (aan)betaling van de klant. Dus geen investering vooraf.
Er worden af en toe interne trainingen door onze eigen trainers aangeboden voor onze eigen trainers om
jou te versterken op je pad. Deze zijn niet verplicht, maar wel aan te raden om de flow van het avontuur
nog verder te laten groeien & bloeien.
Je hoeft niet perse een professionele trainer te zijn om je aan te sluiten en een bijdrage te leveren aan ons
mooie avontuur. Onze trainers werken op verschillende niveaus en doelgroepen. Voor een groep of een op
een. Het gaat erom, dat wij met elkaar olievlekken van bewustwording verspreiden in de eigen regio, ieder
op zijn eigen manier en waar jij je prettig bij voelt.
Je bent van harte welkom
Ben jij nog steeds enthousiast na het lezen van bovenstaande informatie? : )
Bestel dan eerst het boek via: mijn webwinkel of via Bol.com en koppel je bevindingen zo spoedig mogelijk
terug voor het vervolg of neem gewoon even contact op via Info@halloikbengwenacademie.nl
Mocht je nog aanvullende vragen hebben, stel ze gerust.
Je bent in ieder geval van harte welkom : )
namens het team van de ‘Hallo, ik ben Gwen’ Academie,
Barbara Veer

