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BACK TO BUSINESS. BOLDER. GREATER. FEARLESS LEADERSHIP 
Maak een Vliegende Start in één dag vanuit passie, moed en daadkracht na de Corona-lockdown.  
 
Binnen één week tijd komt BV NL abrupt tot stilstand: van corporates zoals KLM tot de horeca om de hoek.  
Na meer dan 12 uitdagende weken met geannuleerde opdrachten, business op een laag pitje, minder 
inkomsten, thuiswerken en stress ga je eindelijk weer face-to-face business doen met klanten. 
 
De impact van de corona-crisis is groter dan je vermoedt:   
- Het zoekgedrag op Google naar het thema ‘focus’ stijgt met 300% (Newstatesmen april 2020)  
- De hulpvraag i.v.m. mentale issues stijgt met 15 – 20% bij Cisco, Visa, PayPal en Boeing (Bloomberg)  
- De productiviteit bij ‘Remote Work’ daalt in maart met 60% (Atrernity Remote Work Productivity Tracker)  
- Het geluksniveau daalt van een 7,5 naar een 6,3 (Erasmus Happiness Economics Research Organization) 

 
Volgens experts komt volgende klap nog  
- EU en Amerikaanse banken voorspellen een ‘Recessie van historische proporties’ (AD, 6 mei 2020)  
- Het ondernemersvertrouwen daalt: 69% verwacht een slechter economisch klimaat, 3% een betere (CBS) 
 
Impact op jou persoonlijk? 
Te vaak lig je wakker van dit Corona-gedoe. Je focus en daadkracht is minder. Begrijpelijk!  
Langdurige, overmatige stress remt onze prefrontale cortex, dát deel van ons brein dat onze creativiteit en 
focus regelt. Dr. Amy Arnsten, Professor of Neuroscience & Psychology, Yale. 
 
Hoe overwin je deze innerlijke handremmen? 
 
Next step: Calimero versus Rico   
- Wordt de lockdown volledig opgeheven, en zo ja, wanneer?  
- Houden klanten hun hand op de knip door de dreigende recessie?  
- Gaan lopende opdrachten door?  
- Blijven je business en team overeind?   
 
Door deze onzekerheden kun je gaan twijfelen, in analyses blijven steken of acties uitstellen. Je start positief, 
maar zet niet door. De fut is eruit. Verslagenheid kan overheersen. Pas op voor Calimero-gedrag.   
  
Eén ding is zeker: deze onzekerheid blijft.  
Laat dit Corona-gedoe, waar je tóch geen controle over hebt, niet bepalen wie je écht bent en wat je doet.  
Toon moed, daadkracht, vechtlust en een winnaarsmentaliteit. Be like Rico.   
 
                                   Your playing small, doesn’t serve the world 
 
Jumpstart Fearless Leadership: versnel je je groei in één dag!  
1. Decide. Waar sta je nu? Wat wil je écht? Waar ga je 100% voor, waar stop je mee?  
2. Focus. Kies uitdagende WOW-doelen vanuit je Why en Purpose.  
3. Dare. Toon moed in woord en daad. Leer actie nemen ondanks onzekerheid.  
4. Do. Versterk gedrag dat cruciaal is voor jouw team en/of business succes.  
5. Grow. Versnel je groei. Durf. Doe. Faal. Leer. Excelleer.  
 
 
Back-to-Business: Fearless Leadership  
Kies kick-ass medestanders. Struin met andere ondernemers, managers en Zelfstandige  
Professionals de horizon af naar nieuwe kansen. Wakker elkaars passie, moed en daadkracht aan.  
Ervaar elkaars aanstekelijke enthousiasme, energie en optimisme. 

De vele oefeningen, afgewisseld met theorie, het enthousiasme en de openheid waarmee je dit doet, werd 
enorm gewaardeerd. Harm Hoebergen COO Freo. 

Zijn enorme enthousiasme, energie en vooral passie werkt aanstekelijk. Hij laat mensen denken vanuit hun 
kracht, mogelijkheden en kansen. Eric Tromp, directeur FBD Bankmensen.  

