
 

Mystery Box Seminar
High Impact Corporate Programma
Een seminar gecombineerd met onze Mystery Box over de kracht van resultaatgericht 
samenwerken en gezonde keuzes maken. Het Mystery Box Webinar combineert een 
outside-the-box seminar (of online webinar) met een positieve, gezonde beleving thuis. 
 
Geef jouw organisatie een boost, steek alle medewerkers een onvergetelijk en duurzaam 
hart onder de riem en steun onze goede doelen.
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Ander gedrag
We leven in een dynamisch tijdperk waar ingekaderd leven roept om kaderloos denken en doen. 
Jean-Marc Bilderbeek gaat volle kracht vooruit met product- en programmaontwikkeling en 
heeft dit unieke seminar ontwikkeld. Wij gaan - voorál samen met teammanagers/bestuurders 
van bedrijven en organisaties - de uitdaging aan om in-company programma’s rond duurzame 
inzetbaarheid, gezondheid, resultaatgericht samenwerken, synergie, fun en vitaliteit kracht bij 
te zetten. Dit seminar heeft een gegarandeerde impact! Nu er meer thuisgewerkt wordt dan 
ooit, betekent dit voor velen dat we collega’s missen, onze werkomgeving minder zien en dat 
velen van online meeting naar online meeting schakelen. Dit seminar is ook online inzetbaar als 
webinar, of in een hybride tussenvorm. Let’s blend forces!

Dit seminar is ontwikkeld als unieke module 
van onze veranderprogramma's maar ook 
separaat inzetbaat als krachtige energizer, 
kick off van een project, teambuilding 
sessie of als inspirerend onderdeel van 
een corporate online summit. Een unieke 
kracht van dit seminar is dat er vooraf 
per deelnemer een Mystery Box wordt 
toegezonden, die gesloten blijft tot het 
seminar. In de Mystery Box bevinden zich 
nuttige ‘ingrediënten’ voor tijdens het 
seminar én een blijvende herinnering voor 
alle deelnemers! Hiermee zal de kracht 
van de seminar vooraf en op lange termijn 
gevoeld en ervaren worden. 



Hoe werkt het?
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Doe een aanvraag
We bespreken samen een plan voor 
maximale impact en resultaat. We 
bepalen de relevante thema's, het doel 
van het seminar en de samenstelling 
van de Mystery Box. Een gezamenlijke 
teaser zorgt voor extra impact.

De teaser video
Een week voorafgaand aan het seminar 
krijgen alle deelnemers de ‘teaservideo’ 
om hen welkom te heten en de spanning 
op te bouwen. Bij een webinar worden 
de deelnemers dringend verzocht de box 
gesloten te houden! 

De Mystery Box
Daags voor het seminar wordt onze 
Mystery Box op het aangegeven (thuis)
adres bezorgd. De inhoud van de 
Mystery Box maakt onderdeel uit van 
het seminar.

Het seminar
Tijdens dit seminar neemt Jean-Marc je 
op energieke wijze mee op reis door zijn 
inspirerende verhaal. Bij voorkeur gaat hij 
samen met de bestuurder of CEO in op  
de waarden en uitdagingen van de 
organisatie. Zo ontstaat er meer interactie 
en kan er ingespeeld worden op de 
dynamiek in de organisatie.

Evaluatie
Nabespreking van het traject. Meting 
resultaten en outcome.



De keynote van Jean-Marc is doorspekt met komische en 
prikkelende inzichten over de prijs van smaak en de kracht van 
nuttige ingrediënten. Dit seminar brengt een verbindende, 
actieve en leerzame ervaring, die direct aanzet tot outside-
the-box denken en gezond gedrag.    
 
De inhoud van de Mystery Box wordt afgestemd op de 
vraagstukken binnen de organisatie, dus altijd maatwerk, 
persoonlijk, relevant en resultaatgericht. Tevens biedt dit 
seminar mogelijkheden om het sterkste van offline en online 
te combineren in een hybride vorm. De teaser en seminar 
kan in overleg live of vooraf opgenomen worden samen 
met management, CEO of bestuurder of kan het webinar 
onderdeel zijn van een door de organisatie opgesteld 
programma. Dit zorgt voor een interactief programma, 
waardoor de persoonlijke, duurzame en motiverende 
boodschap blijft hangen en de deelnemers maximaal 
betrokken zijn. Dit programma kan zowel in het Nederlands 
als Engels worden ingericht. Alles is bespreekbaar!

