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LEREN VANUIT TOPSPORT?  
HET KAN OOK IN  
JOUW ORGANISATIE!
Onze aanvoerders van ambitie. Bedrijven die stuk voor stuk topsport DNA bezitten. BrabantSport zet in samen
werking met haar TeamNL centrum en de Talent Academy Group (TAG) de wetten uit de topsport om in een 
tweetal ontwikkelprogramma’s voor het Brabantse bedrijfsleven. Elk programma wordt inhoudelijk geborgd 
door ervaren trainers en TeamNL experts uit de topsport en het bedrijfsleven. Daarnaast leveren Brabantse 
topsporters uit Team BrabantSport ook een bijdrage aan de ontwikkelprogramma’s.
 
Wil jij binnen jouw organisatie aan de slag met de thema’s ‘teamontwikkeling’ en/of ‘presteren onder druk’? 
Speciaal voor jou als aanvoerder van ambitie kunnen wij twee speciaal ontwikkelde programma’s extra 
voordelig aanbieden.

EXCLUSIEF  
VOOR  AANVOERDERS  VAN AMBITIE 

€4.900 ex. btw

1. TEAMONTWIKKELING
Een goed team werkt samen, een team van goud 

maakt elkaar beter. Hoe zorg je ervoor dat elk 

teamlid de wil heeft om als een team van goud te 

opereren? In de topsport noemen we dit een high 

performance team (HPT). Een team dat werkt  

vanuit gezamenlijke waarden en binnen een om

geving waar psychologische veiligheid geborgd 

is. Stel je voor dat je een HPT hebt binnen jouw 

organisatie. Een team dat bijdraagt aan de missie 

van het bedrijf. Waar iedereen zijn of haar individuele 

kwaliteiten en expertise optimaal inzet om als 

team de visie uit te dragen en om (onder druk) de 

juiste beslissingen te nemen. Een team dat elkaar 

rugdekking geeft, elkaar aan durft te spreken, 

elkaar bijstaat waar nodig en de rust en 

vertrouwen uitstraalt naar de rest van 

de organisatie. BrabantSport en TAG 

helpen je hierbij. Meer weten? Lees 

dan verder op de volgende pagina.

2. PRESTEREN ONDER DRUK
Een topsporter heeft een duidelijk doel. Om dit doel 

te behalen moet er aan een aantal voorwaarden 

voldaan worden. Voorwaarden waar je zelf de regie 

over kunt nemen. Hierdoor is de kans groter om onder 

druk tot prestaties te komen. In het bedrijfsleven is dit 

niet anders. Iedere dag verwachten we het uiterste 

van onszelf, onze collega’s en onze medewerkers. 

Vanuit de topsport kunnen we een aantal duidelijke 

handvatten meegeven over hoe je jezelf optimaal 

kunt managen binnen elke stresssituatie. 

Want als je je ambitie nastreeft, krijg 

je nu eenmaal met druk te maken. 

Meer weten over ons programma 

‘presteren onder druk’? Lees dan 

verder op pagina 3.

EXCLUSIEF  
VOOR  AANVOERDERS  VAN AMBITIE 

€2.675 ex. btw



DAGDEEL 1 - START VAN EEN HIGH PERFORMANCE TEAM
Maakt een duidelijke start door het prestatiemodel in te vullen. Het prestatiemodel heeft als uitgangspunt altijd 

de missie en visie van de gehele organisatie. We gaan samen op zoek naar het optimale prestatiegedrag dat 

hier op aan moet sluiten!

DAGDEEL 2 -  HET ‘NIET GEVOERDE GESPREK’
Om de volgende stap in het HPT proces te kunnen maken, vindt het ‘niet gevoerde gesprek’ plaats. Alle obstakels 

om optimaal te kunnen presteren, worden weggenomen. Zaken die zijn blijven liggen, onzekerheden en eventueel 

sluimerende frustraties leggen we op tafel.

DAGDEEL 3 - PRESTATIECULTUUR
Aan de hand van de prestatiewetten uit de topsport activeren we het team om de mindset op ontwikkeling te 

zetten. Vanuit diverse voorbeelden uit de topsport inspireren en motiveren we het team vanuit de filosofie van 

deze succesvolle ploegen.

DAGDEEL 4 - PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID
Het gaat hier om het bouwen van een omgeving waar iedereen het gevoel heeft om open met elkaar van 

gedachten te kunnen wisselen. Om vragen te stellen, ideeën te opperen, meningen te uiten en kritiek te spuien. 

Wie zich psychologisch veilig voelt, voelt zich op zijn/haar gemak om dingen te zeggen. Het is een omgeving waar 

binnen iedereen zijn of haar ding kan en mag doen, zolang ze bijdragen aan het versterken van de prestatiecultuur.

PROGRAMMA 1 
TEAMONTWIKKELING
Beide trainingen worden inhoudelijk verzorgd door ervaren trainers van TAG Performance. Deze trainers 
hebben als prestatiecoaches een trackrecord opgebouwd in de Nederlandse topsport. Vanuit deze ervaring 
en kennis weten ze als geen ander de koppeling te maken met het bedrijfsleven. TAG Performance is een 
partner van BrabantSport. Ook bevatten beide trajecten content met veel inspiratie en inzichten vanuit 
Brabantse sporters. Rick van den Hurk en Lidewij Welten zijn ambassadeurs en worden ondersteund door 
o.a. Niels Vink (Paralympisch goud tennis), Sanne Voets (Paralympisch goud Dressuur), Mink van der Weerden 
(Olympisch zilver) en Harrie Lavreysen (Olympisch kampioen baanwielrennen).



PROGRAMMA 2 
PRESTEREN ONDER DRUK
Voorafgaand aan deze trainingsdag sturen we een filmpje en een podcast toe waarin Brabantse topsporters 
hun verhaal vertellen over presteren onder druk. Met deze inzichten en inspiratie komen deelnemers 
voorbereid de training in. Daarnaast vragen wij deelnemers online de PIT test in te vullen. De PIT test is een 
test die het gedrag onder druk meet. Onder andere het cycling team van Jumbo Visma werkt met deze test.

DAGDEEL 1 -  JE EIGEN GEDRAG ONDER DRUK
Elke deelnemer krijgt een terugkoppeling van zijn of haar PIT profiel. Zelfkennis is key en draagt bij aan het maken 

van betere keuzes richting je doel. Het PIT profiel geeft inzichten waarbij je als persoon een heldere en persoonlijke 

sterkte/zwakte analyse krijgt op het gebied van omgaan met druk. Daar zoomen we in op de opgebouwde 

gedragspatronen, patronen die vaak onbewust onder druk tot uiting komen. Als we mensen hiervan bewust 

krijgen, zijn zij in staat om het eigen gedrag ook beter te managen.

DAGDEEL 2 - PRESTATIEPIRAMIDE
Vanuit zelfkennis werk je als deelnemer toe naar een heel concreet plan. Een plan dat je een kader geeft en waarbij 

je steeds bewust bent van de impact van je eigen gedrag. De tool ‘prestatiepiramide’ is hierin ondersteunend. 

De prestatiepiramide gaat uit van een heldere basis. Een basis die bestaat uit de volgende elementen; leefstijl, 

sociale omgeving, financiële rust, waarden en gezondheid. Vanuit dit fundament kun je doelgericht gaan werken 

naar je uiteindelijke doel. Je krijgt automatisch met weerstanden te maken. Vanuit hier maak je de koppeling met 

je eigen gedrag. Gedrag wordt dus bewust!
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