
 
  
 
 
Waarom? 
 
 
Wat?  
Wat Vliegende Start na het Corona-gedoe 
Impact & Influence  
Fearless leaderschip: maak met Hart & Kracht hét verschil 
Purpose. Passion. Power. 
Jumpstart your Kick-ass Team 
Gedrag en acties weer in lijn met Why 
Team Leadership & Accountability 
Game Changer mindset 
 
Hoe? 
 
Vernieuwing ontstaat niet door te luisteren naar een positief verhaal. 
Een lach en traan. Entertainment 
 
Maar omdat je deep down geraakt wordt 
En beseft dat je als mens, team en business 
een bijzondere impact kan hebben 

op elkaar en op klanten 
 
 

 
,en gemotiveerd raken. 
dit duurt ene weekje, dan is het back to business 
 
Focus op dit Potentieel, niet op alle Problemen 
Haal het allerbeste uit jezelf en je team en overwin je uitdagingen 
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Jij hebt als ondernemer, manager, team en topprofessional nú al, 
alle talenten, kwaliteiten en kracht  
om je grootste uitdagingen te overwinnen. 
 
De kunst is om alles eruit te halen 
wat erin zit 
 
Gooi je persoonlijke ‘handremmen’ los  
Waarom Investeren in je business & team tijdens uitdagingen? 

Fearless Leadership  
Focus. Moed. Durf. Daadkracht. Veerkracht.  
Leiderschap tijdens Corona uitdagingen 
Motivational Speaker/Energizer/ Change Activist  

Focus? 
Twijfels? 
Durf? 
  

Moed 
Passie 
Focus 
Daadkracht 
Veerkracht 
  

©depositphoto Henzakey  

Marvin Sutherland  



 
 

De impact van corona is groter dan je vermoedt 
• Mensen hebben last met focussen: het zoekgedrag naar focus op Google stijgt met 300% (Newstatesmen) 
• De productiviteit bij ‘Remote Work’ in NL en BE daalt met 60% (Atrernity Remote Work Productivity) 
 
Lig je soms wakker van de coronacrisis? Voel je je soms geïrriteerd en minder gefocust?  
 
Dat is begrijpelijk. Langdurige stress remt dát deel van ons brein dat onze creativiteit en focus regelt. (Dr. Arnsten, 
Professor of Neuroscience & Psychology, Yale). Bovendien draait onze Amygdala, ons oer-brein overuren door 
overmatige stress, waardoor we minder kunnen hebben. Simpel gezegd, de fut is eruit. 
 
Je bent niet de enige. Bij Cisco, Visa, PayPal en Boeing stijgt de hulpvraag vanwege stress en mentale issues met 
15 tot 20% (Bloomberg).� 
 
Terwijl je meestal positief en daadkrachtig bent, twijfel je tegenwoordig meer. 
§ Blijven er klanten komen?  
§ Gaan de lopende opdrachten nog door?  
§ Blijft je team en business wel overeind staan? 
 
Focus, Moed en daadkracht, nu meer dan ooit cruciaal voor succes en groei 
Met The Power Break laat je alle ballast achter om een vliegende start te maken na de lockdown.  
 
Fearless Leadership: The Power Break 
Tijdens deze actieve en interactieve Presentatie/mini-workshop: 
• Focus je scherper op je Why en Purpose. Deze zijn richtinggevend tijdens alle onzekerheden en uitdagingen 
• Gooi je de mentale ballast overboord die jou en je team afremmen 
• Verzilver je de unieke talenten, passie en kracht in jezelf en je team om grenzen te verleggen,  
 
Wat je leert pas je de volgende dag toe om een positieve impact te maken op je team, je klanten en je business © 

        In your darkest moments  
your true Leadership emerges 
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“If your Why is strong enough 
the How will follow”  

Tony Robbins  Met The Why  
van je Business 
overstijg je  
alle drama en gedoe 
 
 
 
 
Purpose:  
Met jouw unieke  
combinatie van  
talenten, passie en 
kracht  
maak jij een bijzondere 
impact op je Team, je 
Klanten, en je Business 
 
 
 



 
 
 

Hoe nodigt deze Corona uitdagingen je uit om door te groeien? 
Deze bijzondere tijden dagen je als manager, ondernemer en team uit om sneller door te groeien. 
Stilstaan en afwachten is geen optie. 

