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De xpand dienstverlening aan parochies en Bisdommen is maatwerk. Met 

de parochies/pastoresteam ontwikkelen wij programma’s op maat.  
 

 

Onze dienstverlening 

 

• op parochieniveau: 

- Begeleiden bij het vormgeven van de droom in de parochie 

- Samenstellen van het leiderschapsteam en begeleiden van de bijeenkomsten 

- Parochiescan uitvoeren om de realiteit op parochie processen in beeld te krijgen voor wat 

betreft leiderschap, evangelisatie, vieringen etc. 

- Ontwikkelen van een visie, missie en bijbehorende waarden naar een missionaire parochie 

- Transitiemanagement vormgeven: veranderen van A naar B 

- Bouwen van het huis: hoe veranker je de veranderende processen in de parochiestructuur 

- Leer- en ontwikkeltrajecten ontwikkelen met resultaat 

 

- Begeleiden van het proces van kerksluitingen in het kader van missionaire parochie  

- Begeleiden van synodale gesprekken in de parochie  

 

Dit doen we door middel van coaching, training en consultancy 

 

• op teamniveau: 

- Coachen van pastoresteam in het omgaan met conflicten in het team, DISC,  

vaststellen van prioriteiten in de parochie, hoe voer je gesprekken met TIM, hoe bouw je 

vertrouwen. 

- Begeleiden van intervisie 

 

• op individueel niveau   

- Coachen van de pastoor in persoonlijk leiderschap, leidinggeven aan een team, leiding 

geven aan transitiemanagement naar missionaire parochie 

- Coachen van vicaris bij ontwikkeling van personeelsbeleid, talentontwikkeling, persoonlijk 

leiderschap, timemanagement 

 

 

• Training – Leiderschap ontwikkeltraject 

6-daags trainings- en coachingsprogramma voor pastores, pastoraal werkers en bestuurders: 

in leiderschap, teamontwikkeling, coaching en transitiemanagement in een missionaire 

parochie. 

Zie voor meer informatie onze website (webshop). 

 

 

Onze visie 

 

Het is onze passie om mensen en organisaties te ondersteunen in het realiseren van hun unieke 

roeping. Zo helpen wij mensen en organisaties om zich te ontwikkelen, over de eigen grenzen 

heen te kijken en vooruit te komen, te groeien. Wij werken intensief samen met mensen om hun 

bestemming te ontdekken, hun talent te ontwikkelen en hun opdracht te vervullen. Met individuen, 

teams en organisaties ontwikkelen we creatieve en effectieve strategieën om het leven en het 

werk zinvol vorm te geven. 


