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Leer hoe je bewuster én meer ontspannen in je werk en 

leven staat. Hoe ga je effectief om met veranderingen, 

werkdruk en lastige situaties? Hoe haal je het beste uit jezelf? 

Trainingen Persoonlijke Effectiviteit

Qidos Academie

Haal het beste uit jezelf

In de trainingen van de Qidos Academie sta jij centraal. Jezelf voortdurend blijven ontwikkelen is de norm in een steeds 

veranderende omgeving. Wij helpen je graag om hierbij de juiste keuzes te maken, te vertrouwen op je innerlijk kompas 

en een heldere koers uit te zetten voor jouw persoonlijke ontwikkeling en je loopbaan. Maak gebruik van:

 • 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 ontwikkeltool MyQi met toegang tot onze online community

Qidos vaart ook op haar kompas: in vrijheid en verbondenheid werken aan de ontwikkeling van mens en organisatie door 

talenten in te zetten én te benutten om een groter doel te bereiken. Dat vraagt eigenaarschap, durf, lef en een open blik 

naar de toekomst waar nieuwe kansen zich altijd voordoen aan de horizon. Ons kompas wijst ons de weg. Als mensen de 

vrijheid ervaren om hun talenten in te zetten en mentaal en fysiek in balans zijn, stroomt er energie (Qi). 

Kijk ook eens op www.qidos.nl 

Vergroot je persoonlijk leiderschap - Versterk je professionele waarde - Verhoog je vitaliteit
en werkplezier - Werk en leef vanuit je talenten

Hoe blijf je dicht bij jezelf en je eigen intuïtie? 

Met de persoonlijke effectiviteitstrainingen vergroot je jouw 

waarde: voor jezelf, je gezin en je werkgever.



€ 3899,- excl. BTW

Optimaal Omgaan met Tijd en Werkdruk
Herken je het gevoel dat je steeds tijd tekort komt? Verlies je regelmatig het overzicht en heb je 
een overvolle agenda? Bij veel mensen is de werkdruk de laatste jaren flink toegenomen doordat 
we overal en altijd bereikbaar zijn. De e-mails en berichten blijven binnenstromen en iedereen 
verwacht van je dat je meteen reageert. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste prioriteiten stelt, 
grenzen aangeeft en ontspannen je doelen haalt? In deze training leer hoe je met plezier en 
succes je werk doet én aan het einde van de dag nog energie overhoudt!

2 dagen

€ 1299,- excl. BTW

Vergroot je Assertiviteit en Zelfvertrouwen
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.

2 dagen

€ 1150,- excl. BTW

Authentieke Persoonlijke Kracht (APK)
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.

1 dag

€ 695,- excl. BTW

Sterk in je Werk
Je hebt het gevoel dat je meer uit jezelf kunt halen. Je hebt het idee dat je meer van 
toegevoegde waarde kunt zijn voor je organisatie. Hoe kun je vanuit jouw talenten werken en de 
juiste competenties ontwikkelen? Hoe zorg je ervoor dat je de komende jaren op de juiste plek 
zit? In deze training ontdek je hoe je kansen voor jezelf kunt creëren en realiseren. Je leert hoe je 
jouw persoonlijke effectiviteit, waarde én werkplezier vergroot.

2,5 dag

€ 1499,- excl. BTW

Werken vanuit je Talent en Bezieling
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. 

5 dagen

2 coaching sessies

€ 3899,- excl. BTW



Coachend Leidinggeven
Je wilt als leidinggevende graag het beste uit je mensen halen. Hoe herken je kwaliteiten en hoe 
stimuleer je de ontwikkeling daarvan? Hoe creëer je bij medewerkers resultaatbewustzijn en 
eigenaarschap? Met coachend leiderschap zorg je voor een optimale ontwikkeling van team én 
resultaat. Wil jij leren hoe je effectief met weerstand kunt omgaan en coachgesprekken voert 
vanuit vertrouwen? Laat je door deze training inspireren opdat jij kunt inspireren!

2 dagen

€ 1299,- excl. BTW

Leiderschap van Nu
Ben jij op zoek naar praktische handvatten om jouw leiderschap te versterken? Wil jij een krachtig 
leider zijn en mensen optimaal begeleiden bij organisatieveranderingen? In deze training 
ontwikkel je jouw leiderschap aan de hand van drie leiderschapsprincipes: persoonlijk 
leiderschap, verbindend leiderschap en (bege)leider van beweging en verandering. Hoe zorg je 
voor onderlinge verbinding van jouw team? Hoe creëer je een setting waarin mensen zich willen 
blijven ontwikkelen en willen bijdragen aan het succes van de organisatie? Deze training geeft je 
alle antwoorden op de leiderschapsvragen van nu. 

3,5 dag

€ 2199,- excl. BTW

Leiderschap van Nu - Advanced
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.

5 dagen

2 coaching sessies

De rol van leidinggevende verandert. Traditionele organi- 

satiestructuren verdwijnen en de vernieuwingen volgen 

elkaar steeds sneller op. Teamleden werken steeds meer in 

projecten en op verschillende locaties. Deze tijd vraagt 

daarom om nieuw leiderschap: verbindend leiderschap.

Trainingen Leiderschap
Haal het beste uit jezelf en je mensen

Versterk je leiderschap - Stimuleer kwaliteiten van medewerkers - Faciliteer zelfsturing en 
veranderbereidheid - Beïnvloed veranderingsprocessen  - Leer inspireren en motiveren

€ 4199,- excl. BTW

In onze trainingen staat het creëren van verbinding en 
vertrouwen centraal. Je leert hoe je vertrouwen geeft en 
vertrouwen verkrijgt. Je leert hoe je mensen inspireert, hoe je 
talenten optimaal benut en hoe je zelfsturing stimuleert. Je leert 
jouw leiderschap te versterken en jouw persoonlijke impact te 
vergroten. Je krijgt alle tools waarmee je groeit van een goede 
manager naar een succesvolle, authentieke en verbindend leider.



beveelt 

95%
onze trainingen

aan.

krijgen onze
trainingen
ruim een

MyQi: 
jouw persoonlijke 
ontwikkeltool 
Je krijgt vanaf de start van de training 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 

Na een training...

Personal coaching

Incompany

Extra
mogelijkheden

Incompany

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.

Extra informatie of
persoonlijk advies

Meer informatie of persoonlijk 

advies nodig? 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. 

Onze trainingen worden ook 

als maatwerk- of incompany- 

traject gegeven.We vertellen 

je er graag meer over.

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