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EXPEDITIE LEIDERSCHAP
Magische ontdekkingstochten 

richting meer authentieke kracht



Deze expeditie is jouw persoonlijke 
uitnodiging om met je verhaal aan de slag 
te gaan.
 

Wie ben je en waar sta je voor? Wat is je boodschap aan de wereld?  

Of eenvoudig gezegd: wat is je verhaal en hoe kan je dit nog sterker 

uitdragen? 

Expeditie Leiderschap is een intensief traject dat bestaat uit:

>> een meerdaagse ontdekkingstocht

>> 2 integratiemomenten (voor en na de tocht)

Geen betere plek dan in dit stukje Ardennen om te vertragen en stil te 

staan bij je persoonlijk verhaal. We wandelen door een regio die vaak 

enkel te voet bereikbaar is. 

We lopen per dag ongeveer 20km van de Transardense route. Een lan-

geafstandspad dat slingert over een lengte van 160 km door de centrale 

Ardennen van La Roche tot Bouillon. Het verbindt de valleien van de 

Ourthe, Lesse, Lhomme en Semois, hetgeen regelmatig tot flink klim-

men en dalen leidt en mooie panorama’s biedt. 



Leven vanuit de kracht van je persoonlijk 
verhaal
Wat betekent het voor jou om je eigen keuzes te maken? Om je 

eigen weg te gaan of je eigen pad uit te stippelen? Wat houdt je 

tegen? Wat belemmert je? Wat betekent het wanneer je te weinig 

ruimte krijgt of wanneer je beknot wordt in je vrijheid?

Wij geloven dat wanneer je in lijn bent met je doel en verbonden 

bent met je intuïtie dat dan alles verandert. Dingen waarvan je dacht 

dat ze voorheen onmogelijk waren, gaan voor je open en het leven 

wordt een avontuur. Dat is leven en werken vanuit vrijheid en  vanuit 

de kracht van je authentieke verhaal.



Bewust stilstaan bij wie je bent als leider, 
als mens
Tijdens deze expeditie kijken we naar het verhaal van je leven en 
werk.

>> wie ben jij als held/hoofdpersoon?
>> wat is je verlangen?
>> wat zijn je grootste obstakels?

Als je deze vragen goed kan beantwoorden heb je de basis van je 
verhaal. Vanuit deze basis kijken we stap voor stap dieper.

Ervaringen en verhalen uitwisselen
Je leven is een zoektocht naar het verhaal van je identiteit: wie ben 
je en waar ben je naartoe op weg? Je zelfbewustzijn wordt voor 
een groot deel bepaald door het verhaal dat je erover vertelt. Zo 
componeer je jouw eigen levensverhaal, én je leiderschapsverhaal. 
Jij bent de auteur, regisseur en hoofdrolspeler in je eigen verhaal. 
Je stelt het verhaal soms bij, schrijft er nieuwe karakters in, haalt er 
andere uit, creëert nieuwe uitdagingen of conflicten.
 
>> Welk verhaal vertel jij vandaag? 
>> Maakt het je sterker of zwakker? 
>> Wat voor verhaal leidt je dichter naar je bestemming?

 



Voor wie?
Expeditie Leiderschap is een traject voor 

mensen die verantwoordelijkheid willen 

nemen voor hun eigen persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. 

Van startup en Kmo-ondernemers tot lei-

ders en experten bij bedrijven en organi-

saties. Het is voor iedereen die gelooft in 

authentiek en persoonlijk leiderschap, en 

vastberaden is om door middel van hun 

eigen verhaal mensen te motiveren, te in-

spireren en te doen groeien. 

We werken met de wijsheid van de groep. 

Samen met andere leiders verhalen en 

ervaringen uitwisselen. ‘s Morgens en ‘s 

avonds gaan we in groep aan de slag met 

je verhaal. Overdag is er ruimte om alles in 

alle eenvoud, rust en helderheid te laten 

inwerken.



De reis die we maken is er eentje van obstakels, uitdagingen, hulp-
bronnen en een doel. We bereiken niet alleen onze fysieke be-
stemming. Je bereikt ook je innerlijke bestemming van het leider-
schap waar je naartoe wil groeien. Gedragen door jouw coaches 
en door de groep zal deze reis je de kans geven om als inspirerend 
leider naar huis te keren.

Je zal uitgedaagd worden om buiten je comfortzone te tre-
den, om zo zicht te krijgen op de onbewuste denkpatronen 
die je tegenhouden om groot leiderschap op te nemen.

Je krijgt zowel van je coaches als van de andere deelnemers 
spiegels voorgehouden zodat je kan groeien.

Je ontdekt wat jouw authentieke verhaal is en voelt je in-
nerlijk leiderschap vergroten. 

Het programma in essentie: 
een pad naar meer authentieke kracht



Vertel jouw verhaal. 
Schreeuw het uit. 

Schrijf het op. 
Fluister het als je wil, 

maar vertel het.



Wat maakt dit program-
ma zo bijzonder?
Veel ruimte tot reflectie en voor het uit-

wisselen van ervaringen. 

Een magische plek waar je je masker 

mag afzetten om in alle eenvoud en 

rust te werken aan authentiek leider-

schap.

