
LEADERS OF INFLUENCE
EVERY NOW AND THEN A GENERATION 

IS CALLED UPON TO BE GREAT. 

YOU CAN BE THAT GREAT GENERATION. 

- Nelson Mandela

DE TOEKOMST VORMGEVEN
Ben jij (bijna) afgestudeerd HBO’er of WO’er, heb je 
leiderschapskwaliteiten en wil je je inzetten in de 
maatschappij?

In het programma Leaders of Influence (LOI) staan we 
naast jonge mensen die invloed willen uitoefenen in de 
samenleving en hun leiderschapskwaliteiten verder 
willen ontwikkelen.

Je wordt begeleid door een mentor die beroepservaring 
en mensenkennis heeft en je een sterk bewustzijn van 
waarden biedt. Daarnaast ontmoet je binnen het 
programma andere jonge mensen die dezelfde motivatie 
hebben en waar je mee kunt optrekken.

Ons land heeft creatieve mensen nodig, die met 
enthousiasme en overgave te werk gaan. Mensen die 
moed hebben en hoop geven voor de toekomst. Voel jij 
je hierdoor aangesproken?

Wij willen je graag helpen je roeping te ontdekken en te 
groeien in gezond leiderschap, opdat jij een goede 
invloed kunt uitoefenen op alle gebieden en structuren 
van ons leven.

Onze basis zijn christelijke waarden, een ethisch 
bewustzijn, respect en waardering voor de medemens. 
Het is onze overtuiging dat daaruit gezonde structuren 
en organisaties voortvloeien en daardoor een gezonde 
samenleving wordt bevorderd. 



EVERY NOW AND THEN A GENERATION 

IS CALLED UPON TO BE GREAT. 

YOU CAN BE THAT GREAT GENERATION. 

- Nelson Mandela

HET PROCES
1. SOLLICITATIE
Meld je aan met het aanmeldingsformulier, je C.V. en 2 ingevulde referentieformulieren. Deze 
zijn te verkrijgen via ons kantoor info-nl@xpand.eu. 
xpand bevestigt je aanmelding en stuurt je een ‘materiaalpakket’. Dit bestaat uit een 
persoonlijkheidstest en 2 scans met betrekking tot je talenten en leiderschapskwaliteiten.

2. ASSESSMENT
Aan het begin van het programma vindt een assessment plaats, verdeeld over één of twee 
dagen. Tijdens een assessment wordt de geschiktheid van een kandidaat beoordeeld. Elke LOI 
kandidaat gaat op zoek naar zijn/haar persoonlijke, intellectuele en vakkundige wortels. Op 
basis daarvan worden de persoonlijke vaardigheden in een samenhang gebracht. Dit gehele 
beeld vormt de grondslag van een unieke individuele levensvisie. 

3. HET PROGRAMMA
Na een succesvol assessment wordt de deelnemer (LOI) met een mentor in contact gebracht die 
het beste bij hem/haar aansluit. De relatie met deze mentor vormt een belangrijk onderdeel 
van het LOI programma. Een mentor heeft veel ervaring op het gebied van beroep, 
mensenkennis, balans tussen werk en privé en waarden. Hij of zij begeleidt en adviseert op 
een manier waarin de mens als geheel wordt gezien. De mentoren werken op vrijwillige basis. 

De coachingsgroepen
De LOI ontmoeten elkaar 4 à 5 
keer per jaar in regionale 
coachingsgroepen. Hier worden 
thema’s rondom leiderschap 
behandeld, besproken en 
uitgewerkt. Deze groepen zijn 
tevens een inspirerend platform 
en worden door ervaren 
xpand-trainers geleid.

Connection
Eenmaal per jaar worden alle 
LOI en de mentoren 
uitgenodigd voor een 
landelijke meeting. 
Deze bijeenkomst is in het 
bijzonder bedoeld om elkaar 
te ontmoeten en te 
inspireren.

KOSTEN
De kosten voor het assessment zijn € 250,00 
incl. materialen, gesprekken en cateringkosten. 

Het LOI-programma kost jaarlijks:
€ 100,00 voor deelnemers tot 30 jaar
€ 140,00 voor deelnemers van 30 jaar en ouder

Mentorgesprekken
De mentor voert doorgaans drie 
gesprekken per jaar met de LOI. 
Het doel van deze gesprekken is 
de persoonlijke groei en de 
visie-ontwikkeling van de LOI. 
Na iedere 3 tot 4 jaar wordt de 
relatie afgerond en zorgen wij 
voor een nieuwe mentor voor de 
volgende fase. Dit programma 
bieden wij voor minimaal 10 jaar 
aan, waarbij de deelnemer vrij is 
om op ieder moment te stoppen. 
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