
LEIDERSCHAP
EXPEDITIE

Paul Ch. Donders – Janny Budding – Jolanda Nooteboom



Next level leidinggeven in 
uitdagende tijden: Meesterschap in 
Leiderschap

In de afgelopen 18 maanden zijn we allemaal 
uitgedaagd door de coronapandemie die een 
wereldwijde impact heeft op elk gezin, bedrijf, elke 
organisatie en natie. 

Voor ons, als leiders in de zakelijke en non-
profitwereld, is het een uitdaging om in deze nieuwe 
realiteit leiding en richting te geven om zowel je 
individuele medewerkers en je team als je organisatie 
hier door te loodsen en verder te brengen. 

Vanuit onze kennis en ervaring in verschillende 
organisaties de afgelopen tijd hebben wij een 
inspirerend programma met concrete handvatten 
ontwikkeld voor iedereen die dwars door de 
hedendaagse uitdagingen heen wil groeien in zijn 
meesterschap als leider. 

Deze training is voor iedereen die als leidinggevende 
binnen een organisatie of bedrijf richting geeft.

WAT IS DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE VAN DEZE EXPEDITIE? 

1. Je maakt deel uit van een expeditie waarbij je samen met 
andere leidinggevenden tijdens 4 leiderschapsmodules 
onderweg gaat. De thema’s zullen je impactvol 
inspireren en omdat de deelnemers uit verschillende 
branches komen, krijg je een geweldige kans om ook van 
elkaar te leren.

2. Tussen de modules in ontmoet je jouw persoonlijke 
coach tijdens 3 coachinggesprekken. Deze 
ontmoetingen zorgen ervoor dat de expeditie 
volledig wordt afgestemd op jouw eigen leer- en 
ontwikkelingsdoelen.

3. Je ontdekt en traint diverse tools op leiderschapsniveau. 
Je persoonlijke toolbox wordt daarmee uitgebreid om 
je bedrijf of organisatie naar een toekomstbestendige 
organisatie te kunnen leiden.

INTRODUCTIE
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MODULE 1: LEIDINGGEVEN AAN JEZELF

•  Zelfleiderschap in turbulente tijden
•  Helder inzicht in jouw leiderschapssterktes en uitdagingen
•  Vernieuw je persoonlijke missie, zowel voor je beroepsleven 

als ook privé
•  Ontwikkel veerkracht op een hoger niveau

MODULE 2: LEIDINGGEVEN AAN TOPTEAMS

•  Wat kenmerkt het team van de toekomst
•  Geef vorm aan een toekomstbestendige teamcultuur
•  Stel het optimale team samen met behulp van een DISC 

team profiel
•  Train je team in waarderende communicatie en 

constructieve feedback
•  Conflict hantering voor professionals

MODULE 3: LEIDINGGEVEN AAN PROFESSIONALS

•  Hoe win, selecteer en integreer je de juiste talenten in deze 
tijd van schaarste

•  Coachend leidinggeven, waardoor professionals blijven 
groeien in hun leiderschap en meesterschap

•  De tool box van uitdagende vragen stellen en stimulerende  
ontwikkelgesprekken

•  Hoe zet je een interne mentorstructuur op zodat je een 
lerende organisatie blijft

HET PROGRAMMA

MODULE 4: LEIDINGGEVEN AAN EEN 
ORGANISATIE IN EEN VERANDERPROCES

•  Ontdek het potentieel, de uitdagingen en het 
groeiperspectief van de organisatie

•  Bouw een klantgerichte missie, visie en strategie
•  Geef vorm aan een toekomstbestendige 

organisatiecultuur en een daarbij passende 
leiderschapsstijl

• Leid je team en de organisatie door een proactief 
transitieproces

• Borg duurzame resultaten voor de eerste 24 maanden 
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PAUL DONDERS
Paul is een van de oprichters van xpand, CEO 
van xpand international en managing partner 
van xpand Nederland. Paul heeft meer dan 30 
jaar ervaring in leiderschapstraining, coaching 
en strategisch advies. Daarnaast is hij een 
inspirational speaker en een van de drijvende 
krachten binnen de organistatie. Er staan 
16 boektitels op zijn naam over de thema’s 
leiderschap, meesterschap en transformatie.

HET LEIDERSCHAP COACHTEAM

JANNY BUDDING
Janny is managing partner van xpand Nederland en xpand 
International. Zij is een ervaren senior die meer dan 25 jaar 

ervaring heeft in coaching op het gebied van persoonlijk 
leiderschap rondom de thema’s: loopbaan, veerkracht en 
meesterschap. Daarnaast heeft zij veel ervaring met team- 

en leiderschapstraining. Zij houdt zich met overtuiging en 
plezier bezig met de ontwikkeling van identiteit, passie en 
effectiviteit van zowel individuele leiders en professionals 
als teams en organisaties. Haar kracht ligt erin om vanuit 
het bieden van een secure base anderen te stimuleren om 

nieuwe uitdagingen aan te gaan en te excelleren.

JOLANDA NOOTEBOOM
Jolanda is managing partner van xpand Nederland. 
Zij is een ervaren senior opgeleid in de arbeid- en 
organisatiepsychologie en gecertificeerd mediation coach. 
Jolanda heeft een scherpe blik op gedrag- en (cultuur) 
veranderingsprocessen op persoonlijk, team en organisatie 
level. Haar kracht ligt in het snel vertrouwen opbouwen, 
essentie boven water krijgen, creatief en oplossend 
vermogen bij anderen stimuleren en hen uitdagen om te 
gaan voor de next level. Zij is drijvende kracht achter het 
xpand Vrouw en Leiderschap programma: 
Grow To Inspire / Go To Lead.

UW INVESTERING 

De investering omvat:

• 4 x 2 dagen training
•  3 coachinggesprekken
•  Compleet materiaalpakket, inclusief boeken, 

scans en trainingsmateriaal
•  Complete catering en 4 x overnachting

Totaalprijs: € 4.950,00 

Genoemde prijs is exclusief 21% BTW
 
Tijdschema

•  Gedurende 7 maanden: 4 x 2-daagse training 
iedere 2/3 maanden

• Module 1:  26-27 september 2022
• Module 2:  8-9 december 2022
• Module 3:  2-3 februari 2023
• Module 4:  17-18 april 2023

Tijd: 
Dag 1 start om 10.00 uur tot en met dag 2 16.00 uur
 
Locatie: nader te bepalen
 

AANMELDING

Stuur je aanmelding naar info-nl@xpand.eu of meld je 
aan via onze website

PRAKTISCHE INFORMATIE
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