Kijk eens
vanuit een ander
perspectief geef een
draai aan het boekje en laat
je inspireren.

Bewegende
organisaties
Inspiratie vanuit
netwerkorganisatie

Bewegende organisaties
Inspiratie vanuit netwerkorganisatie Qidos

Inhoudsopgave
Benieuwd naar Qidos?
Bel of mail ons om van gedachten te wisselen.
Wilhelminaweg 12
3941DG Doorn
0343 4774 85
info@qidos.nl
qidos.nl

© Qidos 2017

Geen blauwdruk			

4

Alles beweegt!			

6

Organiseren in historisch perspectief

8

De 6 V’s van bewegende organisaties

10

Geen
blauwdruk

Omdat we graag bijdragen aan nog
meer ruimte voor talent en vrijheid…

Er bestaat geen ‘beste’ manier van organiseren, wel zijn er ‘andere’ manieren.
Een bewegende organisatie speelt snel in op veranderende omstandigheden
en wijzigingen in de markt. Qidos maakt zich sterk voor bewegende
organisaties, verbindend leiderschap en krachtige mensen. Zelf zijn we als
netwerkorganisatie altijd in beweging en we krijgen de laatste tijd veel
vragen over hoe wij dit organiseren en aanpakken. Ter inspiratie delen we
onze inzichten en kennis over bewegende organisaties.

4 | Intro

Onze huidige organisatievorm komt voort
uit een zoektocht. Toen we ruim 10 jaar
geleden startten, waren onze opdracht
gevers voornamelijk multinationals
met HR vraagstukken, variërend van
onderzoek tot training en van advies tot
implementatie. Onze eigen uitdaging was
destijds om de juiste talenten te matchen
met de diversiteit aan vragen. Steeds
meer mensen aannemen leek ons niet
de juiste weg. We wilden graag flexibel
zijn en ons kunnen aanpassen, met korte
lijnen en duidelijke communicatie. Met dit

‘Maar hoe zorg
je voor de juiste
bemensing voor
die diversiteit.’

een mogelijke weg naar een bewegende
organisatie. Wat is er voor nodig? Wat zijn
de succesfactoren? Aan welke knoppen
kun je draaien? We bieden hiermee graag
inspiratie en hopen dat onze ervaring als
netwerkorganisatie inzicht biedt in meer
ruimte voor talent en vrijheid.

voortschrijdend inzicht besloten we te
kiezen voor een netwerkorganisatie.
Vrijheid, ruimte, en optimaal inzetten van
ieders talent past goed bij het DNA van
Qidos. De komende pagina’s schetsen we
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De helft van de functies
in huidige vacatures
bestond 5 jaar geleden
nog niet

Alles
beweegt!
De klassieke volgorde werk, opleiding, pensioen gaat kantelen.
Werken, opleiding en vrije tijd meanderen over de hele levensloop.

Van
Opleiding

Als je 45 jaar bent,
ben je nog niet
op de helft van
je loopbaan

Pensioen

Leeftijd

Naar
De levensduur van
bedrijven is in nog
geen 100 jaar tijd
met 83% afgenomen
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Werk

Opleiding
Werk
Vrije tijd
Leeftijd
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Organiseren
in historisch
perspectief

‘Belangrijkste
eyeopener:
de mens en
zijn/haar talent
maakt het
verschil!’

De manier waarop we werken verandert mee met
veranderingen in de maatschappij. We begonnen als
ambachtslieden. Bij de industriële revolutie werd de mens
een verlengstuk van de machine. In het kennistijdperk was
kennis macht. Nu kennis overal beschikbaar is, migreren
we naar een talenteneconomie. Ieder mens met zijn/haar
unieke talenten en vaardigheden maakt het verschil!

Dit vraagt om nieuwe manieren van organiseren

8 | Organiseren in historisch perspectief

Ambacht

Industrie

Kennis

Talent
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Visie

Het 6 V model:

Values

Vorm

Vertrouwen

Vaardigheden

De 6 V’s van
bewegend
organiseren
Bewegend organiseren is het nieuwe normaal. We spreken niet meer over
reorganiseren, maar over flexibel organiseren. In onze visie creëer je een
bewegende organisatie door bewust te sturen op zes V’s.

