academy
Ontwikkelprogramma
voor hoger management

GEEFT EEN
BOOST AAN
JOU EN JOUW
MIDDENKADER

Ben jij de schakel tussen de directie en het middenkader
en wil jij je leiderschap- en managementkwaliteiten
verder ontwikkelen? Als jij tot het hoger management
van je bedrijf behoort, dan vervul je een cruciale rol
waaraan hoge eisen worden gesteld. Jij bent de
verbinding tussen de directie en het middenkader.
Je zorgt ervoor dat je beleid mee ontwikkeld en dat dat
beleid wordt uitgevoerd en doelen worden gerealiseerd.
PSV Business Academy zorgt ervoor dat jij zicht krijgt op
je natuurlijke leiderschapsstijl en hoe je andere
(situationele) leiderschapsstijlen kunt ontwikkelen en
inzetten in het licht van de gewenste veranderingen en/of
verbeteringen. Je hebt inmiddels een meerjarige ervaring

in het aansturen van middenkaderleden en/of teams
van professionals en hebt behoefte aan een volgende
stap in je ontwikkeling. De strategische vertaling van de
ondernemingsstrategie, waar je zelf veelal een
belangrijke bijdrage hebt geleverd, naar een tactische
en operationele implementatie is daarbij essentieel.
En dat is precies waar dit ontwikkelprogramma
om draait!
Wil jij dat ook?
Neem dan deel aan de PSV Business Academy
voor Hoger Management

Nu inclusief sessies op o.a. PSV Campus De Herdgang, de
PSV kleedkamer en diverse PSV prominenten als gastspreker!

DE PSV BUSINESS ACADEMY | ONTWIKKELPROGRAMMA
VOOR HOGER MANAGEMENT
•	Is een resultaatgericht ontwikkelprogramma op maat, waarin
we samen gaan werken aan jouw management- en
leiderschapskwaliteiten en jij een succesvoller manager wordt.
Onze aanpak is gericht op een breed scala aan onderwerpen
waar je als manager binnen de onderneming mee te maken
hebt. Bovendien zijn wij heel praktijkgericht, zodat je er direct
mee aan de slag kunt in je job;
•	Is bestemd voor business unit directeuren, managers in het
hoger management;
•	Is een ontwikkeltraject waarbij talentontwikkeling, leiderschap,
zelfreflectie, introspectie, aandacht en mensgericht sturen de
uitgangspunten zijn;
•	Is gevarieerd en afwisselend met direct toepasbare kennis en
een diversiteit aan actiegerichte leermethodieken;
•	Bestaat uit 12 sessies van 4 uur (dagdeel) in een 2-wekelijkse
frequentie;
•	1 individuele coachsessie én een persoonlijk intakegesprek
voor de start van het programma;
• Heeft tussen de 10 en 12 deelnemers
•	Inclusief sessies op PSV Campus De Herdgang, de PSV
kleedkamer en diverse PSV prominenten als gastspreker!
•	Gedurende de duur van het ontwikkelprogramma krijg je de
beschikking over een individueel account van GoodHabitz
voor ondersteunende online trainingen.
DIT LEVERT HET OP VOOR JOU EN DE ORGANISATIE
•	Deelnemers kunnen naast het vak van managen ook leiderschaps
kwaliteiten (door)ontwikkelen en worden daarmee succesvoller
én inspiratiebron voor zowel directie als het middenkader.
•	Een persoonlijk ontwikkel plan (POP) en een persoonlijk
actieplan (PAP).
• Een persoonlijk Insights Discovery® profiel.
•	Meer zelfvertrouwen, mentale weerbaarheid en inspiratie
door toegenomen zelfkennis
•	Continu verbeteren van de persoonlijke -, bedrijfs- en
teamresultaten.
•	Sparren met andere (business unit) directieleden en/of
managers in het hoger management.
INVESTERING
• € 2.950,- exclusief btw.
•	Deze investering is volledig aftrekbaar als bedrijfskosten.
In sommige branches kunnen bedrijven de kosten declareren
bij een opleidingsfonds.

WIL JIJ UITGEDAAGD WORDEN EN
WORDEN WIJ JOUW SPARRINGPARTNER?
Heb je nog vragen of wil je jezelf of iemand
anders aanmelden?
Kijk op PSV.nl/businessacademy of neem contact
op met je accountmanager van PSV.

PROGRAMMA-INFORMATIE
PSV BUSINESS ACADEMY 2021
Ontwikkelprogramma voor hoger management
INHOUD
•	Persoonlijk intakegesprek en samen met de direct
leidinggevende ondernemer / - manager leer- en
ontwikkeldoelen bepalen
MODULE 1, PERSOONLIJK LEIDERSCHAP & - EFFECTIVITEIT
• Kick-off, kennismaking en introductie van het programma
• Persoonlijk Insights Discovery® profiel
• Wie ben ik en waarom doe ik wat ik doe?
• Persoonlijk Leiderschap en authentiek leidinggeven
• Effectief beïnvloeden en motivatietheorieën
• Ontwikkel- en actieplan voor je team (POP/PAP)
MODULE 2, COMMUNICATIE, SAMENWERKING, MOTIVATIE
& LEIDERSCHAPSSTIJLEN
•	Verbale en non-verbale communicatie 2.0 inclusief
NLP beïnvloedingsinstrumenten
• Communicatiestijlen en gesprekstechnieken
•	Samenwerken, teamontwikkeling en (situationele)
leiderschapsstijlen
• Strategisch HRM, werkgeluk en medewerkersbeleving
• Coachen, begeleiden en motiveren van professionals
MODULE 3: DE ORGANISATIE & CONTINU RESULTATEN
VERBETEREN
• Missie, visie, kernwaarden en strategie, houdbaarheidscheck
• Organisatie, processen en teamontwikkeling 2.0
•	Continu Resultaten Verbeteren en innovatie van businessen verdienmodellen
• Binden, boeien en ontwikkelen van middenkaderleden
EINDPRESENTATIES
AFSLUITING EN CERTIFICAATUITREIKING

