
 

 

 

 

 

Prestatiepsychologie voor leidinggevenden 

 

Ben je als leidinggevende op zoek naar meer kennis en vaardigheden om jouw team op 

topniveau te laten functioneren? En wil je weten welke psychologische factoren eraan 

bijdragen dat jouw team en jijzelf in een staat van flow kunnen (samen)werken?  

Dan is deze training een goede keuze. Start de training en ga samen met jouw team voor 

goud!  

 

De training Prestatiepsychologie voor leidinggevenden geeft je inzicht in de psychologische 

factoren die effect hebben op prestaties en hoe je deze factoren kunt beïnvloeden. Dit in een 

maatschappij waar constante afleiding aan de orde van de dag is en de druk wordt opgevoerd.   

 

Inhoud 

Tijdens de cursus gaan we in op aspecten van focus, concentratie, optimale spanning, 

teamdynamica, optimale voorbereiding en evaluatie. Daarbij kijken we steeds naar de 

leiderschapsstijl die het best past bij de situatie. Alles vanuit een prestatiepsychologische visie  

en in het licht van optimale prestaties willen leveren! 

 

Resultaat 

• Je kunt jouw eigen gedrag bewuster en effectiever in zetten; 

• Dit doe je door verschillende leiderschapsstijlen toe te passen afgestemd op de situatie; 

• Je leert de concentratie en focus van jezelf en jouw werknemers te reguleren en beïnvloeden;  

• Je leert effectief om te gaan met weerstand en emotie; 

• Je leert teamdynamica te herkennen en te beïnvloeden; 

• Je weet hoe je jouw voorbereidingen en evaluaties adequaat af kunt stemmen op prestaties om 

met vertrouwen resultaten te kunnen boeken. 

 

Duur 

De cursus omvat 5 middagen op een maandag of dinsdag van 13.30 tot 17.30 uur.  

 

Start 

De cursus start bij voldoende aanmeldingen in het voor- of najaar. 

 

 



 

 

 

 

 

Locatie 

De cursus vindt plaats binnen Saxion te Deventer. Saxion ligt op loopafstand van het centraal 

station.  

 

Groepsgrootte 

De groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers. 

 

Investering 

De kosten voor de cursus bedragen € 895,-. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, literatuur,  

koffie/thee. Wij berekenen geen btw. 

 

Toelating 

Je kunt deelnemen aan de cursus als je beschikt over een werk- en denkniveau op minimaal hbo-

niveau.  

 

Trainer 

De cursus wordt verzorgd door een docent/trainer van de Academie Mens en Arbeid.  

De trainer is Organisatie- en Sportpsycholoog, met ruime ervaring in het vertalen van 

prestatiepsychologie naar de psychologie en mentale begeleiding op de werkplek.  

 

Afsluiting 

Je ontvangt een bewijs van deelname wanneer je de cursus met voldoende resultaat afsluit. 

 

Aanmelding 

Aanmelden kan digitaal via de website. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere 

procedure. 

 

Persoonlijke vragen? Bel of mail voor een afspraak! 

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met: 

Monique Kleefstra, projectcoördinator 

Tel:   088-0193930 

Mob:  06-13046463 

E-mail:   m.kleefstra@saxion.nl  
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