
Persoonlijk leiderschap 
voor priesters, diakens, 

pastoraal werkers en 
bestuurders binnen de 

R.K. kerk



‘We are not here to guard a 
museum, but to cultivate a 
flourishing garden of life.’

- John XXIII

OPLEIDINGSPROGRAMMA

MIJN PERSOONLIJKE 
LEIDERSCHAPSEXPEDITIE

In het leiderschap-ontwikkelprogramma gaat u als deelnemer 
op reis om met elkaar te groeien in leiderschap:

A. Training
Competenties en vaardigheden worden aangereikt om u als leiders 
van een missionaire parochie te ontwikkelen. 

B. Intervisie
Tijdens elke module leert u te werken aan intervisie. Met inbreng 
van de eigen casus en een gestructureerde werkwijze krijgt u op 
een creatieve en oplossende manier feedback. De inbrenger en de 
deelnemers leren hiervan.  

C. Ervaren van de missionaire parochie
Op de avonden tussen de eerste en tweede dag van een module 
nodigen we gastsprekers uit die ons meenemen in nieuwe vormen 
van catechese, muziek, welkomstteams, nieuwe structuren, etc.

D. Persoonlijke coaching
Gedurende het programma is er 1 coachingsgesprek gepland 
waarin u samen met uw coach op uw eigen thema’s en vragen 
ingaat.

De start van de reis is uw eigen leerdoel. De deelnemers worden 
gekoppeld aan een coach. Tevens maakt u een persoonlijk 
ontwikkelplan.

Duur
3 x 2-daags programma in een periode van een half jaar

Data
- 10 en 11 mei 2022
- 16 en 17 november 2022
- N.t.b.

Locatie
Conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon te Nieuwkuijk

Module I - Persoonlijk leiderschap
Op welke manier geef ik leiding aan de parochie? Wie ben ik 
zelf en welke invloed heeft dat op mijn leiderschap en op de 
mensen in de parochie?

In deze module leert u te kijken waar u vandaan komt en welke 
stappen u heeft gezet waardoor u nu leidinggevende kunt zijn. 
Welke ervaring heeft u en welke lessen heeft u geleerd uit het 
verleden? Maar ook: welke kwaliteiten heeft u ontwikkeld die u 
in kunt zetten in uw parochie?

Module II - Leidinggeven aan een team
In een parochie die zich oriënteert op parochievernieuwing 
wordt gewerkt met een bouwteam. Dit team ondersteunt het 
traject naar een missionaire parochie. Hoe geeft u leiding aan 
dit team, hoe positioneert u dit team, wat vraagt u wel/niet van 
hen en wat is haar opdracht?

In deze module wordt u zich bewust van de rol en betekenis van 
het leiderschapsteam en de andere teams en hoe u daar leiding 
aan geeft. 

 
Module III - Leiding geven aan veranderprocessen
In deze module wordt u meegenomen in verandermanagement. 
Hoe komt u van de huidige situatie via de neutrale zone 
naar het beloofde land, zoals Mozes eens deed? Hoe neemt 
u afscheid van het oude en bouwt u zinvol aan een nieuwe 
missionaire cultuur? Wat gaat u tegenkomen aan weerstand, 
wie neemt u mee in de boot? Maar ook welk leiderschap wordt 
van u als pastoor gevraagd?

Bouwen aan een inspirerende missie en visie is de basis voor 
missionaire verandering. De missie en de visie sturen op de 
activiteiten in de parochie en geven aan waar met energie 
aan gewerkt gaat worden en ook waaraan niet meer. Hoe 
ontwikkelt u een visie en een missie? En hoe vertelt u het 
verder?

www.xpand.eu/nl



Deelnemers
Priesters, diakens, pastoraal werkers en bestuurders binnen 
de R.K. kerk

Uw investering
€ 1.890,- voor 3x2 dagen + een individueel coachingsgesprek.
Inclusief uitgebreide werkboeken, scans, boek leiderschap in de 
katholieke kerk, overnachtingen en complete catering tijdens 
het programma. Exclusief 21% BTW 

Inschrijving
Via onze website: www.xpand.eu/nl of 
via e-mail: info-nl@xpand.eu 

xpand trainers
Tom Koot en Janny Budding

Als xpand team werken we al 33 jaar mee aan veranderprocessen 
binnen onze Rooms Katholieke kerk en geven we 
leiderschapstrainingen aan priesters, diakens, pastoraal werkers  
en bestuurders. Dit doen we in alle bisdommen van Nederland, 
maar ook in Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Litouwen 
en Canada.

2020 is het begin van een nieuwe decade en wij als xpand-
trainers en coaches geloven in Gods hoop voor Zijn kerk, ook in 
Nederland.

Daarom zijn we aan de slag gegaan om het Divine Renovation 
programma te vertalen naar de Nederlandse Katholieke praktijk. 
Dit heeft geresulteerd in verschillende mooie en doeltreffende 
programma’s waaronder dit leiderschap-ontwikkeltraject.


