
 

 
Essential Leadership  Vredebest 12   1191 PP Ouderkerk aan de Amstel  www.essentialbi.nl 

FEARLESS TEAM  
Veranderen in één dag: bouw jouw bad-ass Team 

 
De impact van het corona-gedoe op teams is groter dan gedacht. Terwijl jij als manager en niets liever 

wilt dan met je team meteen weer positief en resultaatgericht aan de slag gaan  
Gefocust, energiek en gedreven.  

Samen de schouders eronder. Nieuwe kansen creëren.  
9+ klantervaring creëren. Targets halen. 

Ondanks alle gedoe, tegenslagen en onzekerheden.  
 

Niet alle teamleden dealen goed met de impact van de lockdown. De fut lijkt eruit, de focus is ver te 
zoeken en A-spelers lijden daaronder.  
 
Fearless Teams: versnel je groei in één dag!  
1. Decide. Waar sta je nu? 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 business succes.  
5. Grow. Versnel je groei. Durf. Doe. Faal. Leer. Excelleer.  
 
- Struin de horizon af naar nieuwe kansen. Wakker elkaars passie, moed en daadkracht aan.  
- Ervaar elkaars aanstekelijke enthousiasme, energie en optimisme. 
- Inspireer en daag elkaar uit met de (online) 3 x 30-day Challenge 
 
De rode draad in onze 3 x 30-Day Challenge 
 

 
Testimonials klanten 

 
Mijn naam is Marvin Sutherland en als katalysator trek ik vastgelopen 
teams vlot. Ongeacht de oorzaak. Met onze workshop ‘Fearless Team’ 
laat je alle (corona)ballast los en maak je met elkaar een vliegende 
(door)start dankzij hernieuwde focus, passie, moed en daadkracht.  
 
We combineren  
- Live coronaproof team meetings met een  
- Online follow-up systeem met video’s, opdrachten, evaluaties en 

buddy- en groepscoaching 
Hierdoor wakker je als team het continue verbeterproces aan. 
 
Lees meer over de workshop Fearless Team - Veranderen in één dag!  
 
Wil je klankborden, zonder verkooppraatjes? Stuur een mail: marvin@essentialbi.nl of bel 0655372833 

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

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 


