
De xpand Leadership Academy is ontwikkeld voor leidinggevenden die in hun 
leiderschap verdieping aan willen brengen en actief vorm willen geven aan 
hun persoonlijke en professionele ontwikkeling als leidinggevende. Eén van de 
voorwaarden in deze tijd voor een gezond team, organisatie of bedrijf is gezond 
leiderschap. Bij de overheid, in het bedrijfsleven, in de gezondheidszorg, maar 
ook op andere terreinen in onze samenleving, wordt gezocht naar gezonde 
leiders. Leiders die authentiek en op een gezonde manier anderen leiding geven 
om samen de resultaten te realiseren en daarbij de uitdagingen van deze tijd aan 
durven gaan.

Dit vraagt in leiderschapsontwikkeling enerzijds om na te denken over je 
persoonlijke leiderschap (wie ben ik als leider, waar sta ik voor en hoe wil ik 
mij verder ontwikkelen) en anderzijds om een actieve ontwikkeling van je 
professionaliteit. Daarbij gaat het zowel om inzicht en bewustwording, als 
om het trainen van vaardigheden voor de dagelijkse praktijk: ontwikkelen 
van een inspirerende visie en heldere strategie, het coachen en stimuleren 
van medewerkers, het opbouwen van een gezond en effectief team en het  
stimuleren van een constructieve communicatie. 

COACHING
Aanvullend op het trainingsprogramma bieden wij coachingsgesprekken aan. 
Hierin kan de integratie van het geleerde in het persoonlijk functioneren effectief 
worden uitgewerkt. De inzet hiervan is facultatief.

IN-COMPANY TRAINING
Het programma bieden wij voor bedrijven tevens als een in-company training aan.

MODULAIR PROGRAMMA
Door de verschillende modules van de 
xpand Leadership Academy willen we jou 
als leidinggevende bewustwording, kennis 
en handvatten bieden om te groeien in je 
leiderschap. Het programma bestaat uit 4 
themamodules van elk 4 trainingsdagen. 
Je kunt deelnemen aan het totale 
programma, een volledige themamodule 
van 4 dagen volgen of deelnemen aan 
een afzonderlijke trainingsdag over een 
speci ek onderwerp.  
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Modulair ontwikkelingsprogramma voor leidinggevenden

 

Be the kind of 
leader that you 
would follow



xpand Nederland
Dorpsweg 68-2
4223 ND Hoornaar

Tel. +31 (0)183 - 589192 
E-Mail info-nl@xpand.eu
Web www.xpand.eu

xpand heeft ook vestigingen in:

Duitsland info@xpand.pro
Engeland info-uk@xpand.eu 
Frankrijk info-fr@xpand.eu
Hongarije info-hu@xpand.eu
Italië       info@xpanditalia.it
Noorwegen post@xpand.no
Oostenrijk info-at@xpand.eu 
Zuid-Afrika info-sa@xpand.eu
Zwitserland info@xpand.ch 

xpand leadership academy

1.

14 februari 2017
Authentiek leiderschap 
•  Hoe word en blijf ik een 

authentiek leider
•  Mijn geschiedenis met 

leiderschap
•    

leiderschapspotentieel en 
mijn leiderschapsstijl

2.

9 maart 2017
Persoonlijke en 
professionele
ontwikkeling 
• Mijn passie en perspectief
•  Mijn persoonlijke 

leiderschapsscan
•  Groeien in mijn leiderschap 

naar meesterschap
•  Bouwen aan een gezond 

supportteam 

3.

28 maart 2017
Leiderschap en veerkracht 
•  Veerkracht als belangrijke 

competentie in onze tijd
•  Voorkom burn-out door 

een veerkrachtige leef- en 
werkstijl

•  De veerkracht scan: ontdek 
waar u staat

•  Leven en leidinggeven 
vanuit een verzoend 
verleden en met realistisch 
optimisme

4.

