
HAPPY & HIGH 
PERFORMING TEAMS
TIPS



10 TIPS VOOR TOP TEAMS 
VERSTERK PASSIE, 
VEERKRACHT EN MOED VAN 
TEAMS NA MISSERS EN 
TEGENSLAGEN  
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GROEI SNELLER DOOR ALS TEAM: OVERWIN UITDAGINGEN EN GA VOOR GOUD 

Sh*t happens. 

Herken je dit?

• Ondanks alle extra marketing- en salesacties,   
blijven resultaten uit.

• Na de zoveelste reorganisatie is de fut eruit. 

• Ondanks alle positieve intenties, botsen ego’s in   
het team en lopen irritaties op.

• De Zeur-Mindset overwoekert de Groei-Mindset

Hoe groei je als team sneller door en overwin je uit-
dagingen om je gewaagde teamdoelen voor 2020 
te halen?  

Hoe krijg je nóg meer focus, passie, energie, durf 
en daadkracht in je team? 

Hoe inspireer je elkaar om te doen waar je heel 
goed in bent én energie uit put? 

Hoe versterk je gedrag in het team dat cruciaal is 
voor succes?
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It is in your moments of decision that your destiny is shaped. 
Tony Robbins



Het GROW-model gebruiken we om de tips te geven die cruciaal zijn 
voor je teamsucces in 2020. 

Ik bespreek hier slechts 10 van 25 tips van het GROW-Model

http://sparkleworkshop.nl 

Hoe daag je jezelf en elkaar uit om alles op alles te zet-
ten om hét verschil voor klanten te maken?

Maak een omslag in het Denken, Durven en 
Doen in het team met het GROW-model. 

GROW staat voor 

Goals: Wat wil je dolgraag bereiken? 

Reality: Wat gaat goed, wat kan veel beter?

Obstacles: Wat remt je (ons) af? 

Options: Welke kansen zijn cruciaal voor groei?

Way Forward: Welke verbeteracties nemen we?
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Life is Change. Growth is Optional. 
Choose Wisely. 

Karen Kaiser Clark

SL Photography 
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VERSTERK DE BETONVLOER VAN JE TEAM: HET FUNDAMENT VAN OPENHEID EN VERTROUWEN
Tip 1. Creëer Openheid, Veiligheid en Vertrouwen

Versterk het fundament voor openheid, veiligheid en vertrouwen

Net als bij een betonvloer voor een huis, stort alles op den duur in 
zonder dit stevig fundament.

a. Durf als teamleiding, je kwetsbaar op te stellen. Bespreek open 
en oprecht je onvermogen: wat gaat je écht niet lukken? Wat 
kan je wel realiseren, tegen welke grenzen loop je aan?

b. Vraag vervolgens aan teamleden om open en oprecht te delen: 
Waar loop je tegenaan?                                                             
Wat slokt energie op? Wat geeft je energie?

Zonder dit fundament van psychologische veiligheid, gaan teamle-
den hun nek écht niet uitsteken. Ze vertellen liever een ‘mooi’ weer 
verhaal dat hen geen gedoe oplevert.

Tip 2. Herbeleef waardevolle succeservaringen

Door de waardevolle ervaringen te waarderen, uit te wisselen en 
te herbeleven, wakker je de positieve energie aan in het team. 

Je creëert samen een positieve Vibe, enthousiasme en energie 
om actie te nemen.

Wissel met elkaar uit:

•  Wat zijn jouw waardevolle ervaringen?

•  Waar ben je trots op?

• Wat heb je allemaal overwonnen? 
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Vulnerability is not weakness.                                                   
It's our greatest measure of courage.                                      

Brené  Brown
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Tip 3. Verzilver de kracht, passie en kwaliteiten in het team

Help elk teamlid individueel in kaart te brengen:
a. Waar ben je heel goed in, waar blink je in uit: je talenten.
b. Waar word je super enthousiast van in je werk: je Passie.
c.     Wat helpt je doorzetten bij tegenslagen: je Power.

Bespreek vervolgens:
Hoe zet je jouw talenten, drijfveren, passie en kracht in om     
bijzondere meerwaarde te creëren voor collega’s en klanten?

Profile Dynamics ®: Wat drijft je van binnenuit?



TIP 4. DOORBREEK DE NEGATIEVE SPIRIT 

Gebruik grensverleggende en uitdagende oefeningen waar-
door teamleden aan den lijve ervaren dat zij veel meer kun-
nen dan zij denken: Moed, succeservaring, energie!

Je coacht elkaar en leert hoe je door focus en vertrouwen 
in eigen authentieke kracht je uitdagingen overwint.     

Samen stap je uit je comfort zone. Je switcht in Denken, 
Durven en Doen. Je versterkt de Groei Mindset.