Verbinding

10 | De 6 V’s
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van winst naar waarde

Values:

van controle naar autonomie

Vertrouwen:

van gesloten naar open

Verbinding:

van functie naar talent

Vaardigheden:

van hark naar flexibel

Vorm:

van doel naar bedoeling

Visie:

De 6 V’s van bewegend organiseren #1

Visie
Herkenbaar? Meerjarenplannen en -strategieën, brainstormsessies ‘toekomst van
markt X’, we kennen het allemaal wel. Is het realistisch om die lange termijn plannen
en strategieën te maken? Want hebben ze voldoende relevantie? Hoe flexibel kan
een organisatie zijn als de strategie - gebaseerd op de kennis van vandaag – vastligt
voor een lange termijn?

Anders kijken
De snelheid van verandering is hoger dan
de snelheid van ons verandervermogen.
Met de traditionele manieren van leren en
ontwikkelen blijven we niet bij. Laat staan
dat we kunnen voorspellen welke ver
anderingen er de komende jaren plaats
vinden en hoe de snelheid/dynamiek van
deze veranderingen zich ontwikkelt. Een
bewegende organisatie kijkt in kleine stap
pen vooruit. Wat is de eerstvolgende stap
en hoe werken we daarnaar toe? Zodra
de eerste stap nadert of is bereikt, bepaal
je de volgende stap. Zo blijft de strategie
overzichtelijk, realistisch en eenvoudig
om in te kunnen spelen op veranderingen.
Wanneer je regelmatig dit soort vragen
stelt, leidt dat naar het bestaansrecht van
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de organisatie. Zijn we in de huidige tijd
nog steeds relevant voor onze klant?
Bieden we nog steeds de toegevoegde
waarde zoals we voor ogen hadden?
Bedrijven die zich niet regelmatig afvragen
wat hun bestaansrecht is, overleven niet.

Wij doen het zo
Qidos werkt vanuit een gemeenschap
pelijke visie: ‘Versterk mens en werk’. En
hoewel we onszelf de afgelopen tien jaar
meerdere keren opnieuw ‘uitgevonden’
hebben, bleef onze visie hetzelfde.
Deze bepaalt onze richting en keuzes.
We luisteren naar wat onze opdracht
gevers willen, leveren maatwerk, vragen
om feedback, experimenteren en leren.
We kiezen elk jaar twee of drie speer

punten die bij onze visie passen.
Dat kan het uitwerken en lanceren van
een nieuwe propositie zijn, een bepaald
onderwerp meer aandacht geven of een
tool ontwikkelen om onze dienstverlening
te ondersteunen. We reflecteren bijna
wekelijks op onze acties, aanpakken of
nieuwe klantvragen: past dit bij onze visie
en bedoeling? Stimuleren we hiermee
meer ruimte en vrijheid voor talent?

‘Logica brengt je van
A naar B. Verbeelding
brengt je werkelijk overal.’
Albert Einstein
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De 6 V’s van bewegend organiseren #2

Vorm
Herkenbaar? Bijpraten, afspraak plannen, druk, druk, druk. Overleg moet
kort, want er moet al zoveel. Op maandagochtend een snelle blik op de
agenda werpen en zien dat alle tijd al is ‘besproken’, volgeboekt. In de
vergadercultuur rennen we van overleg naar overleg. Om te rapporteren,
verantwoording af te leggen, te reflecteren enzovoorts. En ondertussen
stromen ook de mailboxen vol. Waar gaat ieders kostbare werktijd naar toe?

Anders kijken

‘There is
nothing worse
than a sharp
image of a fuzzy
concept.’
Ansel Adams
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De organisatiestructuur speelt een
belangrijke rol in het aantal overleggen
en vergaderingen. Hoe meer hiërarchie,
hoe meer rapportagelijnen, stuurgroepen,
afdelingsoverleggen, bilateralen, team
overleggen, projectgroepen, vakgroepen,
directie-overleggen. Veel van dit soort
bijeenkomsten hadden ooit een reden,
en zijn daarna nooit meer uit de agenda’s
verdwenen. Een hiërarchische structuur is
mede oorzaak van deze vergadercultuur
en veel mailverkeer. Teveel overleggen/
vergaderen leidt enorm af van het échte
inhoudelijke werk. Houd eens in de zoveel
tijd élk overleg in de agenda eens tegen

het licht. Heeft het nog bestaansrecht, is
het écht nodig? Een plattere organisatie
structuur helpt ook. Minder hiërarchie
en rapporteren, meer autonomie en
excelleren!