Uniek en
onderscheidend

De inhoud van de Mystery Box en wordt 
afgestemd op de vraagstukken binnen 
de organisatie, dus altijd maatwerk,  
persoonlijk, relevant en resultaatgericht.

Plant een boom! 
Per verstuurde Mystery 
Box doneren wij één 
jong gekweekte boom aan 
Stichting AfricaWoodGrow 
in Kenia. 

Duurzame materialen!  
Wij gebruiken duurzame 
producten en materialen, dus 
zo min mogelijk plastic en 
zoveel mogelijk recyclebaar 
materiaal.

Goed doel!  
Een onderdeel van 
onze Mystery Box is 
samengesteld door mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

https://www.linkedin.com/pulse/mystery-box-donatie-1000-jonge-boompjes-jean-marc-bilderbeek-
https://www.linkedin.com/pulse/mystery-box-donatie-1000-jonge-boompjes-jean-marc-bilderbeek-


Let’s blend forces!

Jean-Marc Bilderbeek is project manager, 
trainer, speaker coach en prijswinnend 
keynote speaker. Als oprichter van 
veranderorganisaties Kaderloos en 
Blending Forces, begeleidt hij 
organisaties bij veranderingstrajecten, 
duurzaamheidsvraagstukken en 
resultaatgericht samenwerken. 

Hierbij staan thema’s als leiderschap, zelf 
verantwoordelijkheid, teamoptimalisatie, 
samenwerken en draagvlakontwikkeling 
centraal. Hij begeleidt executives en TEDx 
sprekers in presentatietechnieken en geeft 
al jaren masterclasses bij o.a. het NIMA.

Over Jean-Marc

Ga kaderloos, want échte 

groei ligt buiten je comfortzone!” 

Klik voor meer over Jean-Marc:

“Organisatie- en teamontwikkeling bereiken we sneller door gebruik van 
zuiver nuttige 'ingrediënten'. Dit maakt de unieke blend van eigen strategie, 
uitdagingen, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap én vitaliteit effectiever en 
duurzamer, al is de smaak soms wel even slikken. Wat is jouw prijs van smaak?”

Jean-Marc heeft al duizenden mensen gemotiveerd meer verantwoordelijkheid te nemen  
voor hun gezondheid. In 2020 hebben we ons Mystery Box programma ingezet bij onder andere.  
Nationale Nederlanden, Salesforce NL, AllSolutions, Prorail, Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, 
TU Delft, Google Cloud, SAP, Allergan en AkzoNobel.

https://www.quality-bookings.nl/sprekers/jean-marc-bilderbeek/


Bekijk alvast een teaser! 
Klik voor enkele voorbeelden van de teaservideo, gebruikt bij recente trajecten:

Praktisch

Aantal personen 
Vanaf 8, geen maximum

Benodigdheden deelnemers 
Evt. apparatuur met webcam, toegang tot een 
conference programma als Teams of Zoom

#happyfaces

Meer informatie of boek direct 
Marjelle Kooijman, 06-54 777 007 
Jean-Marc Bilderbeek, 06-50 745 7 30
info@blendingforces.nl

Online 
Seminar 

Bezorgde
Mystery Items+

Investering

 
Afhankelijk van de samenstelling van de bezorgde Mystery Items en het aantal 

deelnemers is dit al mogelijk 
 
 

Deze prijs is gebaseerd op 200 deelnemers. Exclusief BTW en verzendkosten.

vanaf € 29,75 per deelnemer

Seminar 
Duur 30-75 minuten in overleg. Inclusief 4 uur 
voorbereiding, live of vooraf opgenomen

https://youtu.be/HNTWN8vvvzc
https://youtu.be/JjCA1SfXrvI]
https://youtu.be/dRfMT-TG5Mk

