
VEERKRACHT
EXPEDITIE



Nu iedereen zich langzaam van 
overleven, aanpassen en herstel door de 
coronacrisis heen werkt, wordt het tijd om 
jouw bedrijf  of  organisatie weer verder te 
ontwikkelen, weerbaar te maken en zo effectief  
vorm te geven dat de juiste medewerkers 
komen en blijven. 

Johan, directeur van een middelgroot 
ingenieursbedrijf met 150 medewerkers, vat 
zijn twee kern strategische doelstellingen voor 
de komende twee jaar als volgt samen: “Ik wil 
alleen professionals in mijn bedrijf supporten in 
het opbouwen van hun persoonlijke veerkracht 
en elk team door ontwikkelen naar een vitaal, 
robuust en lerend team.” Samen met hem hebben 
we twee Veerkracht expedities doorgevoerd met 
80 professionals en 10 teamleiders. De volgende 
expeditie met 50 professionals start in najaar 2022.

In deze brochure nemen we je mee op een 
ontdekkingstocht naar de ideale Veerkracht expeditie 
voor jouw bedrijf of organisatie.

WAT IS DE MEERWAARDE 
VAN EEN VEERKRACHT EXPEDITIE 

VOOR PROFESSIONALS
1. Meer plezier, energie en voldoening beleven in mijn vak
2. Inzicht in mijn talenten, persoonlijkheid, 

mogelijkheden en perspectief
3. Een compleet veerkracht-trainingsprogramma, dat 

precies op maat voor mij ontwikkeld is, en ik daardoor 
ook direct in de praktijk kan realiseren

 
VOOR DE TEAMLEIDERS

1. Helder inzicht in mijn teamleden, hun potentieel, 
perspectief en ontwikkelmogelijkheden

2. Een team van professionals die met 
zelfverantwoordelijkheid hun eigen veerkracht 
ontwikkelen en op peil houden en daardoor met meer 
energie en plezier werken

3. Een teamcultuur met meer vertrouwen, respect en 
effectieve coöperatie

VOOR HET BEDRIJF, DE ORGANISATIE
1. Minder ziekteverzuim, meer energie op de werkvloer en 

daardoor een duidelijke verbetering in de communicatie 
en coöperatie op alle niveaus

2. Trainen van professionals in zelfverantwoordelijkheid, 
teamvaardigheid en veerkracht

3. Een cultuur van waardering, feedback, innovatie en 
gezond leiderschap

INTRODUCTIE
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PROCESOVERZICHT

PROCESOVERZICHT
Een Veerkracht expeditie is een modulair proces dat steeds 
op maat ontwikkeld wordt voor de specifieke organisatie in 
een specifieke branche. Het proces richt zich altijd op de 4 
personengroepen:

1. PROFESSIONALS IN DE LEEFTIJD VAN 20 TOT 65
Dit zijn de primaire deelnemers. Zij zijn de helden. Zij gaan 
met elkaar in groepen van 10-25 deelnemers, onder begeleiding 
van één of twee xpand-trainers, op reis voor een periode van 6 
maanden. De eerste 3 maanden bestaan uit 4 trainingsmodules 
van elk een halve dag waarin korte inhoudelijke presentaties, 
individuele verwerkingsmomenten en kleine groeps-workshops 
elkaar afwisselen. In deze eerste 3 maanden krijgt elke deelnemer 
twee individuele coaching gesprekken met één van de twee 
xpand-trainers. 

In de 3 maanden na de eerste modules gaan de deelnemende 
professionals het gesprek aan met hun teamleiders en starten zij 
de realisatie van hun persoonlijk trainingsplan dat ze in de laatste 
module van de training onder begeleiding opgesteld hebben. 

2. TEAMLEIDERS
Ideaal is als de teamleiders aan dezelfde Veerkracht expeditie 
als de professionals deelnemen. Zij ontwikkelen daar dezelfde 
inzichten en vaardigheden als hun teamleden. Ook zijn zij 
daardoor veel beter in staat om de vragen, wensen en uitdagingen 
van hun teamleden te begrijpen. En uiteraard ontwikkelen ook 
zij onder persoonlijke begeleiding van de xpand-coaches hun 
eigen persoonlijke trainingsplan. 