Wij doen het zo
Qidos is een netwerkorganisatie. Iedereen
binnen het netwerk is zelfstandig profes
sional. We organiseren rond klant/vraag
stuk, talent en inhoud. Ieder van ons heeft
eigen talenten, voorkeuren en manier
van werken. Iedereen voelt zich sterk ver
bonden met onze kernwaarden en visie.
Drijvende krachten leiden het netwerk en
verbinden de individuen tot een groep.

Bij Qidos staan we op gelijke voet met
elkaar. Rapporteren doen we niet of
nauwelijks, alleen aan onze opdracht
gevers. We reflecteren, leren en experimenteren veel. In de groep, in subgroepjes
en individueel. We beperken heel bewust
de complexiteit. Bij structureel overleg
gaan onze ’alarmbellen’ af. We werken
projectmatig met een begin en eind.
Iedereen bepaalt zelf waar, wanneer en
hoe hij/zij het beste kan werken aan een
gezamenlijk resultaat. Een paar keer per
jaar komen we bij elkaar; om stil te staan
bij onze speerpunten, kennis te delen en
elkaar te ontmoeten.
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De 6 V’s van bewegend organiseren #3

Vaardigheden
Herkenbaar? We horen het vaak; ‘onze mensen maken het verschil’ of ‘de mens
staat centraal in onze organisatie’. Als dat zo is, kan de professional zijn werk on
belemmerd uitvoeren. Dan zijn procedures, leiderschap en systemen erop gericht
talenten tot bloei te laten komen en zijn functioneringsgesprekken ondersteunend
in plaats van ‘moetjes’. Is jouw organisatie écht op deze principes gebaseerd?

Anders kijken
We migreren van kenniseconomie naar
talenteneconomie, want kennis is door
internet inmiddels voor iedereen be
schikbaar. Van de ruim 7 miljard mensen
op deze aardbol is niemand hetzelfde,
ieder mens heeft unieke vaardigheden
en talenten. De uitdaging voor mensen is
hun talenten te ontdekken, in te zetten en
verder te ontwikkelen. Organisaties en
leidinggevenden kunnen hierbij helpen
door inzicht in individuele talenten te
geven. Organisaties zijn feitelijk een
verzameling van mensen en materialen
waarbij de component ‘mens’ steeds be
langrijker wordt. Het doet er minder toe
of iemand in vaste dienst of extern is;

iedereen draagt bij aan het gemeen
schappelijke doel. Dit betekent overigens
niet dat een organisatie medewerkers
dient te ‘verzorgen’ of ‘pamperen’.
Faciliteren en stimuleren van talent, dáár
draait het om. Succesvolle organisaties
zijn in staat de juiste talenten te binden.
Dit is de kern van succes; nu en in de
toekomst.

Wij doen het zo
Bij Qidos werken we met meerdere per
sonen aan interne en externe projecten.
We kijken bij de samenstelling van
projectteams steeds opnieuw naar de
talenten, ervaring en ontwikkeling van het
team om de juiste match te maken. We

kennen elkaars talent en sterke kanten.
We zijn open en transparant over onze
zwakten. Ook kijken we voor bepaalde
talenten en vaardigheden buiten het
netwerk. Jezelf blijven ontwikkelen en
verbeteren is belangrijk om aantrekkelijk
te blijven voor Qidos en haar opdracht
gevers. Qidos-ers zijn zich daarvan
bewust en nemen de verantwoorde
lijkheid voor welke waarde ze willen en
kunnen toevoegen.

‘Waar je talenten en de
behoeften van de wereld
elkaar kruisen, ligt je roeping.’
Aristoteles
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‘Je deed samen dingen
en dan was je vanzelf
georganiseerd.’
Polderpionier M.A.Th. de Wildt – Kramer
(eerste groep bewoners Flevoland)

De 6 V’s van bewegend organiseren #4

Verbinding
Herkenbaar? De organisatie wil wel vernieuwen, maar weet niet goed hoe.
Samenwerken met andere organisaties wordt als lastig ervaren omdat men bang
is voor concurrentie. Snelgroeiende startups gooien sectoren overhoop en ergens
leeft ook de angst bij de organisatie dat de ander een groter voordeel haalt uit de
samenwerking dan de eigen organisatie. Staat jouw organisatie open voor
blijvende verbinding met anderen?

