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Empowerbox is een webwinkel met producten 

voor persoonlijke ontwikkeling, die cadeau 

kunnen worden gegeven door directie en 

management aan goed presterende teams of 

individuele professionals. Uit onderzoek blijkt 

dat medewerkers het liefst zien dat beloning  
aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling. 

Empowerbox is daarmee het antwoord voor 

organisaties in hun zoektocht naar hedendaagse 

manieren om teams of medewerkers te belonen 

en te waarderen. Want zeg nou zelf, een pen of 

dinerbon kan toch eigenlijk niet meer?  

U kent uw medewerkers, dus u weet waar 

wensen in persoonlijke- of teamontwikkeling 

liggen. Maar hen de keuze laten binnen een 

bepaald budget kan ook. De medewerkers 

krijgen per post een vouchercode toegestuurd. 

Mooi verpakt uiteraard, want het is een cadeau! 

Persoonlijk overhandigen kan ook, dan wordt de 

box naar de gever verstuurd. 

Elk product kent een online studieruimte: de  
e-box. Stap voor stap doorloopt de ontvanger in 

eigen tempo de module, waarbij door ‘blended-

learning’ meerdere zintuigen worden 

aangesproken.  

Door gebruik te maken van bijvoorbeeld boeken, 

films, games, (online) coaching, workshops of 

bedrijfsbezoeken biedt Empowerbox een 

onderscheidende en creatieve leercurve. Een 

passende methode voor alle professionals! 

Onderstaand een greep uit onze producten voor 

persoonlijke- en teamontwikkeling: 

• Krachtiger presenteren met 

theatertechnieken 

• Speel eens met teamreflectie 

• Een fotografisch groepsportret 

• Worstelen met dilemma’s – heerlijk! 

• Wees de dirigent van je organisatie 

• Je geschreven portret 

• Moeiteloos prioriteiten stellen met je eigen 

Bucket List 

• Succesvolle teams ontwikkelen 

Meer weten over de kracht van Empowerbox? 
In een persoonlijke afspraak presenteren wij u 

graag de mogelijkheden. Liever Empowerbox 

eerst uitproberen? Vraag vrijblijvend ons gratis 

product ‘Van voornemen naar resultaat’ aan.  

Empowerbox: geef groei cadeau!

“Met Empowerbox hebben onze 

medewerkers een manier om zich naar een 

hoger platform te ontwikkelen” 
Petra Erven, team manager RAET
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