3. HR-MANAGERS
Samen met de HR-managers wordt de hele expeditie op maat 
gemaakt, om te borgen dat alle deelnemers binnen de gewenste 
organisatiecultuur op expeditie gaan. Maar ook om alle training 
en coaching activiteiten met de professionals en teamleiders af 
te stemmen op de strategische doelstellingen van de organisatie. 
Onze aanbeveling (dit blijkt in de praktijk een grote meerwaarde 
op te leveren) is, dat de HR-managers zelf ook een Veerkracht 
expeditie meedraaien.

4. MANAGEMENT TEAM EN DIRECTIE
Samen met het MT en de directie worden de doelstellingen 
van de Veerkracht expeditie duidelijk geformuleerd, zodat het 
xpand expeditie team samen met de HR-managers het geheel 
op maat kunnen ontwikkelen. Tijdens de 6 maanden durende 
eerste expeditie, vinden 3 terugkoppelingsmeetings plaats. Hier 
worden van alle kanten (deelnemers, teamleiders, HR-managers, 
MT-leden en xpand-trainers) de progressie en ontdekkingen van 
de expeditie besproken. Zo halen we zoveel mogelijk zinvolle 
inzichten voor de hele organisatieontwikkeling naar boven, 
die het MT kan gebruiken om het bedrijf of de organisatie 
strategisch verder te ontwikkelen.
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SYSTEMISCHE AANPAK EN 
MODULAIRE VORMGEVING

Hier een voorbeeld hoe een Veerkracht expeditie er uit kan zien.
Deze proces-schets is hier voor één expeditie neergezet. In de regel lopen 

meerdere expedities naast of na elkaar om meerdere professionals in 
de organisatie de gelegenheid te geven deze expedities mee te kunnen 
maken. Onze aanbeveling is om de professionals uit te nodigen zich 

vrijwillig aan te melden, zodat hun intrinsieke motivatie aanwezig is om 
ook met een positieve verwachting op reis te gaan.

FULL PROFESSIONAL EDITION “MONT BLANC”

INTRODUCTIE

• Waarom Veerkracht
• Start opdrachten

• Basecamp

MODULE 1

Veerkrachtcompetenties 
1-2-3

MODULE 2

Veerkrachtcompetenties 
4-5-6-7

MODULE 3

• Stress management
• Burn-out preventie

MODULE 4

• Sociale resources
• Trainingsplan

MODULE 5

• Structurele resources
 • Resultaat borgen

1-1 COACHING

xpand coach

HR+MT

•Borgen
•Intervisie groepen

•Next steps

HR+MT

• Op maat design
• Route story board

HR+MT

• Reflectie van groep 
en coaching
• Bijsturen

1-1 COACHING

xpand coach
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BOEK 
VEERKRACHT 
PAUL CH. DONDERS

Dit boek is bewust toegankelijk
geschreven zodat elke professional er 
direct mee aan de slag kan gaan. 

Het geeft een duidelijk inzicht in de volgende thema’s:
• Wat is veerkracht?
• Hoe kun je door veerkracht een burn-out voorkomen?
• De 7 veerkrachtcompetenties en praktische tools om deze te 

ontwikkelen en te trainen
• De 4 sociale hulpbronnen en 4 structurele hulpbronnen die 

binnen een organisatie een constructieve omgeving bouwen 
waarbij alle professionals en leidinggevenden hun veerkracht goed 
op pijl kunnen houden

HET TOOLPAKKET
Dit boek is onderdeel van het uitgebreide pakket dat elke deelnemer aan de 
Veerkracht expeditie mee krijgt op reis. In het pakket zitten tevens 

• Het cursusboek Veerkracht
• De Veerkrachtscan
• De Talentenscan

Wil je ook een verdere verkenning van een expeditie op maat voor jouw 
organisatie of bedrijf? Neem dan contact met ons op via: info-nl@xpand.eu.