‘We achieve more
when we chase the
dream instead of the
competition.’
Simon Sinek
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Anders kijken
Schumpeter stelde in 1934 al dat ‘Neue
Kombinationen’ noodzakelijk zijn voor
innovatie en vernieuwing. Hij was zijn tijd
ver vooruit. Verbinding is een redelijk
abstract begrip, maar betekent in dit geval
oprechte interesse in elkaar en elkaars
organisatie. Wat drijft de ander, wat zijn
de belangen? Welke zijn gemeenschappe
lijk en waar conflicteren deze met elkaar?
Verbinding is óók elkaar iets gunnen,
experimenten en evalueren. Maar ook
met elkaar constateren als het niet werkt.
Verbinding verbetert de balans tussen
externe en interne focus. Alleen samen is
versnelling mogelijk. Bij verbinding is het

belangrijk wederzijdse belangen duidelijk
te hebben en deze te respecteren. Regel
niet alles stuk; contact gaat vóór contract.
Het mooie is bovendien dat technologie
en systemen het steeds gemakkelijker
maken om verbindingen aan te gaan en
te onderhouden.

Wij doen het zo
Een netwerkorganisatie kán niet zon
der verbinding. Intern en extern, met
opdrachtgevers, partners en zelfstandig
professionals. Verbindend leiderschap is
de kern van onze organisatie. We kijken
altijd naar gezamenlijke belangen en
hebben oprechte interesse in elkaars

leefwereld en activiteiten. We werken
met allerlei organisaties samen. Een mooi
voorbeeld van verbinding is stichting
Werk&Mantelzorg. Qidos en Mezzo
(landelijke vereniging voor Mantelzorgers)
richtten samen deze stichting op om een
mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te
stimuleren. We bundelen al ruim acht jaar
onze kracht en expertise in een waarde
volle samenwerking. De verbinding zit
heel sterk in het waarom, of de bedoe
ling van wat we willen bereiken. Waar
de grens van een organisatie ophoudt?
Wij hebben geen idee. Onze mooiste en
meest succesvolle projecten komen voort
uit verbinding en cocreatie.
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De 6 V’s van bewegend organiseren #5

Vertrouwen
Herkenbaar? Vertrouwen; een belangrijk en tegelijkertijd abstract begrip.
Vertrouwen in de context van organisaties laat zich niet gemakkelijk vangen in
woorden. Hebben leidinggevenden in jouw organisatie echt vertrouwen in
medewerkers en spreken ze dat ook uit? Is er ruimte c.q. autonomie voor
medewerkers of worden beslissingen vooral door de laag erboven gemaakt?
Mag een medewerker fouten maken en experimenteren? En hoe kijkt jouw
organisatie tegen werktijden en -plaats aan? Is dit echt gestoeld op vrijheid,
ruimte en vertrouwen?

Anders kijken

Wij doen het zo

Vertrouwen is een prachtige term, maar
wat bereik je ermee? Neem eens een
concrete situatie, waarin je echt ver
trouwen kreeg en voelde? Wat deed
dat met je motivatie en zelfvertrouwen?
Vertrouwen geven betekent vertrouwen
krijgen. Het is zeer de moeite waard om
eens alle acties en sturing een tijd te
baseren op vertrouwen en verantwoorde
lijkheid. En laat je dan verrassen door wat
er gebeurt! Vertrouwen heeft een groot
positief effect op mensen.

