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SCHOOL VOOR TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

SVTP, School voor Toegepaste Psychologie, verzorgt trainingen voor iedereen die zich wil
verdiepen in hoe mensen zich ontwikkelen en gedragen in verschillende situaties.
Onze missie is om (wetenschappelijke) kennis te vertalen naar praktische inzichten.
Onze slogan is dan ook: Welk inzicht neem jij van onze training mee?
SVTP werkt alleen met deskundige en hooggewaardeerde trainers.
De trainingen van SVTP zijn meerdere keren per jaar op meerdere plekken in het land
te boeken. Ook bieden we onze trainingen InCompagny op locatie aan.
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Teamontwikkeling
Een goed werkend team kan de wereld aan!
Leidinggeven is een vak apart. Je hebt namelijk niet alleen te maken met individuele
medewerkers, maar die individuen met hun eigen expertise, werkwijze, wensen en behoeften
vormen met elkaar ook een groep. Iedere leidinggevende staat daarom voor de uitdaging om
de groep medewerkers te laten functioneren als een team, als een geoliede machine. Er is
niet een eenduidige aanpak om de juiste energie op te roepen bij je mensen. In de training
Teamontwikkeling start je daarom met het analyseren van je team om te achterhalen wat er
precies mist. Pas als dat concreet is, is het mogelijk om naar de verschillende oplossingen te
kijken voor de uitdagingen die er spelen binnen je team. Tijdens de training word je gevoed
met theorieën en tools die je kunt inzetten. Uiteindelijk ga je naar huis met een concreet
uitgewerkte Booster Roadmap: geef een ‘boost’ aan je team!

TRAINERS
SVTP werkt alleen met deskundige en hooggewaardeerde trainers, psychologen en
onderwijskundigen. Onze trainers hebben expertise op het snijvlak van psychologie en
communicatie, maar ze zijn ook ervaringsdeskundigen en hebben ervaring als managers in
het bedrijfsleven.

VOOR WIE?
De training is bedoeld voor iedere professional die een team aanstuurt en meer wil weten
over het inspireren en het naar een hoger niveau brengen van zijn/haar team.
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RESULTAAT
Na het volgen van deze training ga je met meer vertrouwen aan de slag met je team. Je
hebt namelijk bruikbare handvatten verkregen waarmee je de input van de training kunt
omzetten naar jouw praktijk van alledag.
Tijdens deze training:
o maak je kennis met bruikbare en toegankelijke modellen en theorieën die je inzicht
geven in fasen waarin een team zich kan bevinden.
o krijg je inzicht in de mate van invloed die je als leidinggevende hebt op
teamontwikkeling.
o maak je kennis met tools die je kunt gebruiken om je team naar een hoger niveau te
tillen met meer samenwerking, motivatie en betere resultaten.
o inspireer je elkaar met best practises.
o stel je een Booster Roadmap op die bestaat uit een plan met concrete stappen voor
de komende periode zodat jouw team werkelijk een boost krijgt.

PROGRAMMA
Deze training heeft een actief en inspirerend programma waarin je heel praktisch aan de slag
gaat met je eigen teamsituatie. Het programma is in blokken opgebouwd. Aan de hand van
verschillende modellen en theorieën maak je steeds weer de transfer naar je eigen praktijk.
Voorafgaand aan de training vragen we je om een aantal vragen te beantwoorden.
Zo zorgen we dat de training wordt afgestemd op jouw leerdoelen en verwachtingen.
Tijdens de training is er aandacht voor de volgende onderwerpen:
o

o

Kennismaken: om te kunnen leren is een veilige en vertrouwde omgeving noodzakelijk.
Het kennen van elkaar draagt bij aan een gunstig leerklimaat waarin je je kwetsbaar durft
op te stellen en waarin er veel tijd is om met elkaar ervaringen uit te wisselen om ook van
elkaar te leren.
Verwachtingen managen: na de kennismaking bepaal je je persoonlijke leerdoel(en).
Door focus aan te brengen zal je namelijk meer uit een training halen dan wanneer je er
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o

o

o

o

o

blanco instapt. Bovendien zorgt het ervoor dat de trainer waar nodig en mogelijk
zijn/haar programma kan afstemmen op jouw leerbehoefte.
Fase van het team: je maakt kennis met fasen waarin een team zich kan bevinden. Je
leert dat jouw rol en beïnvloeding afgestemd moeten worden op de specifieke fase en je
krijgt inzicht in de manier waarop je het team kunt ondersteunen in de ontwikkeling naar
een volgende fase toe.
Effectief functioneren van een team: Om tot resultaat te komen zijn er bepaalde
voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Met behulp van een aansprekend model
krijg je inzicht in deze voorwaarden die je team meer of minder effectief doen
functioneren en leer je op welke manier je als leidinggevende en als team kunt bijdragen
aan het met elkaar tegemoetkomen aan de voorwaarden.
Visualisatie dreamteam: Om te komen tot een dreamteam is het nodig dat je een stip op
de horizon zet. Je moet nadenken over gewenst gedrag, verbeteringen en
samenwerking. Pas als je dat hebt geconcretiseerd, is het mogelijk na te denken wat er
nodig is om daar te komen. Tijdens de training krijg je verschillende tools aangereikt die
daaraan bijdragen.
Roadmap: Vervolgens ga je aan de slag met jouw Booster Roadmap. Je bepaalt wat er
nodig is om te komen van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Je benoemt
daarin mijlpalen (boosters) waarin je noteert wat er gerealiseerd moet worden op welk
moment, met welk doel, wie er wat gaat doen en hoe je dat gaat bereiken. Daarbij maak
je gebruik van de tools waarmee je hebt kennisgemaakt.
Afsluiten en vooruitblikken: Zo’n trainingsdag vliegt voorbij en je gaat naar huis met
allerlei indrukken, nieuwe inzichten en tools waarmee je aan de slag kunt gaan. Om
ervoor te zorgen dat de input van deze dag niet verloren gaat, bepaal je met de trainer en
andere deelnemers wat er nodig en mogelijk is om echt stappen te kunnen blijven maken
en je te blijven ontwikkelen in je rol als leidinggevende.

TRAININGSLOCATIE
De trainingen van SVTP zijn zowel online als op locatie te volgen.
Ook bieden we onze trainingen incompany op locatie van de opdrachtgever aan.
Bij trainingen op locatie houden we ons aan alle corona-voorschriften. Daarom organiseren
we de trainingen in kleine groepen op prettige locaties waar iedereen met voldoende afstand
de training kan volgen.
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INVESTERING
De online training Boost your team kost € 245, inclusief btw.
De training op locatie kost € 495, inclusief btw. (Materialen en de lunch zijn inbegrepen.)
Wie een training wil volgen voor zijn werk, heeft diverse mogelijkheden om de studiekosten
te verlagen. Zo zijn professionaliseringskosten ten behoeve van je (toekomstige) werk
aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting, waardoor de netto kosten van de training lager
uitvallen.
Betaalt je werkgever je training? Ook voor werkgevers zijn er allerlei overheidssubsidies die
gebruikt kunnen worden voor jouw professionaliseringstraject.
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