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“ Entrepreneurship 
is seeing what 
everyone sees 

and doing what 
nobody else does.“

 Cor Stutterheim 

Waarom een tribe? 

Je krijgt een goed inzicht in de sterktes en uitdagingen van jouw 
bedrijf en het niveau van bedrijfsgezondheid.

Je ontwikkelt een focus op de voor jou belangrijkste klantengroepen 
en hoe je optimaal bereik wint voor jouw producten en services

Je werkt aan het doorontwikkelen van jouw producten en de 
daarmee verbonden services, zodat deze nog beter gaan aansluiten 
op de behoeftes van jouw bestaande en potentiële klanten.

Je gaat jouw ideale positie in de markt opnieuw bepalen en ontwik-
kelt een innovatief en effectief marketingplan voor de komende 12 
maanden.

Je gaat je eigen organisatie processen optimaliseren zodat je team 
met meer effectiviteit en werkplezier gaat functioneren.

Wat ga je beleven?

Onder leiding van Paul Donders (auteur van het boek Design Your 
Business) ga je 5 dagen samen met 7-10 andere ondernemers aan de 
slag.

Iedere deelnemer werkt aan het uitbouwen van zijn of haar eigen 
bedrijf, en tegelijkertijd leer je enorm veel van elkaar. 

De 3 live meetings starten om 15.00 uur en gaan inclusief een klein 
diner, door tot 20.30 uur. Zodoende kun je die dag nog effectief 
werken, rijd je voor de file naar de training en na afronding van de 
training, na de file weer naar huis.

De 2 online meetings starten om 19.00 uur en worden om 21.30 uur 
afgerond.

Tussen de trainingseenheden in, werk je zelf aan het verder 
ontwikkelen van je bedrijf, zodat jouw compleet nieuwe businessplan 
zich stap voor stap ontwikkelt. Maar ook om direct in de praktijk te 
brengen wat je op de training geleerd en ontdekt hebt.

Ben jij ZZP-er, eigenaar of 
directeur van klein of middel 
bedrijf en wil je jouw bestaande 
bedrijf uitbouwen naar een 
volgend niveau van een 
gezond en veerkrachtig bedrijf? 

Dan is deze tribe wat 
voor jou!
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“Journey”
De tribe meetings vinden plaats op donderdagen en bestaan uit:

• 3 live tribes van 15.00 - 20.30 uur te Noordeloos
• 2 online tribes van 19.00 - 21.30 uur

Elke tribe bestaat uit een vaste groep deelnemers en xpand trainer Paul Donders, 
die gedurende het gehele tribe proces met elkaar optrekken.

Individuele coaching
Iedere deelnemer kan individueel gebruik maken van 2 online coachingsafspraken 
van 60 minuten gedurende het proces.

Jouw investering
€ 1.350,- exclusief 21% BTW
voor 5 tribe meetings en 2 individuele coachingsafspraken, inclusief boek, uitge-
breide werkboeken, scans en catering.

Inschrijving
Aanmelding kan via onze website: www.xpand.eu/nl/tribe
of via de mail: info-nl@xpand.eu

Data:

5 november 2020 - live

17 december 2020 - online

14 januari 2021 - live

11 maart 2021 - online

22 april 2021 - live

Programma live tribe meeting:

15.30  Koffie en connecten
16.00  Mini masterclass 1
17.00  Tribe in action: 
 Leren van elkaar
18.00  Food en connecten
18.30 Mini masterclass 2
19.00 Tribe in action: 
 Vertalen naar de werkelijkheid
20.00 Wat neem ik mee naar huis: 
 Mijn next steps
20.30  Afsluiting
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