
Vergroot je Assertiviteit
en Zelfvertrouwen

In deze training helpen wij jou om op een 

ontspannen manier voor je mening uit te 

komen. Je krijgt inzicht in je persoonlijke 

uitstraling en hoe je deze kunt versterken. 

Je leert hoe je daadkrachtig kunt optreden. 

Vind je het lastig om feedback te geven of nee 

te zeggen? In deze trainingssetting kun je in 

alle rust oefenen hoe je zelfverzekerd om kunt 

gaan met bijvoorbeeld die ene collega of klant. 

Wil jij met meer zelfvertrouwen je werk doen? Merk je dat je regelmatig lastige 

situaties vermijdt en dat dat je energie kost? Op het werk worden veel eisen aan je 

gesteld en is het soms lastig om je niet te laten afleiden door de prioriteiten van een 

ander. In deze training leer je hoe je op een natuurlijke manier opkomt voor jezelf. Je 

ervaart hoe het is om vanuit jouw persoonlijke kracht ruimte in te nemen en hoe je 

jouw energiebalans optimaal bewaakt.

Werkwijze
De training start met een online persoonlijke intake. Je stelt hierin je 

persoonlijke leerdoelen vast en je bedenkt alvast praktijkvoorbeelden die 

je kunt inbrengen in de training. Op deze manier sluit de interactieve 

training helemaal aan op jouw persoonlijke situatie. 

De trainer is betrokken en ervaren waardoor je snel stappen kunt maken. 

De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers zodat er veel ruimte is voor 

persoonlijke aandacht. Bovendien werken we regelmatig in kleine 

groepjes. 

Je ontvangt een handig werkboek vol tips en achtergrondinformatie en je 

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
iedereen die zelfbewuster en 
zelfverzekerder wil optreden 

in werk en privé.

Training 2 dagen

€ 1150,- excl. btw

Lastige situaties durven aan te gaan

Grenzen aangeven en nee zeggen

Zelfbewuster en zelfverzekerder

Jouw vitaliteit en energiebalans bewaren

Inzicht in hoe je overkomt op anderen 

Inzicht in hoe je effectiever kunt communiceren

Overtuigingskracht vergroten

Ruimte innemen en ontspannen je mening geven

Ook gaan we dieper in op het hanteren van 

conflicten en hoe je de balans bewaart tussen 

jouw belang en die van een ander.



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

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

Trainingsdagen

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.

Zelfvertrouwen en persoonlijke kracht

Persoonlijke uitstraling

Feedback geven en ontvangen

Balans bewaren tussen belangen van jezelf
en die van een ander

Blok 1    1 dag training

Grenzen stellen en nee zeggen

Omgaan met lastige situaties en conflicthantering

Energiebalans en vitaliteit

Opstellen persoonlijk actieplan

Blok 2    1 dag training 