We see changes in behavior that are still visible after the training.  
Jan-Edwin Maneschijn. Head of Custom Software Development & Cloud Capgemini 
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Passion Purpose en Power 
Met ‘Jumpstart Fearless Leadership’ versterk je jouw Mindset, Passie, Purpose en Power, de combinatie die 
cruciaal is voor je succes!  
- Laat alle (on)bewuste ballast van de crisis los.  
- Verscherp je focus op je WHY en uitdagende kwartaaldoelen.  
- Wakker je vuur, je enthousiasme en je passie opnieuw aan; jouw energie werkt aanstekelijk.  
- Coach jezelf, verleg je grenzen door focus en vertrouwen in je authentieke kracht.  
- Versterk je veerkracht: zet door als het tegenzit. Fail Fast Forward.  
 

Zonder groei van jouw leiderschap, blijft groei van je team en business uit! 

Veranderen in één dag?! Kan dat? 
Ja, zeker!  
Want je hebt nú al alle kwaliteiten, talenten en kracht om je grootste uitdagingen te overwinnen.  
Haal daarom alles eruit, wat er al in zit. Overtuig jezelf met onze grensverleggende en uitdagende oefeningen!  
- Coach jezelf met krachtige, psychologische tools.  
- Versterk je moed en daadkracht, verleg door focus en vertrouwen je grenzen. 
- Gooi alle handremmen eraf. Van Positief gebabbel naar Lef: Durven Doen. 
- Toon leiderschap; maak een omslag in Denken, Durven en Doen.  
- Maak een positieve impact op je team en klanten.  
- Door jouw voorbeeldgedrag inspireer je anderen.  
 
Ervaar hoe je in één dag nóg meer focus, energie, durf en daadkracht krijgt om 100% te gaan voor je 
uitdagende doelen. Ondanks de vele onzekerheden. 

 
Investering  
Normaal vragen we een investering van € 259,00 per persoon voor deze eendaagse workshop. Om de RIVM-
richtlijnen te testen doen we deze pilot en vragen we slechts een investering van €189,00 excl. BTW. 
 
Voor de investering voor Workshop Jumpstart Fearless Leadership, krijg je  
- Een actieve en interactieve workshop van een hele dag gericht op jouw uitdagingen 
- Alle grensverleggende oefeningen  
- Online intake om je kwaliteiten, kracht en groeikansen te inventariseren  
- Online feedback om informatie te verzamelen van je collega’s, team en klanten  
- E-learning met video’s om het geleerde in praktijk te brengen met The 30-Day Challenge  
- Locatiekosten, koffie, thee, water en lunch  
Wij, Essential Leadership, staan 100% achter onze aanpak. Daarom: less cure, less pay!  
 
Yes, Ik wil meedoen: ik ontvang graag meer info 
 
Coronaproof Workshop 
Wij hanteren de RIVM-protocollen om jouw veiligheid te waarborgen. Dus: hygiëne eisen, 1,5 meter afstand, 
werkruimte met floorplan, looprichting en zuivere buitenlucht. Ons team gebruikt handschoenen en schermen. 
 
Specials 
- Neem je deel met je team? Vraag naar onze team-deals: marvin@essentialbi.nl  
- Schrijf je in met een collega en ontvang beiden 10% korting 
- Eerst overleggen? Zonder verkooppraatjes! Bel 06 55372833 (Marvin Sutherland)  
 
Maximaal 18 personen per workshop  
Om persoonlijke aandacht te garanderen, werken we met maximaal 18 deelnemers per workshop (vol = vol).  
 
Giving back  
Van elke inschrijving doneert Essential Leadership 20% aan De Voedselbank. 

Never downgrade your WHY & Goals. Upgrade your Mindset & Courage 

Klanten 
We hebben workshops verzorgd voor o.a. Microsoft Europe, Centric, Cisco Systems, HP EMEA, Tempo-Team, TU 
Delft, CoolCat, KLM, ING Bank, ABN-AMRO, SNS Bank, NIB, Woonbron, Medtronic, Novartis Pharma, Sanofi, Abena 
Healthcare, Happy Nurse (NL). AXA België, Bpost, TÜV SÜD Benelux (België), Tony Robbins (UPW Rome) en 
Omega Institute (VS). We hebben meegewerkt aan diverse TV-programma’s.  
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