academy
Ontwikkelprogramma
voor ondernemers

GEEFT EEN
BOOST AAN
JOU EN JOUW
BEDRIJF

Als ondernemer herken je het wel. Zoveel ideeën
in je hoofd, zoveel kansen die je graag wilt
grijpen. En tóch zo weinig tijd om het daad
werkelijk te doen. Je komt er niet aan toe omdat
je alle zeilen bij moet zetten om aan de dagelijkse
productie, klant- en medewerkersvragen en
organisatorische beslommeringen te voldoen.
De alledaagse hectiek slokt je op.
PSV Business Academy zorgt ervoor dat jij sterker
aan het roer van je bedrijf komt te staan. Zodat je
bedrijf op een toekomstbestendige manier groeit,

medewerkers betrokken raken én blijven en
klanten fan van je worden. En jij weer datgene
kunt gaan doen waarom je het bedrijf ooit bent
begonnen of hebt overgenomen: kansen zien en
benutten. Je droom realiseren.
Dat is toch alles wat je als ondernemer wilt!
Wil jij dat ook?
Neem dan deel aan de PSV Business Academy
voor Ondernemers.

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 ONDERNEMERS
•	Is een resultaatgericht ontwikkelprogramma op maat, waarin
we samen gaan werken aan jouw ondernemerskwaliteiten en
je onderneming. Onze aanpak is gericht op een breed scala aan
onderwerpen waar je als ondernemer binnen je onderneming
mee te maken hebt. Bovendien zijn wij heel praktijkgericht,
zodat je er direct mee aan de slag kunt in je bedrijf.
•	Is voor ondernemers en/of beslissers uit het bedrijfsleven die
behoefte hebben aan een direct toepasbaar verbeterplan voor
zichzelf en/of hun onderneming;
•	Heeft een uitgebreide persoonlijke intake met een
organisatiescan en een persoonlijk Insights Discovery® profiel;
•	Is gevarieerd en afwisselend met direct toepasbare kennis en
een diversiteit aan actiegerichte leermethodieken;
•	Bestaat uit 12 sessies van 4 uur (1 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 JOUW BEDRIJF
• Beter en meer inzicht in jezelf en je onderneming
•	Een concreet en op maat gemaakt verbeterplan voor jouw
persoonlijke situatie
•	Een nieuw netwerk van ondernemers met soortgelijke
uitdagingen
• Nieuwe energie voor jezelf en je onderneming
• Werkelijke vernieuwing en zicht op nieuw perspectief
INVESTERING
• € 3.500,- 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 ondernemers
INHOUD
Voorafgaand aan de start van het programma;
• Een uitgebreide organisatiescan van jouw onderneming
• Persoonlijk intakegesprek ondernemer
MODULE 1, THE WHY?
• Kick-off, kennismaking en introductie van het programma
• Wat drijft mij als ondernemer?
• Persoonlijk Insights Discovery® profiel
•	De Ondernemer, zijn Onderneming en zijn Omgeving,
3-O Model.
• Missie, Visie, Kernwaarden en Strategie
•	Procesreis en besturingsreis; van achteraf en reactief naar
vooraf en proactief verbeteren. De regie weer in eigen handen
• Continu Resultaten Verbeteren
MODULE 2, LEIDERSCHAP EN JOUW ORGANISATIE OP ORDE
•	Organisatie inrichting en -ontwikkeling, de wendbare
en toekomstbestendige organisatie
• Veranderen, verbeteren of vernieuwen?
•	Management van het menselijk kapitaal, werkgeluk en
duurzame inzetbaarheid
• De werknemersreis, ‘binden en boeien’ van medewerkers
• Persoonlijk- en gewenst leiderschap
• Management of leiderschap?
• Werken aan je bedrijf of in je bedrijf?
MODULE 3, EXCELLENTE KLANTBELEVING
• Klantbeleving 2.0
•	De klantreis; van klantbehoeften via klantbeloften naar
echte klantbeleving!
• De klant als jouw echte fan en ambassadeur
AFSLUITING EN CERTIFICAATUITREIKING
ORGANISATIESCAN 1.0 EN INDIVIDUEEL VERBETERPLAN
PERSOONLIJKE EVALUATIE / BUSINESS COACHING

