
L E I D E R S C H A P  I N  E E N  S N E L L E , 
COMPLEXE EN TURBULENTE WERELD

MASTERCLASS MET PAUL DONDERS



Sinds 2010 leven en werken we in een tijdperk van voortdurende 
complexiteit en turbulentie. Internationaal aangegeven met VUCA world.

VUCA staat voor:

Hoe geef je leiding aan je bedrijf, ziekenhuis, onderwijsinstelling of 
ministerie in dit onberekenbare tijdperk, met steeds nieuwe en 
spannende uitdagingen?

Doordat we al 7 jaar in dit tijdperk zitten, wordt het steeds duidelijker 
wat er nodig is. We hebben behoefte aan organisaties, teams en 
leidinggevenden die:

Om je te inspireren en toe te rusten voor de komende spannende jaren 
bieden wij jou in 2018 drie Masterclasses met Paul Donders aan.  

Deze Masterclasses zijn specifiek ontwikkeld voor directeurs en 
leidinggevenden die toekomstbestendig, effectief en zinvol willen 
bouwen aan gezonde teams en organisaties. Deelnemers komen uit het 
bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en de overheid. 

Door het maximum aantal deelnemers van 25 blijft iedere Masterclass 
een unieke en persoonlijke leerervaring.

V - Volatility  = Onberekenbare risico’s
U - Uncertainty  = Onzekerheid 
C - Complexity  = Complexiteit
A - Ambiguity  = Dubbelzinnigheid

- op alle niveaus veerkrachtig werken en leven 
- de waarom vraag beantwoorden en daardoor zingeving en passie 
   ervaren in het dagelijks werk
- voortdurend in beweging en vernieuwend blijven, om niet alleen 
   de problemen van vandaag op te lossen, maar ook voorbereid te 
   zijn op de uitdagingen van morgen



1. PERSOONLIJK MEESTERSCHAP

2. TEAM MEESTERSCHAP

3. ORGANISATIE MEESTERSCHAP

Ontdek de 5 kerncompetenties van een leidinggevende 
in een uitdagende markt
Wat is jouw sterkste drijfveer en passie
Hoe groei je naar jouw volgend niveau van leiderschap 
en meesterschap
Hoe voorkom je een creatieve burn-out en ontwikkel je
een veerkrachtige levens- en werkstijl
Inclusief Veerkracht scan en CEO scan
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Hoe win en behoud je top talent om samen een 
high performance team te bouwen
Bouw een leiderschapsteam dat inspireert en richting geeft
6 elementen van het team van de toekomst
In 5 stappen naar een zelforganiserend team
Inclusief de Team 4.0 scan

Ontdek de 5 niveaus van organisatie bewustzijn en 
identificeer waar jouw organisatie nu staat
Wat hindert jouw organisatie om gezond en 
toekomstbestendig te zijn
Hoe groei je als organisatie naar het volgende niveau 
van veerkracht en agiliteit
Ontwikkel de volgende generatie leidinggevenden om 
een vitale toekomst te realiseren
Inclusief de XOS Organisatie scan
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PERSOONLIJKE UITNODIGING VOOR
MASTERCLASS MET PAUL DONDERS



xpand Nederland  •  Dorpsweg 68-2  •  4223 ND Hoornaar  •  Nederland   

E info-nl@xpand.eu  •  T +31 (0)183-589192  •  W www.xpand.eu/nl

DATA 

T I JD

LOCATIE

 

AANMELDEN 

HET  PAKKET 

DOOR WIE

2 februari 2018

12 april 2018

8 juni 2018

9.30 - 17.00 uur

Van der Valk Hotel 

Amersfoort

www.xpand.eu/nl of via info-nl@xpand.eu

€ 1750,- voor 3 dagen

Afzonderlijke dag € 680,- 

Inclusief werkmap, boek, scans en lunch

Exclusief 21% BTW

Paul Ch. Donders
Oprichter en CEO van xpand International. 
Zijn passie is om leidinggevenden en organisaties te 
ondersteunen bij het ontdekken en realiseren van 
hun unieke bestemming.

MASTERCLASS MET PAUL DONDERS 

LEIDERSCHAP IN EEN SNELLE, 
COMPLEXE EN TURBULENTE WERELD

-  Persoonlijk meesterschap

-  Team meesterschap

-  Organisatie meesterschap


