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Als	  je	  zegt	  dat	  je	  het	  niet	  kan,	  
dan	  heb	  je	  gelijk
Als	  je	  zegt	  dat	  je	  het	  wel	  kan,	  
heb	  je	  ook	  gelijk

ALBERT	  EINSTEIN



vernieuwend
plezier
stoer
inzicht
leiderschap
beweging
verbinding
vertrouwen
resultaatgericht
passie
samen

‘70%	  van	  het
leren	  is	  het	  doen’

onze	  waarden:

‘we	  zijn	  de
continue	  
verbeteraar’



QualityContact	  is	  een	  enthousiaste	  club	  inspirerende	  trainers	  die	  het	  
maximale	  uit	  leiders	  van	  nu	  haalt.	  Met	  een	  vernieuwende,	  krachtige	  aanpak	  
en	  wijze	  inzichten	  wordt	  verbinding	  gemaakt	  met	  het	  kloppend	  hart	  van	  
organisatie	  en	  individu.	  Door	  goed	  te	  kijken	  naar	  wat	  nodig	  is	  wordt	  doel-‐ en	  
resultaatgerichte	  beweging	  gecrëeerd.	  Door	  de	  actieve,	  samenwerkende	  
vorm,	  het	  plezier	  van	  de	  mensen	  en	  ons	  natuurlijke	  gevoel	  voor	  humor	  is	  een	  
training	  van	  QC	  spannend,	  stoer	  en	  gaaf.	  Een	  club	  die	  je	  bijblijft.	  Want	  zíj	  
gaven	  je	  de	  inzichten	  die	  je	  een	  leven	  lang	  bij	  je	  draagt.	  Wij	  zijn	  
QualityContact.	  We	  beloven	  het	  je.



Verdubbelen	  van	  resultaten	  
en	  vertrouwen	  door	  mensen	  
in verbinding te brengen 

met hun waarden en 
talenten en	  hier	  

verantwoordelijkheid	  voor	  te	  
nemen

Why
PURPOSE

How
CONCEPTEN

Leiderschapstrajecten
Teamontwikkeling

Topcoaching

What

1.	  Analyse van	  uw	  vraag	  en	  
de	  huidige	  situatie

2.	  Heldere	  formulering	  van	  
de	  doelen en gewenste 

resultaten
3.	  Maatwerkprogramma 
met resultaatgarantie
door	  Quality	  Contact

TRAJECTEN
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MISSIE	  VISIE

IDENTITEIT

WAARDEN	  EN	  OVERTUIGINGEN

VAARDIGHEDEN

GEDRAG

OMGEVING



TEAMIK

ORGANISATIE

IK

TEAM

Persoonlijk	  leiderschap

Teamontwikkeling

Gehele	  organisatie



=	  resultaat	   +++



=	  resultaat	   +++
Harde	  kant
– winst
– target
– kosten
– projecten



=	  resultaat	   +++
Harde	  kant
– winst
– target
– kosten
– projecten

Zachte	  kant
– persoonlijke	  ontwikkeliing
– samenwerken
– optimale	  communicatie
– medewerkerstevredenheid



Individueel	  gesprek	  met	  
alle	  deelnemers	  of	  een	  

doorsnede
3	  vragen:

– wat	  gaat	  er	  goed?
– wat	  kan	  er	  beter?
– welke	  tips	  heb	  jij?

1.
INTAKE

Aan	  de	  hand	  van	  de	  
intake	  een	  presentatie	  
over	  de	  huidige	  situatie.	  
Hieruit	  volgt	  een	  advies	  

over	  het	  te	  volgen	  
trainingstraject.

2.
PRESENTATIE

Vanuit	  advies	  QC	  en	  
commitment	   van	  
uw	  organisatie.	  

3.
TRAINING

Follow	  up	  sessies	  om:
– te	  integreren
– te	  beklijven

– doelen	  bij	  te	  stellen
– doelen	  herhalen

4.
FOLLOW	  UP

Wat	  hebben	  we	  
behaald?

Wat	  staat	  er	  
nog	  open?

Welke	  stappen	  nog	  te	  
maken?

5.
EVALUATIE

Een	  medewerker/team	  
kan	  uitsluitend	  groeien	  
door	  voorbeeldgedrag	  
van	  de	  leiders	  in	  uw	  

organisatie.

6.
TOPCOACHING

Quality	  Contact	  stappenplan



✓Optimale	  bijdrage	  aan	  individuele	  
team-‐ en	  organisatiedoelen

✓Directe	  positieve	  effecten	  op	  
KPI's	  |	  MTO	  |	  KTO	  |	  NPS	  |	  verloop	  |
kennis-‐ en/of	  ziekteverzuim

Onze	  garantie:



Wat	  is	  de	  Coaching	  Kata?
De	  Coaching	  Kata	  is	  een	  set	  routines,	   die	  bestaat	  uit	  5	  stappen,	  5	  vragen	  en	  een	  KataStoryline.
Deze	  routines	  kun	  je	  oefenen	  om	  jouw	   coaching	  vaardigheden	  verder	  te	  ontwikkelen.	  Het	  creëert
direct	  meer	  focus,	   inventiviteit	  en	  aanpassingsvermogen.	  Het	  is	  een	  coaching	  routine	  die	  helpt	  om	  het	  
denkpatroon	   van	  mensen	  blijvend	   te	  veranderen	  op	  een	  manier	  die	  versterkend	  is	  voor	  de
persoon	   zelf,	  de	  klant,	  het	  team	  en	  de	  organisatie.