Kleine groep die zorgt voor veel per-

soonlijke begeleiding  (6 tot max. 10 

deelnemers).

Na de tocht word je persoonlijk bege-

leid om je verhaal tot leven te brengen.



1.  Voor de expeditie
>> je avontuur begint enkele weken op voorhand bij de kennismakingsbijeenkomst.

>> we nemen uitgebreid de tijd om te luisteren naar elkaars verhalen.

>> we introduceren de ‘the Hero’s Journey’ die tijdens de tocht als reisgids dient. 

>> we geven handvaten om reeds vooraf met je verhaal aan de slag te gaan. 

2.  Vier-daagse expeditie
Tijdens Expeditie Leiderschap gebruiken we de 13 stappen van de ‘Hero’s 

Journey’ (Joseph Campbell) als reisgids. Elke stap van je reis wordt gecombineerd 

met reflectievragen die je persoonlijke thema’s zichtbaar maken, en zorgen voor 

krachtige inzichten.

3.  Na de expeditie
>> 1-op-1 begeleidingsmoment.

>> je verhaal integreren in je dagelijks leven

>> je ervaringen omzetten naar krachtig en authentiek leiderschap



Praktisch
Reisperiode: september 2020

In deze bijzondere post-Coronatijd volgen wij strict de noodzakelijke veiligheidsvoor-

schriften. Mocht de expeditie van september door nieuwe Corona-maatregelen niet kun-

nen doorgaan dan wordt je inschrijving automatisch overgezet naar de volgende beschik-

bare editie.

De finale data voor september worden afgesproken in samenspraak met de groep. Het 

minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum 10. Reserveer daarom tijdig deze expe-

ditie.

Er moeten vaak meerdere overnachtingsplaatsen en dienstenverstrekkers gecontacteerd 

worden om na te gaan of ze beschikbaar zijn op de gekozen data. Dit neemt tijd in beslag. 

Daarom is 15 augtustus de uiterlijke inschrijfdatum voor deze Transardense expeditie van 

september.



Budget
De prijs omvat 2 delen. 

De totaalprijs is de som van deze 2 delen.

DEEL 1: De reisorganisatie (te betalen aan Anders Reizen)

>> €700 (excl btw) voor de reisorganisatie (dit is een richtprijs)

DEEL 2: Opleidingskost Expeditie Leiderschap (te betalen aan Itzu Training)

>> €1.760 (excl btw)

Expeditie Leiderschap komt in aanmerking voor volgende subsidies (via partner Itzu Training):

>>KMO-Portefeuille: max 20% of 30% van de opleidingskost

>>Vlaams opleidingsverlof (VOV) of betaald educatief verlof (BEV): subsidie tot max € 700

>>Deze zijn cumuleerbaar.  

 



Raf Stevens
bezieler Expeditie Leiderschap en begeleider

Al meer dan 15 jaar ondersteunt Raf leiders en 

teams om vanuit de kracht van hun authentieke 

verhaal verbinding te maken met zichzelf en el-

kaar. Met Tribes wil hij bedrijven aanmoedigen 

om te werken aan meer authentieke en mensge-

richte communities. In het begin van zijn carrière 

werkte Raf 10 jaar als marketingmanager. Sinds 

2018 is hij de host van de Story Club podcast, een 

interview reeks rond persoonlijk leiderschap. Hij 

is ook auteur van 3 boeken: ‘No Story, No Fans’, 

‘Sterke verhalen Sterke leiders’ en ‘Raak’.

Benedikte Demeestere
begeleider Expeditie Leiderschap

Wat Benedikte inspireert is de bezieling van men-

sen. En meer warmte, echtheid en plezier in or-

ganisaties brengen. Hierbij hebben verhalen haar 

altijd gefascineerd. 

Gedurende een loopbaan van 25 jaar bouwde 

Benedikte ervaring op in human resources, leider-

schapsontwikkeling en het coachen van mensen. 

Deze periode gaf haar inzicht in het belang van 

motivatie, geluk, gezondheid van mensen om ook 

in een job het beste van zichzelf te kunnen ge-

ven. Sinds 2016 is Benedikte leiderschapstrainer, 

coach en zaakvoerder van BE COACH

Anders reizen
Reisorganisatie

Itzu Training
Partner voor inschrijving en subsidiemogelijkhe-

den

Begeleiding



Laat dan zeker tijdig iets van je horen en dan verken-

nen we samen of het programma iets voor jou is.

Omdat we veel belang hechten aan de samenstelling 

van de groep plannen we steeds met iedere deelne-

mer een telefonisch intake gesprek. Hier nemen we 

uitgebreid de tijd om je te leren kennen en bespre-

ken we je mogelijke deelname. 

  (slechts maximaal 10 plaatsen beschikbaar)

www.expeditieleiderschap.be
raf@buildingyourtribe.be
+32 486 85 15 81

 

Ja, contacteer mij

Interesse om mee te gaan op deze 
magische expeditie?

http://www.expeditieleiderschap.be
mailto:raf%40buildingyourtribe.be?subject=Info%20Expeditie%20Leiderschap

