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GEEFT EEN
BOOST AAN
JOU EN JOUW
ORGANISATIE
Wil jij als medewerker meer zicht krijgen op wie je
bent, wat je wilt en wat je allemaal kunt om van
daaruit te komen tot prestatieverbeteringen? En
wil je meer de regie in eigen hand nemen om te
komen tot het verder ontwikkelen van je
kwaliteiten en je loopbaan en daarmee duurzaam
inzetbaar blijven? Doe dan mee aan dit
resultaatgerichte ontwikkelprogramma van de
PSV Business Academy!
PSV Business Academy zorgt ervoor dat jij meer
zicht, focus en grip krijgt op jezelf als medewerker.
Doen waar je goed in bent en van daaruit jezelf

verder ontwikkelen naar het niveau zoals jij dat
voor ogen hebt. Zelf de regie in handen, richting
geven aan je persoonlijke ontwikkeling en daarmee
actief werken aan jouw werkgeluk!
En dat is precies waar dit ontwikkelprogramma
om draait!
Wil jij dat ook?
Neem dan deel aan de volgende PSV Business
Academy voor (operationele) medewerkers.
We starten op 8 september 2021.

DE PSV BUSINESS ACADEMY | ONTWIKKELPROGRAMMA
VOOR (OPERATIONELE) MEDEWERKERS
•	Is een resultaatgericht en persoonlijk ontwikkelprogramma op
maat waarin we samen gaan werken aan jouw authentieke
kwaliteiten. Onze aanpak is heel praktijkgericht zodat je er
direct mee aan de slag kunt in je job;
• Is bestemd voor operationele medewerkers;
•	Bouwt voort op jouw ervaring en persoonlijke voorkeuren die
via een persoonlijk Insights Discovery® Profiel zichtbaar
worden gemaakt;
•	Is een ontwikkeltraject waarbij zelfkennis en
talentontwikkeling de uitgangspunten zijn;
•	Is gevarieerd en afwisselend met direct toepasbare kennis en
een diversiteit aan actiegerichte leermethodieken;
•	Bestaat uit 2 sessies van een dagdeel (4 uur) en 2 sessies van
1 dag in een 2-wekelijkse frequentie. In 2 maanden sta jij er
weer helemaal up-to-date bij;
•	Heeft tussen de 10 en 12 deelnemers per groep;
•	De sessies vinden natuurlijk plaats in het Philips Stadion!
•	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
•	Het verhoogt je effectiviteit en plezier als medewerker en zorgt
ervoor dat jij een hogere bijdrage gaat leveren aan het
bedrijfsresultaat en actief gaat werken aan het verhogen van
jouw werkgeluk.
•	Je ontvangt een persoonlijk Insights Discovery® profiel waarmee je
inzicht krijgt in je gedrags- en communicatie voorkeuren. Dat is de
basis om ook andere communicatiestijlen te ontwikkelen en meer
aansluiting te hebben bij anderen.
•	Sparren en leren doe je samen met andere medewerkers vanuit
andere bedrijven.
INVESTERING
• € 1.250,- 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 (operationele)
medewerkers
PLANNING
•	Sessie 1 - Woensdag 8 september 2021, 13.00 - 17.00 uur
• Sessie 2 - Woensdag 22 september 2021, 08.30 - 16.30 uur
• Sessie 3 – Woensdag 6 oktober 2021, 13.00 - 17.00 uur
• Sessie 4 - Woensdag 20 oktober 2021, 08.30 - 16.30 uur
INHOUD
Sessie 1 en 2:
WIE BEN IK, WAT WIL IK, WAT KAN IK EN HOE WORD
IK BETER?
• Kick-off, kennismaking en introductie van het programma
•	Persoonlijk Insights Discovery® profiel en mijn voorkeuren in
gedrag en communicatie
• Wie ben ik, waarom doe ik wat ik doe en hoe doe ik dat dan?
•	Eerste aanzet tot jouw persoonlijk ontwikkel- en actieplan
Sessie 3 en 4:
WERKGELUK, DUURZAME INZETBAARHEID EN ACTIE
• Werkgeluk creëer je zelf
• Duurzame Inzetbaarheid en mijn loopbaan
• Jouw persoonlijk ontwikkel- en actieplan in de praktijk
EINDPRESENTATIES
AFSLUITING EN CERTIFICAATUITREIKING

