
Leiderschap
van Nu Advanced

In dit traject sta jij centraal. Je leert hoe je 

jouw leiderschap verstrekt aan de hand van 

de drie leiderschapsprincipes:

 

 • Persoonlijk leiderschap

 • Verbindend leiderschap

 • (bege)Leider van beweging en verandering

 

Leiderschap van nu gaat over ruimte bieden 

binnen heldere kaders. Talenten optimaal 

benutten en het stimuleren van persoonlijke 

kracht en zelfsturing. Van een leider vraagt 

het dat je kunt vertrouwen op jezelf en 

anderen én dat je daarnaast durft los te laten. 

In dit ontwikkeltraject leer je hoe je jouw leiderschap versterkt en je persoonlijke 

impact vergroot. Je leert hoe je als team onderlinge verbinding faciliteert en vanuit 

vertrouwen kan samenwerken. Je krijgt inzichten en handvatten hoe je jouw 

persoonlijk leiderschap en die van anderen positief kunt ontwikkelen. Hoe 

beïnvloed je veranderingsprocessen en zet je visie om in strategische besluiten? Dit 

traject leert je hoe je met jouw natuurlijke leiderschapskwaliteiten uitgroeit van een 

goede manager naar een succesvolle, authentieke en verbindende leider.

Wat is jouw visie en hoe draag je deze uit 

zodat je mensen aan boord brengt en 

inspireert? Hoe geef je ruimte aan 

vakmanschap en zorg je voor heldere 

wederzijdse verwachtingen?

Werkwijze
Als voorbereiding op dit ontwikkeltraject maak je onze Leiderschapsscan. 
De Leiderschapsscan geeft inzicht in jouw persoonlijke leiderschapsstijl, je 
ontwikkelingsvraag, drijfveren en doelstellingen. Aan de hand van de 
uitkomsten van de scan formuleer je jouw leervraag en leerdoelen in de 
persoonlijke intake.
 
Met jouw leerdoelen 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 medecur- 
sisten. Dat houdt de training boeiend, uitdagend en verfrissend. De training 
wordt gegeven door een ervaren en inspirerende trainer die je ook persoon- 
lijk zal coachen. Je ontvangt een handig werkboek vol tips, informatie en 
oefeningen en sluit de training af met een persoonlijk actieplan.

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
leidinggevenden, 

projectleiders en managers 
die al meerdere jaren 

ervaring hebben en hun 
leiderschap naar een volgend 

niveau willen brengen.

Training 5 dagen

€ 4199,- excl. btw*

* prijs exclusief overnachtingskosten

Visie verwoorden, uitdragen en mensen meekrijgen

Inzicht in organisatiedynamiek en veranderingsprocessen

Draagvlak creëren en nieuw beleid succesvol implementeren

Leidinggeven op afstand en aan zelfsturende teams

Strategische doelen succesvol omzetten in resultaten

Inzicht in faciliteren zelfsturing en veranderbereidheid

Mensen inspireren en verbinding creëren



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

Leiderschapsscan (online)

Persoonlijke intake (online)

Toegang tot jouw online persoonlijke 
ontwikkeltool MyQi

Trainingsdagen

Mijn persoonlijk leiderschap

Leiderschapskwaliteiten en persoonlijke impact

Coachen op talenten  

Leiderschapsstijlen inzetten

Visie uitdragen en mensen meekrijgen

Strategie en resultaat

Blok 1    2 dagen training (met overnachting*)

Verdieping op jouw leiderschap

Persoonlijke leerdoelen realiseren

 Individuele coaching sessie
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

Ik als leider van beweging en verandering

Organisatiedynamiek en veranderingsprocessen

Interventies plegen

Draagvlak creëren

Weerstand ombuigen

Opstellen persoonlijk actieplan

Blok 3    1 dag training

Persoonlijke actiepunten

Verankering persoonlijk actieplan

Telefonisch coachgesprek

Ik als verbindend leider

Samenwerking en vertrouwen realiseren

Zelfsturing stimuleren

Leidinggeven op afstand

Inspireren en motiveren

Blok 2    2 dagen training (met overnachting*)

Verdieping op jouw leiderschap

Persoonlijke leerdoelen realiseren

 Individuele coaching sessie

Programma

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

Incompany

Deze training wordt ook als maatwerk- of 

incompany- traject gegeven.

* prijs exclusief overnachtingskosten


