
 

  
   

 

  
 

 

 

 
QI LEADERSHIP  
Informatie 2017 
 
Een bijzondere reis die je leert impactvol te zijn, vanuit eigen kracht en in 
verbinding met anderen om je heen!   
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1. Wat is de Qi Leadership? 
 
Qi Leadership (QL) is een stevige persoonlijke leiderschapsreis waarin ervaren, denken, 

voelen en doen centraal staan. Speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en ervaren 

professionals, die in hun persoonlijke effectiviteit en leiderschap een wezenlijke groei 

willen doormaken.  

Meer en meer is er behoefte aan een nieuwe manier van leiderschap, die aandacht heeft 

voor verbinding. Enerzijds gericht op het “wat”, de te bereiken resultaten en het creëren 

van een duurzame toekomst. En anderzijds gericht op het "hoe", het inspireren, 

vertrouwen geven en verbinden, met oog voor welzijn en potentieel van medewerkers. Qi 

Leadership verbindt beide elementen. 

Het programma is een mix van hoofd, hart en handen. Naast 

theorie is er veel aandacht voor reflectie, zelf ervaren en krijg je 

een vernieuwende zienswijze aangereikt. Het effect is een groter 

zelfbewustzijn, meer zelfvertrouwen en met minder 
(in)spanning meer resultaat.  

 

 
2. Wat brengt Qi Leadership jou en je organisatie? 
 

Het doorlopen van deze reis geeft je de gelegenheid om stil te staan, je zelf nog beter te 

ontdekken en te bouwen aan nieuwe gedragsstijlen die passen bij jouw natuurlijke 

manier. Verder geeft het zicht op wie je bent als leider van jezelf en anderen. Je kunt 

immers anderen pas (bege)leiden als je jezelf kunt leiden. En dat begint met het (meer) 

leren kennen van jezelf. 

 

De vier dimensies van Qi 
Tijdens de reis zullen we werken vanuit de 4 dimensies van Qi (natuurlijke energiebron): 

fysiek, mentaal, emotioneel & zingeving en maakt je kennis met de Qi 

principes/natuurwetten. Om deze natuurwetten te kunnen leven reiken we handvatten en 

oefeningen aan.  

 

Tijdens de reis ontwikkel jij jezelf steeds verder en vergroot je je innerlijke flexibiliteit en 

bewustzijn wat leidt tot meer vrijheid, kracht en authenticiteit. Op het moment dat je je 

bewust wordt van je oude, soms hardnekkige patronen en aannames, verliezen ze hun 

kracht en krijg je inzicht. Met als resultaat het doorzien welke effecten jouw specifieke 

manier van denken en doen heeft op de wijze waarop je leidinggeeft en anderen 

inspireert en in beweging brengt. Je assortiment van interventiemogelijkheden wordt 

uitgebreid en je leert in welke situatie wat effectief is.  

 

Resultaten  
Å Meer zelfbewustzijn en inzicht in jezelf;  

Å Je ervaart meer kracht op fysiek en mentaal niveau;  

Å Je communicatie wordt duidelijker en effectiever; 

Å Meer energie en toename van innerlijke balans en zelfvertrouwen; 
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Å Meer balans in denken en voelen; 

Å Inzicht in hoe je inspirerend en effectief kan zijn in diverse omstandigheden;  

Å Grotere effectiviteit in het omgaan met emoties en weerstand van anderen en jezelf;  

Å Je leert om vanuit verschillende perspectieven te kijken en je acties af te stemmen op 

het niveau dat nodig is om je resultaat te bereiken; 

 
 
3. Achterliggende visie en uitgangspunten 
 
Qi Leadership integreert de psychologie van het Westen met de filosofie van het Oosten 

en stelt jouw eigen vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s in je werk en leven centraal. 

Door stil te staan bij jezelf en te onderzoeken wat er in het hier en nu speelt en aandacht 

te besteden aan de houding die jij inneemt, ontdek en ontwikkel je meer en meer je eigen 

authentieke stijl en kracht. Het geleerde kan direct toegepast worden in de praktijk van 

alledag. 

 

Vergroten van Qi-kracht  
Tijdens de Qi Leadership Journey werken wij vanuit de aanname dat veranderingen in 

jezelf vanzelfsprekend leiden tot veranderingen in de omgang en verbinding met anderen 

en de impact op je omgeving. Het vergroten van je eigen Qi-kracht staat centraal. Je bent 

en hebt geen probleem! Er hoeft niets gedaan te worden, geen verbeterprogramma’s, 

gewoon in contact zijn met alles wat zich aan jou manifesteert. Vanuit dit toelaten 

ontwikkelt zich de innerlijke kernkracht. Leven vanuit deze kernkracht, vergroot je 

innerlijke flexibiliteit en bewustzijn en leidt tot meer energie, vrijheid van handelen en 

impact.  