Maar hoe versnel je groei? 
 
Werk aan de bouwstenen die essentieel voor groei  
• Psychological Safety. Versterk het fundament voor veiligheid en vertrouwen, cruciaal voor 

innovatie en durf 
• Focus. Jouw bijzondere meerwaarde (value): Hoe los jij nijpende problemen van klanten op? 

Welke Pains verlicht je, welke Gains lever je hen op? Hoe creëer je 9+ klanterevering? 
• Breakthrough. Doorbreek beperkende manier van Denken en Doen. Kanaliseer twijfels en 

onzekerheid in creativiteit en daadkracht 
• Veerkracht. Accepteer dat groots succes alleen lukt als je falen accepteert. Fail Fast Forward 
• Dare Bravely. Moed: durf ondanks twijfels toch actie nemen. Steek je nek uitsteken. 
 

 

Life is change. Growth is optional.  
Choose wisely. Karen Kaiser Clark 



 

  

Do things that scare the Sh*t out of you  
Jouw persoonlijke commitment aan persoonlijke - en teamdoelen maakt eigenaarschap en 
accountability, tastbaar, voelbaar en meetbaar.  
Deze uitdagende doelen inspireren en dagen je samen uit om gedurfde acties te nemen buiten je 
comfort zone. Hierdoor verzilver je het onbenut potentieel van jezelf en het team aan. 
 

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 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

The people 
who are 

crazy enough 
to think they 
can change 
the world, 

are the ones 
who do. 

Steve Jobs 
 



 

Bouw vandaag aan een nieuwere toekomst 
 
Eén ding is zeker: deze onzekerheid blijft. Nog langer dat je wilt. 
 
Laat dit Corona-gedoe, waar je tóch geen controle over hebt, niet bepalen wie je écht bent.  
Toon moed, daadkracht, vechtlust en een winnaarsmentaliteit.  
 
Struin de horizon af naar nieuwe kansen.  
Wakker elkaars passie, moed en daadkracht aan.  
Ervaar elkaars aanstekelijke enthousiasme, energie en optimisme. 
 
Jumpstart Fearless Leadership: versnel je je groei in één dag!  
Doorloop de volgende stappen 
1. Decide. Ga 100% voor waar je in gelooft 
2. Focus. Kies uitdagende doelen: stap uit je comfortzone.  
3. Dare. Switch in Denken, Durven en doen: Durf.  
4. Do. Versterk gedrag dat cruciaal is voor succes.  
5. Grow. Versnel je groei. Durf. Doe. Faal. Leer. Excelleer.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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 



 

Why me? 
Na meer dan 10 jaar bij 3 top consultancybureaus, 
trok ik mijn stoute schoenen aan, en werk ik nu al 
meer dan twintig jaar als kick-ass ondernemer.  
High Performance Team Coach. Katalysator voor 
vernieuwing. 
Ik heb 3 economische crises overleefd, maar de 
grootste kwam nog. 
 
Practice what you Preach 
Privé uitdagingen resulteerden in een 
onbeschrijfelijke impact: emotioneel, mentaal, 
menselijk, fysiek en zakelijk. 
Alles wat ik heb geleerd om uit deze persoonlijk en 
zakelijke dip te klauteren, zet ik nu in om klanten te 
inspireren en uit te dagen, om hun uitdagingen te 
overwinnen.  
 
Mijn besluit sindsdien: ik ga voor écht, en doe wat 
er écht toe doet.  
Ik werk alleen met klanten, die geen genoegen 
nemen met de status quo, en daadwerkelijk alles 
op alles zetten om te excelleren. 
 
Klankborden? Overleggen? Zonder verkooppraatjes?  
Maak een afspraak via WhatsApp 0655372833. Mail: marvin@essentialbi.nl 

Wat kenmerkt mij en mijn aanpak? 
• Never let *ssholes & BullSh*t dull your Sparkle 
• Be hungry to be the very best you can be 
• Adopt Never Ending Improvement 
• Wees een Onverbeterlijke Optimist 
• Handel als een Pragmatische idealist 

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, Freo, 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).   
 


