
Als geestelijk leider ben je een dienaar van Christus. Maar hoe komt dat nu tot uiting in je dagelijks 
leven, op je werk en in de kerk?

Inspireer jij de mensen om je heen? Neem je anderen mee in jouw dromen? Heb jij een toegevoegde 
waarde met jouw christen zijn? Veel christenen zijn zoekende hoe ze Gods principes en Zijn 
Koninkrijk zichtbaar kunnen maken in het dagelijkse leven. Deze Geestelijke Leiderschapstraining 
kan je daarin inspireren en verder helpen door het aanreiken van waardevolle principes voor jouw 
praktijk van elke dag.

UITNODIGING

Let your 
light shine!

Er is in onze samenleving in toenemende mate behoefte 
aan authentiek en integer leiderschap. Dit is een uitgelezen 
kans, doordat we als gelovigen onze leidinggevende 
functie invullen vanuit een gezond christelijk fundament. 
Zo kunnen we laten zien dat de Bijbelse normen en 
waarden vandaag de dag nog relevant en toepasbaar zijn.

Deze Geestelijke Leiderschapstraining is ontwikkeld voor 
leidinggevenden die in hun leiderschap verdieping willen 
aanbrengen en actief vorm willen geven aan hun 
persoonlijke en professionele ontwikkeling vanuit 
Bijbels perspectief, ongeacht de plaats waar God je heeft 
neergezet om te dienen.

Dit vraagt enerzijds om na te denken over je persoonlijke 
leiderschap en karaktervorming, anderzijds om een 
actieve ontwikkeling van je professionaliteit. Gedurende de 
training worden geestelijke leiderschapslessen uit de bijbel 
gecombineerd met leiderschapstrends anno 2017.



Programma
De geestelijke leiderschapstraining is gebaseerd op een model van geïntegreerd 
leiderschap en bestaat uit 6 ochtenden:

1. Levensvisie en leiderschapswaarden met Esther

2. Zelfkennis en navolging met Aaron 

3. Visie en strategie ontwikkelen met Deborah

4. Dienend en coachend leidinggeven met Jezus

5. Communicatie, feedback en conflicthantering met de Goede Herder

6. Dromen met Jozef en de test van leiderschap

Praktische informatie

Trainer:     Esther Stoorvogel 

Locatie:    Omgeving Hoogeveen

Data:    Dag 1: vrijdagochtend 22 september 2017

    Dag 2: vrijdagochtend 6 oktober 2017

    Dag 3: vrijdagochtend 20 oktober 2017

    Dag 4: vrijdagochtend 3 november 2017

    Dag 5: vrijdagochtend 17 november 2017

    Dag 6: vrijdagochtend 1 december 2017
 
Aanmelden /
meer informatie  info-nl@xpand.eu

Investering:    €450,- excl. btw 
    Incl. scan gezond leiderschap 
    en DISC gedragsprofiel

Coaching
Aanvullend op het trainingsprogramma is een coachingstraject mogelijk. Hier kan de 
integratie van het geleerde in het persoonlijk functioneren effectief worden uitgewerkt. 
De inzet hiervan is facultatief.

www.xpand.eu


