
Individuele persoonlijke ontwikkeling

Duurzaam inzetbaar blijven is belangrijk en dat lukt het best door je te blijven ontwikkelen. Jouw unieke kwalite-

iten (talenten) spelen een groeiende rol in de prestaties van je organisatie. Met zijn allen dezelfde training volgen 

is achterhaald. Jij leert het liefst in je eigen tempo en op een manier die het beste bij je past. En dat is nu precies de 

basis van MyQi: zelf bepalen wat, wanneer, hoe en met wie je leert en altijd de regie in eigen hand.

Door deelname aan MyQi heb je beter inzicht in je talenten en ontwikkelingsmogelijkheden, concrete stappen gezet in je ontwik-

keling, gemerkt dat ontwikkelen op jouw manier veel voldoening geeft, ervaren dat het een waardevol traject is waarvan jij én je 

werkgever de vruchten plukken, ervaren dat structureel werken aan je eigen duurzaamheid plezierig is en voldoening geeft.

www.myqi.nl

MyQi is een unieke en vernieuwende aanpak ter onders-

teuning van je individuele leerproces. Je leert vanuit je sterke 

punten, talenten en kerneigenschappen. Je leerdoelen stem 

je af op je eigen leerstijl en -behoeften. Dat vormt je leerplan; 

met opdrachten, inspiratie en coaching. Jij bepaalt zelf wat, 

wanneer, hoe en met wie je leert. In MyQi worden drie leer-

vormen samengebracht:

• Actieleren (learning on the job)

• Leren van elkaar (collega’s, coach)

• Klassikaal leren (trainingen, workshops)

Jouw leeromgeving In MyQi is uniek omdat je eigen ontwik-

keling centraal staat. MyQi is via internet en mobiel altijd 

beschikbaar en dat betekent optimale ‘vrijheid’ van leren. 

MyQi zorgt voor een grotere waarde van het jaargesprek 

omdat speciaal daarvoor een ‘feedbacktool’ is opgenomen die 

je gebruikt om je voor te bereiden op dit gesprek. 

Je staat er niet alleen voor: ‘achter’ het online systeem 

reageert een ontwikkelcoach op je initiatieven en vragen, 

stimuleert je en wijst je de weg waar dat nodig is. 

Leerdoelen & acties

Stel je leerdoelen op en verbind er met MyQi 

acties aan om deze te bereiken.

Leren met en van elkaar

Samen leer je beter, bijvoorbeeld met je colle-

ga’s of gelijkgestemden.

Coaching

In MyQi heb je een eigen coach die jou op ver-

zoek helpt met je leerdoelen of vraagstukken.

Inspiratie

MyQi biedt je inspiratie, gebaseerd op je leer-

doelen.

Tips & Tools

MyQi staat boordevol bruikbare tips en tools die 

je verder helpen. Je ‘leer-buddy’s’ en je coach 

ondersteunen hier ook bij.

Enkele onderdelen van MyQi:


