
Samen op weg 
naar Meesterschap 
in Leiderschap



‘ Surround 
yourself 

with people 
that reflect 

who you 
want to be.’  

Leidinggeven aan een bedrijf in een spannende markt 
vraagt om een toolbox met uiteenlopende competenties:

- de markt in alle wispelturigheid begrijpen en tussen de 1001 
 mogelijkheden jouw unieke kansen ontdekken

- je klanten niet alleen tevreden stellen, maar ook inspireren om 
 ambassadeurs van jouw bedrijf te worden

- een sterk en wendbaar (agile) team bouwen van 
 professionals die samen met jou een topprestatie neerzetten

- een organisatie opbouwen die gezond en solide is en 
 tegelijkertijd wendbaar en innovatief functioneert

- de vaardigheid om in jouw leidinggeven te blijven groeien van   
 professional tot meesterschap

- de kunst om zelf een gezonde work-life-integration op te 
 bouwen en op grond van je eigen veerkracht in staat te zijn  
 met volharding en plezier de ‘marathon’ te blijven lopen.

Hiervoor hebben wij de xpand learning tribe ontwikkeld. Een learning 
tribe is een groep van 7 tot 14 professionals met dezelfde achtergrond, 
die samen gedurende een periode van 1 jaar, regelmatig met elkaar 
geïnspireerd worden en reflecteren op hun eigen ontwikkeling als 
leidinggevende.

In 7 modules kun je jouw eigen toolbox opbouwen onder leiding van 
een senior xpand trainer, die zowel een stuk input geven alsook het 
van elkaar leren faciliteren. 

Met elkaar groeien naar meesterschap in leiderschap

- geïnspireerd worden en elkaar inspireren

- met en van elkaar leren

- groeien in je competenties

- ruimte om oplossingsgericht elkaars casussen te bespreken

- in elkaar peers in leidinggeven ontdekken en je netwerk 
 uitbreiden

- in een veilige omgeving leiderschap tools trainen

De thema’s

Als kader wordt een aantal leerthema’s aangeboden. 
Binnen elke learning tribe wordt vanaf het begin met 
elkaar besproken welke van deze thema’s het meest 
zinvol zijn om dieper op in te gaan.

1. Persoonlijk leiderschap

- Mijn eigen stijl ontdekken en uitbouwen
- Mijn sterktes, behoeftes en valkuilen kennen
- Mijn persoonlijke trainingsplan opzetten

2. Team Leiderschap

- Bouwen van een team van de toekomst
- Ontwikkelen van competentie voor feedback 
 en conflict 
- Groeien van doorsnee- naar topprestatie 

3. Organisatie Leiderschap

- Een heldere missie en strategie neerzetten
- Een wendbare en zelflerende organisatie 
 bouwen
- Inspirerend leidinggeven aan veranderingen

4. Veerkrachtig Leiderschap

- Mijn persoonlijke veerkracht op een nieuw 
 niveau brengen
- Medewerkers stimuleren om aan hun 
 persoonlijke veerkracht te werken
- Een veerkrachtig bedrijf opbouwen

Deelnemers

 Leidinggevenden 
uit het bedrijfsleven,

 directieleden,
middle managers

 en ondernemers 

xpand trainer

Jan Jaap Kanis 

BUSINESS LEARNING TRIBE BUSINESS LEARNING TRIBE



Jouw investering

€1950,- voor 7 tribe meetings en een 
individuele coachingsafspraak.
Inclusief uitgebreide werkboeken, 4 scans, 
2 boeken en de complete catering. 
Exclusief 21 % BTW.

Inschrijving

Aanmelden via onze website: www.xpand.eu/nl
of via de mail: info-nl@xpand.eu

De ‘journey’
- de tribe meetings vinden 6 x plaats op donderdagen tussen 
 15.30 en 20.30 uur, te Soest. 
- na de 3e meeting werken we een zaterdag uitgebreid aan 
 het thema Team mastery
- elke tribe bestaat uit een vaste groep en een senior xpand 
 trainer en trekken voor het hele jaar met elkaar op

Individuele coaching
- iedere deelnemer kan gebruik maken van twee
 coachingsafspraken met de senior xpand trainer, 
 gedurende de ‘journey’.

Een tribe meeting

15.30u   koffie en connecten
16.00u   mini masterclass 1
17.00u   tribe in action: leren van elkaar
18.00u   food en connecten
18.30u   mini masterclass 2
19.00u   tribe in actie: vertalen naar de 
   werkelijkheid
20.00u   Wat neem ik mee naar huis: 
   mijn next steps
20.30u    afsluiting