 

Ons uiteindelijke doel is dat jij vol inspiratie je eigen keuzes maakt, het beste uit jezelf 

haalt en datgene doet wat jij echt wilt om daarmee een bron van inspiratie te zijn voor 

anderen om je heen. Kortom: in verbinding effectief, krachtig, inspirerend en succesvol te 

zijn en daarnaar te handelen. 

 

 

4. Opbouw van de reis 
 
De Qi Leadership is een ‘lifechanging’ zelfleiderschaps reis met een doorlooptijd van 

negen maanden en is opgebouwd uit: 

Å Een persoonlijke intake  

Å Vier modules van elk drie dagen (inclusief de avond), met tussentijds een drie 

individuele coach sessies. 

Å Waarbij er in elke module aandacht is voor  

o Het hoofd: theorie en denken 

o Het hart: voelen en zelf ervaren 

o De handen: het daadwerkelijk toepassen in de praktijk. 

Å En een afsluiting van een dag en een avond met persoonlijke presentaties van 

deelnemers.  
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De vier modules  
Tijdens de vier modules zullen we werken vanuit de 4 dimensies van Qi, zoals eerder 

aangegeven. Je gaat op verschillende manier ontdekken wat je lichaam ‘aangeeft’, welke 

geconditioneerde gedragingen je hebt ontwikkeld in je leven, welke emoties er bestaan 

en hoe deze tot uiting komen bij jezelf en ervaren wat ‘zingeving’ voor jou inhoudt. Vanuit 

deze dimensies behandelen we verschillende onderwerpen en thema’s. 

 

# Zo staan we onder meer stil bij jouw kwaliteiten, talenten en ontwikkelpunten. We 

leggen hierbij de relatie naar je persoonlijkheidsvoorkeur vanuit het enneagram. We  

kijken naar welke (on)gewenste effecten dit heeft in je werk. Wat zijn mijn kwaliteiten en 

durf ik deze ook in te zetten in mijn werk, in mijn privé of pas ik mij (soms) aan en houd ik 

mij in? En wat zijn mijn valkuilen, allergieën en ongewenste effecten van ons gedrag. 

 

# We werken vanuit aandacht in het nu en leren te ‘luisteren’ naar ons lichaam, 

gedachten en gevoelens. In ons dagelijks werk zijn we volop met van alles bezig. Tijdens 

verschillende gesprekken en bijeenkomsten zijn we fysiek wel aanwezig, maar zitten we 

regelmatig ‘geestelijk’ met onze gedachten ergens anders; in het verleden of in de 

toekomst. Zelden zitten we met onze volledige aandacht in het Nu waardoor we 

essentiële informatie of signalen niet op pikken. Volledig met je aandacht in het hier en 

nu vergroot je effectiviteit. Je laat je minder bepalen door patronen uit het verleden. Door 

het ervaren van oefeningen middels meditatie en yoga in combinatie met reflectie, leer je 

aanwezig te zijn in het nu.  

 

# Dagelijks ervaren wij regelmatig emoties of misschien verliezen wij ons zelf weleens in 

de emotie. Ook hebben wij een voorkeurslijstje voor emoties: sommige emoties vinden 

wij positief en anderen negatief. Bepaalde emoties willen wij graag ervaren en anderen 

liever (helemaal) niet. Ook hebben wij een bepaald emotiepatroon ontwikkeld in de loop 

van de jaren. Wat is nu de oorsprong van de emoties en sta jij je emoties volledig toe of 

verdring jij bepaalde emoties? Hoe reageer jij op emoties van anderen? Kortom, hoe ga 

jij er mee om? In deze module oefenen we met het effectief omgaan van emoties. 

 

# Hoe werkt communicatie eigenlijk en wat gebeurt er tijdens communicatie? Er wordt de 

hele dag gecommuniceerd. Toch begrijpen we elkaar niet altijd goed. We weten niet hoe 

we de boodschap moeten overbrengen. We horen wel maar luisteren niet en of begrijpen 

de signalen van de ander niet. Niet zelden leidt dit tot irritaties, verstoorde relaties, 

conflicten en samenwerkingsproblemen. Hoe effectief is je communicatie? 

Ben je in staat om echt te luisteren, zuiver waar te nemen en aan te sluiten bij de ander.  