Een netwerkorganisatie kán en wil niet
anders dan op vertrouwen gebaseerd
zijn. We vertrouwen op elkaars talenten
én verantwoordelijkheid. Al onze informa
tie wordt transparant gedeeld. Zo weten
we allemaal welke projecten waar lopen
en welke offertes er uit staan. Alle projectinformatie en tools zijn toegankelijk en
beschikbaar, óók voor wie net nieuw is
binnen Qidos. Er is nog nooit misbruik
van gemaakt. Ook bij ons lopen projecten
soms anders dan gepland. In zulke
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‘It is better to
trust and be
disappointed
once in a while
than it is to
distrust and be
miserable all
the time.’
Abraham Lincoln

situaties helpt het ons om kwetsbaar te
durven zijn en samen weer vooruit te
kijken. Hierdoor blijft de vertrouwens
relatie in stand. De samenwerking met
onze netwerkpartners verloopt organisch.
Wanneer krachten gebundeld kunnen
worden, zoeken we elkaar op. Gebeurt
dit een tijd niet, dan zijn er geen on
uitgesproken verwachtingen. We werken
vanuit vrijheid, eigen kracht en (zelf)
vertrouwen.
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De 6 V’s van bewegend organiseren #6

Values
Herkenbaar? De kernwaarden in je organisatie zijn gedefinieerd. En natuurlijk wil
je graag dat iedereen zich ernaar gedraagt en er inspiratie in vindt. De toepassing
in de praktijk is vaak lastig; meestal weten medewerkers niet welke (kern)waarden
er zijn en zeker niet hoe men die in het eigen werk kan toepassen. Waarden worden
nogal eens van bovenaf bepaald en ’opgelegd’. Ze zijn vaak algemeen geformuleerd
waardoor ze kunnen gelden voor bijna elke organisatie. Niets is sterker dan een
aansprekend waardenstelsel dat consequent van hoog tot laag in de organisatie
wordt ge- en doorleefd.

‘De kern van
veranderen is het
continueren van
identiteit in
zich wijzigende
omstandigheden.’
A. Wierdsma
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Anders kijken
Recent onderzoek toont aan dat nieuwe
medewerkers de waarden van een
organisatie steeds belangrijker vinden.
Met welke waarden staat de organisa
tie in de wereld, hoe werken we in- en
extern, wat zijn onze leidende principes?
Dit hoeven niet altijd maatschappelijke
waarden te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de
waarde ‘klantgerichtheid’ die bij Coolblue
en Zappos allesbepalend is. Bij waarde
gedreven organisaties vindt voortdurende
en congruente communicatie plaats over
de kernwaarden. Ze komen bijvoorbeeld
expliciet terug in gezamenlijke bijeen

komsten zoals een weekstart. Daarbij
wordt de waarde heel concreet en
tastbaar vertaald naar gedrag.

Wij doen het zo
Vrijheid om je leven (en werk) in te vullen
op de manier die bij je talent past.
Dit is wat ons drijft. Hier dragen we zowel
bij onze opdrachtgevers als binnen ons
netwerk aan bij. Vrijheid komt terug in
alles; iedereen in het Qidos netwerk heeft
de vrijheid om vergelijkbare projecten
als de onze, met andere bureaus of voor
eigen praktijk uit te voeren. Het staat
ook iedereen vrij kennis en ervaring voor

zichzelf te gebruiken en daar resultaten
mee te boeken. En vooral om vrij te zijn
in wie je bent. Benutten van talent is de
andere kernwaarde. Zo kunnen we per
opdracht kijken welke talenten nodig zijn
om succesvol en plezierig te werken. De
waarden zijn intern en extern dezelfde;
onze projecten bij opdrachtgevers sluiten
aan bij deze waarden. Qidos is hierdoor
een thuishonk voor gelijkgestemden
geworden. Waarden ervaar je in hoe je
met elkaar samenwerkt. Als het congruent
is, stroomt de energie en ontstaat er echt
werkplezier.
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Kijk eens
vanuit een ander
perspectief geef een
draai aan het boekje en laat
je inspireren.

Kijk eens
vanuit een ander
perspectief geef een
draai aan het boekje en laat
je inspireren.
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“Ik ben de (klein)zoon van
polderpioniers. Mijn grootouders
aan beide kanten kwamen naar de
Flevopolder als de eerste lichting
akkerbouwers. Er was niets anders
dan vergezichten, riet en wat
eerste infrastructuur. Een enorme
vrijheid om je werk en leven zelf
in te richten. Erop vertrouwen dat
je het kon met het inzetten van je
talenten. Pionieren. Dit zit in mijn
DNA en is wat we als Qidos zijn
voor onze opdrachtgevers en hoe
we Qidos als organisatie hebben
vormgegeven.”
Martijn de Wildt
oprichter Qidos

4 | Visie

Visie

Ruimte voor talent!

