
Authentieke
Persoonlijke Kracht
(APK)

Met de APK training vergroot je jouw 

innerlijke kracht en persoonlijke veerkracht. 

Je wordt je bewust van jouw persoonlijke 

uitstraling en hoe je deze op een natuurlijke 

manier kunt versterken. Daarnaast krijg je 

inzicht in verschillende gedragsstijlen en hoe 

je deze effectief kunt inzetten om je doel te 

bereiken.

 

Vitaliteit is een belangrijk onderdeel van 

persoonlijke kracht. Aan de hand van de 

Werkdruk- en werkplezierscan wordt 

duidelijk wat jouw energiegevers en 

energievreters zijn. Je staat stil bij wat je 

goed kunt en waar je plezier uit haalt. We 

kijken samen wat jouw denkpatronen en 

Wil jij jouw persoonlijk leiderschap vergroten? Ben je op zoek naar een praktische 

training waardoor je meer in je kracht komt te staan en meer van jezelf durft te laten 

zien? Met de APK training houd je jouw professionele ontwikkeling op peil én breng 

je verdieping aan. Hoe maak je bewust keuzes en ga je effectief om met werkdruk? 

Hoe blijf je dicht bij jezelf en je intuïtie? De APK training geeft je concrete 

handvatten waardoor je energiek, effectief en met plezier in je werk én leven staat.

belemmerende overtuigingen zijn en hoe je 

emoties kunt ombuigen. Je ontwikkelt een 

positieve mindset en durft met succes te 

vertrouwen op je intuïtie. Deze training 

vergroot je zelfvertrouwen, creativiteit en 

authenticiteit.

Werkwijze

Als voorbereiding op de training Authentieke Persoonlijke Kracht doe je 

een online Werkdruk- en werkplezierscan. Met de inzichten hiervan ga je 

in de training aan de slag met interactieve werkvormen. Je groepsgenoten 

en de trainer fungeren als klankbord en sparringpartners. De praktische 

oefeningen en theorie worden afgewisseld met voorbeelden uit jouw 

dagelijkse werkpraktijk en die van je medecursisten. Dat houdt de training 

boeiend, uitdagend en verfrissend. De trainer is ervaren en betrokken en 

stimuleert je om het beste uit jezelf te halen. Je sluit de training af met een 

persoonlijk actieplan en je ontvangt een handig werkboek vol tips, 

informatie en oefeningen.

Zeker weten of een training bij jou past? 
Meer weten over de Qidos Academie, data, coaching, incompany 

of maatwerk? We beantwoorden met plezier al je vragen. 

academie@qidos.nl | Telefoon: 0343 – 21 80 40
www.qidosacademie.nl

Deze training is voor
iedereen die zijn 

persoonlijke kracht persoonlijke kracht 
en vitaliteit wil en vitaliteit wil 

vergroten en vanuit 
authenticiteit wil 

werken.

Training 1 dag

€ 695,- excl. btw

Bewust van je persoonlijke uitstraling en die kunnen versterken 

Koers bepalen en focus houden

Innerlijke kracht en zelfvertrouwen vergroten

Technieken om met stress en werkdruk om te gaan

Weten waar je kracht, energie en plezier uit haalt

Bewust zijn van jouw eigenheid en authenticiteit

In staat zijn om bewust keuzes te maken

Je effectiviteit, veerkracht en werkplezier laten toenemen



Jouw
persoonlijke
ontwikkeltool: MyQi

Je krijgt vanaf de start onbeperkt toegang tot ons 

interactieve online leerplatform MyQi. Dit is een 

persoonlijke ontwikkeltool voor mensen die zich 

net als jij willen blijven ontwikkelen. MyQi staat 

voor mijn Qi - mijn levensenergie - en verwijst 

ook naar de sleutel om de deur naar jouw 

ontwikkelpad te openen. MyQi gaat door 

waar de training stopt. Je deelt er jouw 

leervragen, ervaringen en inzichten. 

En je wordt geïnspireerd, gevoed en 

geraakt door anderen. Op deze manier 

kun je jouw persoonlijke 

ontwikkeling blijven verdiepen: 

waar, wanneer en met wie je wilt. 

Benieuwd geworden? Neem 

alvast een kijkje op het platform.

www.myqi.nl

 Voorafgaand aan de training

Werkdruk- en werkplezierscan (online)

Persoonlijke intake (online)

Toegang tot jouw online persoonlijke 
ontwikkeltool MyQi

Na afloop van het ontwikkeltraject

Onbeperkt toegang tot jouw online
persoonlijke ontwikkeltool MyQi

Mogelijkheid om leerervaringen met de andere 
deelnemers te blijven delen via MyQi

Trainingsdag

Jouw persoonlijke kracht

Persoonlijk leiderschap

Gedragsstijlen

Werkdruk en werkplezier

Vitaliteit

Blok 1

Werken vanuit authenticiteit

Effectief beïnvloeden

Mindset en gedachten

Focus en koers houden

Opstellen persoonlijk actieplan

Blok 2

Programma

Personal coaching

Incompany

Extra mogelijkheden

De Qidos Academie
In de trainingen van de Qidos Academie sta jij 

centraal. Jezelf voortdurend blijven ontwikkel- 

en is de norm in een steeds veranderende 

omgeving. Wij helpen je graag om hierbij de 

juiste keuzes te maken en een heldere koers  

 uit te zetten voor jouw persoonlijke  

 ontwikkeling en je loopbaan.

•  Ervaren, creatieve en betrokken  
 trainers

•  Verfrissende, interactieve en  
 effectieve trainingen

• Inspirerende locaties waar je  
 energie van krijgt

•  Optimaal resultaat in jouw  
 professionele en persoonlijke  
 ontwikkeling

• Jouw persoonlijke ontwikkel-
 tool MyQi met toegang tot
 onze online community

Deze training kan aangevuld 

worden met persoonlijke 

coaching. Met een coach sta 

je één op één stil bij jouw 

leerproces. Je kunt dieper 

ingaan op de in de training 

behandelde thema’s en op 

jouw persoonlijke 

leerdoelen en vragen. 

Hierdoor haal je nog meer 

rendement uit de training.

Deze training wordt ook als 

maatwerk- of incompany- 

traject gegeven.


