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Waarom Sparkle Team Empowerment 2020? 

Jouw team is vakinhoudelijk sterk en zit bomvol talenten. 
Je bent samen redelijk succesvol, maar het kan véél beter. 
- We willen als team allemaal hetzelfde, maar toch 

remmen we elkaar (onbewust) af.  
- Elk teamlid is individueel een pareltje, maar bij elkaar 

botsen ego’s en lopen irritaties op.  
- We werken keihard, maar om klanten een 9+ ervaring 

te geven, moeten we dat extra’s geven.  
- We zijn murw geslagen door missers, hoe laten we de 

negatieve ballast los? We willen onze energie terug!  
 
Hoe grijp je samen in 2020 meer kansen op succes, 
ondanks de overvolle agenda’s? 
Het kriebelt en irriteert, want je weet dat er véél meer  
in jou en het team zit, dan wat er uit komt! 
 
Same Old Sh*t in 2020?  
Jouw uitdagende teamdoelen voor 2020 bereik je heel 
moeilijk met de ballast van 2019. Forget it!  
Meer van het hetzelfde werkt écht niet. Nóg harder 
werken, ook niet. Wat werkt dan wel? 
 
Sparkle! JumpStart Team Empowerment 2020 
Switch in één dag in Denken, Durven en Doen   
- Focus op uitdagende wow-doelen. 
- Verzilver de Passie, Purpose & Power van teamleden. 
- Creëer Psychologische veiligheid voor durf en moed  
- Overwin uitdagingen: anders Denken, Durven Doen. 
- Activeer de verborgen talenten en kracht. 
- Laat alle ballast los om 100% gas te geven 
- Wakker de energie, drive en enthousiasme aan 
- Ervaar samen succes 
- Versnel groei en accountability: 30-Day Challenge  
 
En dat allemaal in één dag? 
Jazeker! Want jouw team heeft nú al alle talenten en 
kracht om hun grootste uitdagingen te overwinnen! 
Haal daarom alles er uit, wat er in zit!  

 

Everything Is Energy. Align with the Reality You Want 
Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPARKLE!  TEAM EMPOWERMENT 2020 
Masterclass Grow & Sparkle: versnel groei één dag 
 
Wat is cruciaal voor je teamsucces in 2020? 
 
Ingrediënten die cruciaal voor jouw teamsucces 
 
Welke heb je al, welke mis je als team? 
1. Inspirerende Why die je energie en kracht geeft. 
2. Wow-doelen waardoor je gedurfde groeiacties neemt. 
3. Groei-Mindset: Groots succes? Durf te falen!  
4. Purpose: Lever meerwaarde voor collega’s/klanten. 
5. Passion: Doe vooral waar je energie van krijgt. 
6. Power: Benut jouw authentieke kracht.  
7. Courage: Durf actie te nemen ondanks twijfels. 
8. Agile mindset: Durven, Doen, Leren, Groeien. 
9. Teamspirit: Inspireer en daag elkaar uit: Feedback.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zonder groei van leiderschap en eigenaarschap  
       blijft groei en succes van je team uit 

Versterk Ondernemend Leiderschap :1+1 = 9+  

Versterk het gedrag dat cruciaal is voor groei en succes 
- Leiderschap: Geef leiding aan jezelf en collega’s. 
- Neem eigenaarschap voor (team) resultaten. 
- Creëer sterkere commitment met uitdagende doelen. 
- Leer jezelf en elkaar coachen bij missers. 
- Neem samen moedige acties: Groei sneller door. 
- Do what scare the sh*t out of you 
- Durf kansen te grijpen 
- Leer van successen én tegenslagen  
 
Door een sterkere Passion Purpose en Power in je team 
benut je beter jouw kansen op: 
- 20% resultaatverbetering en  
- 9+ klantevaring 
 
JumpStart Team Empowerment 2020 
Maak in één dag een omslag in Denken, Durven, Doen 
Verleg samen grenzen, deze succeservaring geeft je team 
vleugels. 
 

Jouw moedige actie  
inspireert collega’s  

om hetzelfde te doen:  
Sparkle! 

 
Ervaar Sparkle JumpStart Team Empowerment 2020 
Ervaar de eendaagse Grow & Sparkle Team 
Empowerment 2020, als (team-)manager, teamlead of 
informele teamleider 
Beslis daarna of je met je met je hele team meedoet.   
 
Doe je meteen als team mee?  
Vraag de couponcode aan voor onze speciale deal: 
marvin@essentialbi.nl  
 
Overleggen zonder verkooppraatjes? Bel Marvin 
0655372833 
Maken we onze belofte niet waar? Less cure, less pay! 

 
Never Downgrade your Why and wow-goals 

Upgrade your Mindset & Courage 
 