Nederland is klein, en tegelijkertijd
groots op velerlei gebieden. Waar we nu
zijn, danken we aan de inzet van mensen
die hun capaciteiten benutten om hun
droom, hun missie te verwezenlijken. Die
varen op hun persoonlijke kompas: voor
uit zien, denken in mogelijkheden. Verder
durven kijken en vooral samenwerken met
anderen om tot de beste resultaten te ko
men. Concessies doen waar nodig, veer
kracht tonen en eigen talenten optimaal
benutten. Zelf de verantwoording nemen
en trots zijn op het behaalde resultaat.

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. Het
kompas wijst ons de weg.

hebben en waar we in geloven: werken in
vrijheid en verbondenheid vanuit je talent
en wat je te brengen hebt. Als mensen
de vrijheid ervaren om hun talenten in te
zetten en mentaal en fysiek in balans zijn,
stroomt er energie (Qi). We geloven in
krachtige mensen, verbindend leiderschap
en bewegende organisaties.

Ook wij doen wat nodig is om de ba
kens te verzetten, vooruit te komen.
Omdat we iedereen gunnen wat we zelf
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Oprichter Qidos

Oprichter Qidos

Partner Qidos

Martijn de Wildt

Ellis Meenks

Edwin Brink

Verbinden, energie,

Analyseren, logisch,

Verbinden, open,

luisteren, creëren

doorpakken, helpen

creatief, zorgzaam

Vrijheid vanuit verbondenheid

Team

Martijn, Ellis en Edwin zijn de grondleggers én stuwende krachten
achter Qidos. Het Qidos-team: zelfstandig professionals met specifieke
competenties en talenten die samenwerken vanuit vrijheid, verbondenheid
en talent, flexibel in tijd, plaats en duur. Een netwerkorganisatie zonder fysiek
kantoor, titels of functies; ‘we practice what we preach’. Voor u als opdrachtgever
betekent dit dat de best passende Qidos professionals voor u aan de slag gaan!
Qidos werkt in verbondenheid met verschillende samenwerkings
partners zoals online ontwikkelaars, vormgevers en multimediaspecialisten.
Daarnaast werkt Qidos samen met verschillende organisaties om
maatschappelijke initiatieven te ontwikkelen.

6 | Team
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Opdrachtgevers
Qidos werkt met en voor opdrachtgevers in elke sector, zowel profit als nonprofit.

8 | Opdrachtgevers
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Stefan Hemmer
Adviseur Leren en Ontwikkelen
Vitens

‘Qidos brengt
enthousiasme over
en er is een klik
qua stijl, we kijken
op dezelfde manier
naar ontwikkeling
van mensen.’

12 | Cases

Case
Vitens zocht mogelijkheden haar
kernwaarden breed te delen binnen
de organisatie en vroeg Qidos
daarmee te helpen.
De kernwaarden werden vertaald naar
drie kernkwaliteiten ‘Fris vakmanschap’,
Relevant voor de klant’ en Grensverleg
gend’ en daarmee werd het DNA traject
ingezet. Er volgden individuele interviews
met medewerkers over hun beleving
van deze kwaliteiten en hoe zij deze
laten zien. Qidos ontwikkelde een

365 dagen DNA check (online feedback
tool) en samen met HR voerde Qidos
verschillende sessies uit om de dialoog
op gang te brengen.

waarin blijvend geprikkeld werd om de
kernkwaliteiten levend te houden.
Doel is elkaar blijven inspireren en met
elkaar over het Vitens DNA blijven praten.

