
Werken vanuit je 
Talent en Bezieling

Hoe kun jij je talenten nog  beter benutten en 

vanuit bezieling werken? Dit traject bestaat uit 

trainingsdagen én uit persoonlijke coaching 

sessies zodat je een optimaal leerrendement 

behaalt. Onze Talent en Drijfveren Scan geeft 

je inzicht in jouw motivatie, drijfveren en 

talenten. Samen met jouw trainer kijk je hoe je 

deze kunt vertalen naar competenties. 

Je leert waar loopbaankansen voor jou liggen 

en hoe je deze optimaal kunt benutten. Je 

brengt jouw fysieke en mentale vitaliteit in 

kaart en leert technieken om je daadkracht en 

veerkracht te vergroten. 

Je bent toe aan een volgende stap in je professionele ontwikkeling. Je wilt jouw 

volledig potentieel ontdekken en inzetten. Hoe kun je werken vanuit bezieling en 

zingeving? Hoe kun je jouw bijdrage aan de organisatie vergroten en anderen 

inspireren? In dit ontwikkeltraject ga je dieper in op wie je bent. Je leert welke 

persoonlijke waarden voor jou belangrijk zijn en hoe je daar je loopbaan op afstemt. 

Vragen die centraal staan zijn: Hoe haal je het 

beste uit jezelf? Welke werkomgeving past bij 

jou, nu en in de toekomst? Waar haal jij 

energie en plezier uit? Je leert te vertrouwen 

op je innerlijk kompas en een heldere 

loopbaankoers te varen.

Werkwijze
Na het eerste trainingsblok maak je onze Talent en Drijfveren Scan: een 
onderbouwde methode om drijfveren te ontdekken en te vertalen naar talenten 
en competenties. De scan geeft een concreet antwoord op loopbaan- en 
ontwikkelvragen. De uitkomst ervan kun je gebruiken om jouw leervraag en 
leerdoelen te bepalen.

In de training ga je met jouw leerdoelen aan de slag aan de hand van interactieve 
werkvormen. Je groepsgenoten en de trainer kun je inzetten als klankbord en 
sparringpartners. De trainer is ervaren en inspirerend waardoor je snel persoonlijke 
resultaten zult boeken. De praktische oefeningen en korte theorieblokken worden 
afgewisseld met voorbeelden uit jouw dagelijkse werkpraktijk en die van je 
medecursisten. Hierdoor blijft de training boeiend en uitdagend. 

De trainingsdagen zijn verdeeld in 3 blokken en verspreid over een periode van 5 
maanden. Tussen de trainingsblokken door heb je 2 keer een individuele coaching 
sessie. Je ontvangt een handig werkboek vol tips, informatie en oefeningen en 
sluit de training af met een persoonlijk actieplan. Twee maanden na de laatste 
trainingsdag heb je een telefonisch gesprek met je persoonlijke coach om te kijken 
waar je staat in het realiseren van je persoonlijke 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 een stap dieper 
wil gaan in zijn persoonlijke 

ontwikkeling, duurzaam 
inzetbaar wil blijven en 

vanuit bezieling wil werken.

Training 5 dagen

€ 3899,- excl. btw*

* prijs exclusief overnachtingskosten

Jouw talenten en drijfveren kennen en effectief inzetten

Daadkrachtig jouw doelen realiseren zowel in werk als privé

Meer zelfregie in werk en leven

Het beste uit jezelf halen in een steeds veranderende werkomgeving

De beste manieren kennen om jezelf te ontwikkelen en te blijven leren

Jouw persoonlijke waarden kennen en je loopbaan op afstemmen

Inzicht hoe te werken vanuit bezieling en zingeving



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

Start van het ontwikkeltraject

Persoonlijke intake (online)

Toegang tot jouw online persoonlijke 
ontwikkeltool MyQi

Het ontwikkeltraject heeft een duur van vijf
maanden en ziet er als volgt uit:

Trainingsdagen

Jouw talenten en drijfveren

Zelfvertrouwen en persoonlijke kracht

Persoonlijke effectiviteit vergroten

Zelfregie en verantwoordelijkheid

Talentontwikkeling

Persoonlijke waarden

Blok 1    2 dagen training (met overnachting*)

Talent en Drijfveren Scan (online)

Verdieping op jouw talenten en drijfveren

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

Jouw loopbaan

Focus houden en bewust keuzes maken

Blijvend van waarde zijn in je werk

Persoonlijke routekaart

Opstellen persoonlijk actieplan

Blok 3    1 dag training

Persoonlijke actiepunten

Verankering persoonlijk actieplan

Telefonisch coachgesprek

Jouw innerlijk kompas

Persoonlijke valkuilen en belemmeringen ombuigen

Bezieling en zingeving

Resultaat en daadkracht verhogen

Vitaliteit en veerkracht

Omgaan met verandering

Blok 2    2 dagen training (met overnachting*)

Verdieping op jouw innerlijk kompas

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.

* Exclusief overnachtingskosten


