
Maak het 
verschil 
op lastige 
MoMenten! 

stay cool under pressure (scup) is een praktische training die bijdraagt 
aan het veiliger kunnen werken én je veiliger voelen op de werkvloer.

Herkennen van vormen 
van agressie 

Leren de-escaLeren

interpreteren van 
dreigende situaties

HandeLend optreden

vergroten van mentaLe 
kracHt

Stay Cool
under pressure

honderden Medewerkers 
uit zorg-, welzijn- en 

veiligheidsorganisaties 
zijn je naar grote 

tevredenheid voorgegaan. 



Zorg is emotie. scup is een praktische training die je leert omgaan met 
onveilige situaties én die je vooral ook laat ervaren hoe het is om vanuit  
een dreigende situatie op de juiste manier te handelen. We gebruiken  
rollenspellen en werkvormen, gebaseerd op principes uit de vechtsporten, 
om dit met elkaar te oefenen.

opzet van de training

de training bestaat uit twee dagdelen gevolgd door een dagdeel nazorg.  
de training is praktisch van opzet, waarbij tussen de fysieke werkvormen 
door theorie zal worden behandeld. Het programma is opgebouwd aan de 
hand van 4 thema’s:

stay cool under pressure Mogelijkheden

Zorg is maatwerk. onze training is dat ook. Het is daarom mogelijk om 
een scup-training van een dagdeel te volgen. of om eerst onze aanpak te 
ervaren middels een workshop. We stellen dan in overleg één of meerdere 
thema’s centraal.

Het nederlands 
instituut voor 
vechtsport en 
maatschappij 
is hét 
maatschappelijk 
georiënteerde 
instituut op 
het gebied van 
vechtsporten. 
Zij richt zich op 
het leveren van 
een bijdrage aan 
maatschappelijke 
thema´s en 
problematieken 
middels de inzet 
van vechtsport 
als instrument. 
dit doet zij in 
opdracht van 
ministeries, 
gemeenten, zorg, 
onderwijs en 
bedrijfsleven. 

Meer info 
nivm.nl

theMa 1: 
adeMkracht, 
gronden en 
focus
Wat gebeurt er 
met je lichaam 
en emotie in 
conflict-
situaties?  
Hoe herken je 
emoties bij 
jezelf en bij 
anderen? Hoe 
blijf je zo lang 
mogelijk ‘cool’?

theMa 2: 
houding/
lichaaMs-
taal
Wat straal je 
uit als zorg-
verlener? 
Hoe kun je 
conflicten en 
agressie via 
lichaamstaal 
herkennen en 
wat kun je hier 
actief in sturen?

theMa 3: 
grenzen 
stellen en 
bewaken
Welke grenzen 
zijn voor jou 
van toepassing? 
Welke vormen 
van agressie 
kun je aan. en 
wat doe je als 
een persoonlijke 
of andere grens 
overschreden 
wordt?

theMa 4: 
what if...

Wat gebeurt er 
met je als er 
handelend
moet worden 
opgetreden? 
Wanneer grijp 
je in bij een 
dreigende 
situatie en 
wanneer niet? 
Welk houvast 
heb je?

Meer inforMatie over de Mogelijkheden, kosten of het plannen van 
een gratis intake is te verkrijgen via info@nivM.nl of 06 52 09 42 03.

Stay Cool
under pressure