11 april 2017
Leiderschap en 
timemanagement 
•  Timemanagement
•  Werken vanuit talent en 

passie
•  Discipline voor een ge-

zonde levensstijl 
•  Mijn trainingsprogramma 

voor het komende jaar

5.

11 mei 2017
Medewerkers selecteren 
en integreren 
•  Het stap voor stap vinden 

en winnen van de juiste 
mensen

•  Selecteren op competentie 
en attitude

•  Ontwikkelen van ‘insiders’ 
in plaats van ‘outsiders’

6.

30 mei 2017
Ontwikkelen en coachen
van medewerkers 
•   Het ontdekken van 

het potentieel van je 
medewerkers

•  Coachen door het stellen 
van stimulerende vragen

•  Opzetten van 
een persoonlijk 
ontwikkelingsplan

7.

15 juni 2017
Stimuleren van prestatie 
•  Prestaties verhogen 

door het formuleren van 
uitdagende doelen

•  Gegrond waarderen en 
bemoedigen

•  Voeren van constructieve 
feedback gesprekken

8.

29 juni 2017
Coachingsgesprekken 
met medewerkers 
•   Coachingsgesprek; een 

proces
•  

van vooruitgang
•  Dialoog bouwen
•  Interactie in het gesprek 

oefenen
•  Coachingsstructuur 

bouwen

9.

14 september 2017
Effectieve teams bouwen 
•  Bouwstenen voor een 

effectief team
•  Cultuur van vertrouwen 

en respect bouwen
•  Fases in teamontwikkeling
•  

implementeren van de 
verschillende rollen in een 
team

10.

3 oktober 2017
Constructief omgaan met 
 
•  Ontwikkelen van 

escalatieniveaus
• Spanningsboom
•  Begrijpen van mijn 

•  Bemiddelen naar win-win 
oplossingen

11.

2 november 2017
Effectieve communicatie 
in teams 
•  Kaders en vormen van 

teamcommunicatie
•  Communicatieniveaus
•  Dialoog, debat en 

discussie in een team
•  Omgaan met weerstand

12.

21 november 2017
Presenteren en
modereren 
•  Didactische werkvormen
•  Presentatieproces; 

het opzetten van een 
inspirerende presentatie

•  Organisatie en uitvoering 
van de presentatie

 

13.

7 december 2017
Ontwikkelen van een
inspirerende visie 
•  

heldere missie
•  Ontwikkelen van 

scenario’s
•  Opstellen van een 

uitdagende visie
 

14.

9 januari 2018
Heldere strategie
bouwen 
•  Het achterhalen van de 

wensen en behoeften van 
klanten

•  Het maken van een 
zinvolle SWOT analyse

•  Ontwikkelen van 
strategische doelen en 
projecten

15.

25 januari 2018
Organisatie ontwikkeling 
•  De juiste structuur vinden 

die bij de strategie past
•  Het opbouwen van een 

effectieve en klantgerichte 
organisatie

•  Het ontwikkelen van 
een inspirerende 
communicatie cultuur

16.

8 februari 2018
Verandermanagement 
•  Het proces van 

verandering en transitie
•  Het team inspireren om 

mee op weg te gaan
•  Werken met verschillende 

leiderschapsstijlen
 

THEMAMODULE 1
Persoonlijk leiderschap

THEMAMODULE 2
Coachend leiderschap

THEMAMODULE 3 
Leidinggeven aan teams

THEMAMODULE 4
Strategisch leiderschap

TRAINERS
Het programma wordt uitgevoerd 
door onze senior trainers:

INVESTERING
Complete themamodule (4 dagen): € 1.180,-
Afzonderlijke trainingsdag (1 dag): €  325,-
Startpakket voor iedere nieuwe deelnemer (scan + DISC test): € 75,-

Prijzen exclusief 21% BTW

Janny Budding Jolanda Nooteboom

TRAININGLOCATIE
Omgeving Utrecht/Amersfoort

AANMELDING + CONTACT
Voor nadere informatie of 
aanmelding kunt u contact 
opnemen via info-nl@xpand.eu