Na dit intensieve jaar waarin alle mede
werkers op hun eigen manier aan de slag
gingen met dit DNA traject, volgde een tijd

De samenwerking met Qidos is als positief
ervaren door de pragmatische aanpak en
de goede procesbegeleiding.
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Janna de Feijter
Customer Experience Manager
T-Mobile

Case
Om de klantbeleving te versterken, zocht
T-Mobile een partner om ‘The Branded
Experience Days’ te organiseren.
Qidos werkte samen met T-Mobile in een
multi-disciplinair team aan de invulling van
die dagen en aan het te bereiken doel.
De boardroom werd een belevingsruimte
en bleef dat ook na ‘The Branded
Experience Days’. Een belangrijk uit
gangspunt was dat de merkwaarden van
T-Mobile -eerlijk-sociaal-toegankelijk, ook
echt moesten worden ervaren. Cross
functionele groepen zorgden ervoor dat
de focus op de persoon lag, en niet op de

14 | Cases

functie. De dagen zelf waren sterk gericht
op beleven en ervaren. Geen lange zit
sessies, maar veel doen en concrete tips
met elkaar uitwisselen. Deelnemers
werden geïnspireerd door echte
belevingsstands en gingen ook zelf de
straat op om met klanten in gesprek te
gaan. Elke dag werd afgesloten met een

‘De samenwerking
met Qidos was
prettig, onze
merkwaarden
passen ook goed
bij Qidos.’

persoonlijke actie die concreet bij
moesten dragen aan echte T-Mobile fans.
De ervaringen en inzichten uit de Branded
Experience Days kregen een vervolg in
drie pilots, gericht op het verder ver
spreiden van de branding.
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‘Om echt te kunnen
bewegen, is ruimte
voor talent nodig.’
Martijn de Wildt - Oprichter Qidos

Onze leerprincipes
• Leren doe je van en met elkaar
• Leren doe je door te ervaren
• Werk en leren zijn met
elkaar verbonden
• Anders kijken biedt
nieuwe perspectieven
• Leren doe je het best vanuit
een positieve en waarderende
benadering

Ons aanbod op 3 gebieden:

Aanbod
Diensten & producten

18 | Aanbod

Qidos ontwerpt en ontwikkelt doelgroepgerichte
programma’s voor organisaties, leidinggevenden en
medewerkers. Doel: het versterken van mensen in
hun werk!

Incompany trainingen
& opleidingen

Met dat doel voor ogen, bieden we maatwerk aan elke
opdrachtgever rond thema’s als persoonlijke effectiviteit,
leiderschap, duurzame inzetbaarheid en flexibel werken.
Ons aanbod verandert regelmatig door nieuwe inzichten en
ontwikkelingen; het doel blijft echter hetzelfde.

Advies & Implementatie
Interactieve online tools

Scan voor een actueel 		
overzicht van ons aanbod
deze QR code.
Bel of mail ons om verder van 		
gedachten te wisselen.
Qidos

0343 4774 85

Wilhelminaweg 12

info@qidos.nl

3941DG Doorn

qidos.nl
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Ook Qidos
Qidos maakt maatschappelijke thema’s concreet
We dragen bij aan maatschappelijke thema’s door zelf of met partners direct nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Zo delen we onze kennis en inspireren we u om ook mee te doen.

Bezoek onze website qidos.nl voor meer informatie

20 | Ook Qidos
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Voor
krachtige mensen
en verbindend
leiderschap
Qidos gelooft dat als mensen het beste uit zichzelf halen, iedereen daar baat
bij heeft: de samenleving, de werkgever en de medewerker zelf. Onze missie is
dan ook: versterk mens en werk.
Om deze missie nog meer lading te geven, bieden we verschillende
groepstrainingen aan via open inschrijving: de Qidos Academie. Het spreekt
vanzelf dat ook deze trainingen op onze eigen kenmerkende Qidos manier
gegeven worden: professioneel, persoonlijk, betrokken, out of the box
en effectief.
Vanuit de thema’s ‘Krachtige mensen’ en ‘Verbindend leiderschap’ helpen
we individuen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en
vaardigheden. Elke training versterkt mensen in persoonlijke effectiviteit
en leiderschap.
Kijk op de website voor het actuele aanbod.
qidosacademie.nl
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Trainingen,
persoonlijke effectiviteit
en leiderschap
Qidos Academie
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Benieuwd naar Qidos?
Bel of mail ons om van gedachten te wisselen.
Wilhelminaweg 12
3941DG Doorn
0343 4774 85
info@qidos.nl
qidos.nl
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Kijk eens
vanuit een ander
perspectief geef een
draai aan het boekje en laat
je inspireren.

Versterk
mens & werk
Krachtige mensen,
verbindend leiderschap
& bewegende organisaties