Kata	  betekent	  routine. En	  als	  je	  een	  routine	  eigen	  wilt	  maken,	  vereist	  dit	  discipline	   en doorzettingsvermogen.	  
Om	  de	  cultuur	  van	  je	  organisatie	  te	  veranderen	  is	  het	  cruciaal	  dat	  de	  mindset	  van	  de	  mensen	   in	  je	  organisatie	  
(inclusief	   jezelf)	  mee	  verandert	  en	  daar	  is	  lef	  en	  moed voor	  nodig.	  Want	  om	  tot	  optimale	  prestaties	  te	  komen	  is	  
veel	  oefenen	  noodzakelijk,	   net	  zoals	  we dit	  kennen	  vanuit	  de	  sport	  en	  de	  muziek.	  Door	  het	  bewust	  oefenen	  van	  
een	  nieuw	  gedragspatroon	  (een	  kata)	  verandert	  na	  verloop	   van	  tijd	  het	  gedrag	  duurzaam	  en	  daarmee	  ook	  het	  
denken	  van	  mensen.	  Door	  het	  oefenen	  onder	  periodieke	  observatie	  en	  begeleiding	  van	  een	  kata	  coach	  te	  laten	  
plaatsvinden	   is	  een	  een	  duurzame	  verandering	  van	  de	  gehele	  organisatie	  beter	  gewaarborgd.
Zonder	  coaching	  zal	  een	  verandering	  van	  onze	  mindset	  -‐de	  paden	  in	  ons	  brein-‐ waarschijnlijk	   niet	  gerealiseerd	  
worden.



Een	  investering	  in	  jezelf
Beter	  leren	  omgaan	  met	  de	  prikkels	   op	  de	  werkvloer,	  makkelijker	  communiceren,	   effectiever	  functioneren.	   Een	  
utopie?	  Niet	  met	  de	  Master	  in	  Personal	  Leadership	  training.	  

Waarom	  deze	  training:	  
Of	  het	  nu	  gaat	  om	  je	  functioneren	  op	  de	  werkvloer	  of	  een	  privé	  situatie,	  de	  Master	  in	  Personal	  Leadership	  
training	  helpt	  je	  bewuster	  om	  te	  gaan	  met	  je	  emoties,	   gedragingen	  en	  communicatie.	  Tijdens	   de	  training	  staat	  
jouw	  persoonlijke	   ontwikkeling	  steeds	  centraal.	  Je	  ontdekt	  jouw	  beperkende	  patronen	  en	  overtuigingen,	  maar	  
ook	  je	  succesvolle	   denkbeelden.	   Je	  ontdekt	  wat	  jou	  tegenhoudt	  maar	  ook	  wat	  je	  beweegt	  in	  het	  dagelijks	  leven.	  
Je	  zult	  tijdens	  de	  training	  een	  persoonlijke	   verandering	  meemaken,	  	  waardoor	  je	  makkelijker	  met	  je	  emoties	  om	  
leert	  gaan	  en	  effectiever	  leert	  communiceren.	  Hierdoor	  zul	  je	  ervaren	  dat	  	  je	  met	  meer	  zelfvertrouwen	  in	  het	  
leven	  ‘staat’.	  

Ons	  stappenplan	  volgens	  de	  Action	  Learning	  Approach:
• persoonlijk	   intake	  gesprek	  voorafgaand	  om	  per	  deelnemer	  de	  doelen	  vast	  te	  stellen	  
• tussentijdse	   persoonlijke	   evaluatiegesprekken	  tussen	   trainer	  en	  deelnemer	  	  
• 360	  graden	  feedback	  tijdens	   en	  aan	  het	  einde	  van	  het	  traject	  naar	  de	  opdrachtgever	  toe	  tijdens	  

oefeningen	  en	  opdrachten	  gebruiken	  we	  steeds	  de	  doelen	  en	  ontwikkeling	  van	  de	  opdrachtgever
• tussentijdse	   (zelf	  begeleidende)	   oefengroepen/intervisie	   bijeenkomsten	   in	  subgroepen,	  waardoor	  

de	  gelegenheid	  ontstaat	  nog	  meer	  te	  oefenen	  en	  te	  verdiepen









Het	  Quality	  Team



Sommige	  dingen	  lijken	  

totdat	  het	  gedaan	  is

onmogelijk
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