 

We sluiten Qi Leadership af met een presentatie en een persoonlijk reflectieverslag. In dit 

reflectieverslag geef je aan wat jij geleerd hebt en hoe jij denkt dit verder te verankeren in 

jezelf, je team en de rest van de organisatie.  

 

Kenmerkend  
De reis is zeer persoonsgericht. Je hebt zelf grote invloed op het rendement van het 

programma door de verbinding met je eigen situatie en persoonlijke leerdoelen. 

Dit vraagt een actieve en nieuwsgierige inzet waarbij je zelf verantwoordelijkheid neemt 

voor je eigen proces.  
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Wij werken met een diversiteit aan instrumenten zoals lichaamswerk, Aikido, systemisch 

werken, visualisatie en andere creatieve werkvormen. Dit alles nodigt uit tot een 

ervaringsgericht zelfonderzoek. Door spreiding in tijd, met tussentijds persoonlijke 

coachings, heb je volop gelegenheid het geleerde in de praktijk toe te passen. Hierdoor 

creëer je zelf een blijvende verandering in je gedrag. De heterogene samenstelling van 

de groep bevordert in sterke mate het leren van en met elkaar. 

 
 
5. Doelgroep  
 

Qi Leadership is speciaal ontwikkeld voor ervaren leidinggevenden en professionals die 

in hun persoonlijke effectiviteit en leiderschap een stevige groei willen doormaken. Echt 

de tijd nemen om stil te staan in plaats van verder door te rennen. Een periode van 

reflectie om in rust en ruimte diepgaand naar jezelf te kijken en hierdoor een stap te 

maken in je eigen ontwikkeling en kracht.  

 
 
6. Begeleiding  
 
De begeleiding van dit programma is in handen van Johanneke Langenbach en Eveline 

van der Giesen. Beide ervaren Personal & Business coaches en adviseurs van leiders en 

teams bij cultuur- en veranderingsvraagstukken.    

 

 Johanneke is sociaal en organisatie psycholoog en heeft gewerkt in 

diverse leidinggevende en directies functies en is daarnaast gespecialiseerd in NLP, 

Health, Body & Mind language en energiemanagement.    

 

 

  Eveline van der Giessen heeft een human resource achtergrond en 

heeft gewerkt in diverse corporate organisaties binnen het HRM-werkveld en is opgeleid 

in het systemisch gedachtegoed als Familie- en organisatie Opsteller en 

energiemanagement.     
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6. Planning en investering 
 

Het eerstvolgende Qi Leadership Journey start in februari 2018 en loopt door tot oktober 

2018. Elke module beslaat drie dagen met twee overnachtingen op een mooie 

buitenlocatie in het midden van het land. De journey wordt afgesloten met persoonlijke 

presentaties van deelnemers. 

 

Module I:  14 - 16 Februari 2018  

Module II:  4 – 6 April 2018 

Module III:  20 – 22 Juni 2018 

Module IV:  12 – 14 September 2018  

Afsluiting: 11 Oktober  

 

De totale investering voor deze intensieve ontdekkingsreis bedraagt € 6.500,- euro 

inclusief materialen en exclusief 21% BTW en € 2.250,- verblijfskosten. 

 
Quotes van deelnemers die u voorgingen: 
 
“Zeer waardevol vind ik de combinatie tussen theorie, praktijk en vertragen. De 
meerdaagse modules heb ik ervaren als een cadeau voor mezelf! Een gebalanceerd 
programma met scherpe coaches, die je grenzen laten verleggen en tot vernieuwde 
inzichten laten komen”. 
 
“Ik ben in staat om mezelf te leiden in veranderende omstandigheden en wisselende 
contexten vanuit een diepe verankering in mezelf. Dit geeft veel rust” 
  
“Ik positioneer mezelf krachtiger en authentieker. Ik heb een hernieuwde visie op 
(persoonlijk) leiderschap gekregen door vele eye openers”.  
 

“Dit programma heeft mij geleerd hoe effectief om te gaan met emoties en weerstand van 
anderen en die van mezelf”. 
 
“Ik ben beter in staat om mensen op een juiste manier te beïnvloeden en in beweging te 
laten komen met behoud van energie, inspiratie en plezier”.  
 
 
 

Verdere informatie: 
 
Qipeople  
Taalstraat 86  
5261 BH Vught  
 
BTW nr: NL8101.18.506 
Bank nr: NL57ABNA 057.61.00.285 

KvK: 28086944 

  

 

Contactpersoon: 
 
Johanneke Langenbach 
Eveline van der Giessen 
 
eveline@qipeople.nl 
(06) 41218800 
 
johanneke@qipeople.nl 
(06) 27552552 

 