 Falen wordt leerervaring. FAIL: First Attempt In Learning 

Failure is so important.                                                 
It is the ability to resist failure or use failure that often 

leads to greater success. I've met people who don't 
want to try for fear of failing. J.K. Rowling

Kickstart  2020 met Sparkle Vision 2020 
https://sparkleworkshop.nl/sparkle-vision-2020-passion-p

urpose-power/  
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Tip 5. Beloon Screw-ups
Als je gedurfde acties neemt buiten je comfort zone, 
loop je méér kans om fouten te maken. 

Omdat je iets doet wat je nooit eerder hebt gedaan 
of omdat je je ongemakkelijk of onzeker voelt.

Beloon daarom mensen voor hun gedurfde acties, 
onafhankelijk van het resultaat. 

Waardeer mensen die hun 
nek uitsteken. 
Teamleden ervaren de veiligheid om steeds opnieuw 
moed te tonen. Hun zelfvertrouwen en lef groeit. 

Als je fouten afstraft, durven mensen uit angst voor 
gezichtsverlies of om af te gaan, geen risico’s meer 
te nemen.
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We Re-Ignite the 
Passion Purpose & Power of People.



Typ hier om tekst in te voeren
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Tip 6. Versterk gedrag dat cruciaal is voor 
teamsucces

Persoonlijk Leiderschap: Geef leiding aan jezelf.
Empowerment: Anders Denken, Durven en Doen.
Eigenaarschap: Nemen voor je gedrag en resultaat. 
Ondernemend gedrag: Durf kansen te grijpen. 
Moed: Toon lef. Durf moedige acties te nemen. 
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INSPIREER EN DAAG ELKAAR UIT OM DOOR TE GROEIEN IN 2020

Tip 7. Ga samen een 30-Day Challenge aan 

Door je persoonlijk te committeren aan persoonlijke - en 
teamdoelen wordt eigenaarschap tastbaar, voelbaar en 
meetbaar. 

Deze uitdagende, wel haalbare doelen inspireren en      
dagen je samen uit om gedurfde acties te nemen buiten 
je comfort zone. 

Do things that scare the Sh*t out of you. 

Hierdoor spreek je het onbenut potentieel van jezelf en 
het team aan.

Tip 8. Organiseer accountability met kick-ass buddy’s

Als kick-ass buddy inspireer je en daag je elkaar uit, 
om alles op alles te zetten om moedige acties te blij-
ven nemen. 

Om door te zetten bij tegenslagen en niet op te ge-
ven.

Een schouder om op uit te huilen, of een stevige 
stok achter de deur. Benut elkaars aanstekelijke 
energie om door te groeien.
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A small team of A-Players can run circles around a giant 
team of B and C players. Steve Jobs
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Tip 9. Vier samen je successen

Door je successen dagelijks en wekelijks 
te delen, inspireer je elkaar door           
voorbeeldgedrag om door te zetten. 

Door het uitwisselen van ‘lessons learned’ 
help je elkaar om gedrag te ontwikkelen 
dat cruciaal is voor succes. 

Succes inspireert succes.

Success in life?
The continued expansion of happiness and 
the progressive realization of worthy goals. 

Deepak Chopra

http://sparkleworkshop.nl
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Never doubt that a small group of committed 
and passionate people can change the world. 
Indeed, it is the only thing that ever has
Margaret Mead

Tip 10. Vergroot je impact
Jij maakt hét verschil.
Voor je Team, voor je klanten.



We help
Cocreate an Inspiring Business World. 
Where People Love to Work and 
Customers Love to do Business with.
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Typ hier om tekst in te voeren

The people who are crazy enough 
to think they can change the world, 
are the ones who do.
Steve Jobs

http://sparkleworkshop.nl 

Typ hier om tekst in te voeren
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Ready for The Next step?Versterk Passion Purpose & Power van je team
Benut beter jouw kansen op:
• 20% resultaatverbetering 
• 9+ klantervaring

Hoe?
Maak kennis met de Impact van Sparkle 2020
- The Power Break als energizer van je meeting
- De Masterclass Sparkle Team Empowerment
- bekijk: https://sparkleworkshop.nl 

Overleggen zonder verkooppraatjes? 
- Bel Marvin 0655372833
- Stuur een mail: marvin@essentialbi.nl 

Maken we onze belofte niet waar? 
Less cure, less pay!

• Perfect Mind evolution. Positive energy. Manager Bpost Belgium
• A great impulse of positivity. Inspiring ways of reaching goals. Manager IT Capgemini 
• Team is gemotiveerd en gefocust, met vertrouwen in eigen kracht. HRD-manager Telegraaf Media Groep
• One of the best teambuildings ever! Fully energized. Director Merger & Acquisitions
• Results are beyond all expectations. Brings team to a higher level. Product manager Abena
• Hij dringt diep door tot in hart en ziel van mensen, altijd met respect. Director Industry
• Je ervaart authenticiteit en oprechte drive om het beste uit mensen te halen. Directeur Detachering

Never Downgrade your Why and wow-goals
Upgrade your Mindset & Courage

Testimonials Linkedin

https://sparkleworkshop.nl
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mailto:marvin@essentialbi.nl
mailto:marvin@essentialbi.nl

