
TEAM XQ: vergroot je impact als business leider
Ben je directeur of senior manager en wil je je leiderschapsvaardigheden ontwikkelen? Zou je 
graag sparren met vakgenoten? En wil je je rol met meer zelfvertrouwen, overtuiging en resultaat 
vervullen? Volg dan het jaarprogramma TEAM XQ.

Als senior manager of directeur ben je meegegroeid met je carrière, toch zou je soms even stil willen 
staan bij je eigen ontwikkeling als leider. Benut je je capaciteiten wel optimaal? Kun je meer impact 
maken? TEAM XQ is een intensief programma waarin je samen met vakgenoten je competenties en 
vaardigheden exponentieel vergroot.  

‘Naast de theorie is het ook een verademing om met vakgenoten te praten. 
Ik sta nu veel sterker in mijn leidersrol.’



Doelgroep
Het programma is vooral interessant voor senior managers en 
directeuren met een aantal jaren managementervaring die een 
business unit, een landenorganisatie of een grote afdeling 
aansturen. Je hebt in het verleden al wel eens management- of 
leiderschapstrainingen gedaan. Je voelt dat het tijd is om je 
leiderschapsvaardigheden een boost te geven, vanuit de 
eisen die je huidige positie aan je stellen en om zelf door 
te groeien als leider.
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Opzet
Team XQ is een intensief programma van een jaar, met 3 x 3 
workshopdagen. Hierin behandelen we 5 thema’s. Daarnaast 
organiseren we 3 avonden met bedrijfsbezoeken en/of intervisie 
en 1 terugkomsessie (mogelijk digitaal). 

De groep bestaat uit 5 tot 10 personen die op vergelijkbare 
posities werken, in verschillende bedrijven. Naast theorie, 
praktijkvoorbeelden en oefeningen is het uitwisselen van 
ervaringen tussen de deelnemers een belangrijk onderdeel van 
het programma. Uiteraard brengen wij zelf ook veel praktijkcases 
in, vanuit onze jarenlange ervaring in management, business 
coaching en in het adviseren en optimaliseren van bedrijven.

Onderwerpen 
Elk blok heeft een aantal thema’s, die je in het schema hiernaast 
ziet. We dagen je uit op de hoofdthema’s IQ, EQ en XQ. 

In elk blok zetten we beproefde methoden en werkvormen in, we 
maken gebruik van rollenspelen, je krijgt een eigen persoonlijke 
analyse en er is ruimte om met elkaar te bespreken hoe je 
praktijksituaties kunt aanpakken. Na elke sessie krijg je 
opdrachten mee, waarmee je het geleerde direct in praktijk 
brengt. Zo merk je tijdens het jaar al dat je meer bereikt.

Waarom TEAM XQ?
Naast IQ en EQ heeft elke leider ook XQ nodig: eXperience 
en eXecution. Ervaring kun je zelf opdoen, maar je leert drie 
keer zo snel door ook ervaringen uit te wisselen met leiders 
uit andere bedrijven. Daarnaast heb je vaardigheden nodig 
voor de uitvoering (eXecution). In TEAM XQ trainen we 
daarom leiderschapsskills zoals beïnvloedingsmechanismen 
en onderhandelingsvaardigheden, vanuit een solide 
psychologische basis. Je krijgt concrete tools in handen 
om sterker in je leidersrol te staan.
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Basis opbouw TEAM XQ

Resultaat
Na een jaar heb je inzicht en ervaring voor tien opgedaan 
waardoor je een daadkrachtiger leider bent. Je krijgt je mensen 
soepel mee en tegelijkertijd bouw je een krachtige relatie op 
met bijvoorbeeld de (internationale) corporate leiding en 
externe partijen. 

Je hebt meer energie, zelfvertrouwen en oplossend vermogen. 
Je kunt op een prettige manier nee zeggen en beter omgaan 
met conflicterende belangen, hebt meer overzicht en grip. 
Je kunt een langetermijnvisie effectief koppelen aan 
kortetermijnacties en boekt betere resultaten. 

Programma TEAM XQ

Blok 1: nulmeting
Kennismaken
Persoonlijkheidsprofiel
360O feedback
Levenslijn
Kernkwadrant
Intervisiegroepen

Blok 2: IQ
Doelen stellen (WEKME)
Asso-disso
Vooronderstellingen
Pyramide Dilts
Criteria top 3
Modelleren Light
Cases werk

Blok 3: EQ
Basishouding
Contract
Rapport
Lichaamstaal
VAKOG
Oogbewegingen
Luisterlevels
Empathie

Blok 4: XQ
Coach vs Crashstate
Habits
Ankers
Onderhandelen met delen
Roos van Leary
Rollenspellen
Cases werk

Blok 5: XQ2

Six step reframing
Resistance model
Driving change
Rollenspellen
Groeicheck
Persoonlijke pitch

• Bedrijfsbezoek
• Huiswerk:
• Reflectieverslag
• Autobiografie
• Johari window

• Intervisie
• Huiswerk
• Reflectieverslag
• Metamodel
• Vulnerability

• Bedrijfsbezoek
• Huiswerk
• Reflectieverslag
• Waarnemingsposities
• Krachtenveldanalyse
• Quest

• Intervisie
• Huiswerk
• Reflectieverslag
• Habits
• Ankers 
• Roos van Leary
• Stadia van gedragsverandering
• Stadia van bedrijfsontwikkeling
• Doelen stellen (WEKME)
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Trainers

Martijn Nas
Onder zijn label martijnnas.com werken 
Martijn en zijn collega’s al ruim tien jaar op 
het gebied van toegepaste psychologie 
binnen agile omgevingen in grote en 
middelgrote bedrijven. Martijn is opgeleid 
in Agile, Scrum, SAFe, neuro linguïstisch 

programmeren (NLP) en motiverende gespreksvoering (MVG). 
Hij is internationaal een veelgevraagd sparringpartner, strategist 
en trainer.

Joline de Brauw
Joline de Brauw is partner bij Kwattaas. 
Zij leidt complexe verbetertrajecten 
binnen de maakindustrie en is een 
ervaren business coach op alle niveaus. 
Ze vormt een strategische sparringpartner 
voor directies, een objectieve facilitator 

bij teamcoaching en een spiegel in persoonlijke coaching-
trajecten. Voorafgaand aan Kwattaas werkte ze zelf tien jaar 
in lijnmanagementfuncties. 

Meer weten?
Bel of mail Joline de Brauw:
joline@kwattaas.nl
06 - 1132 6875
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Praktisch

Op dit moment worden de data voor 2022 bepaald. De blokken 
vinden telkens plaats van vrijdag t/m zondag. 

De investering per persoon is € 4.950,- voor het hele jaar, 
inclusief alle bijeenkomsten en de bedrijfsbezoeken.

In het kort:
• 10 workshopdagen verdeeld over 3 blokken + 1 follow-up
• 3 avonden met bedrijfsbezoeken en/of intervisie
• 3 avonden huiswerk en voorbereiding voor het volgende blok
• Verschillende trainers met elk hun eigen expertise
• Persoonlijkheidsprofiel
• Persoonlijk 360 graden feedback profiel
• Pakket met managementboeken
• Prettige, centraal gelegen locatie – zakenhotel in het bos

kwattaas.nl/team-xq


