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INSPIRATIEDAG 
-Voor managers en ondernemers- 

 

Waar en Wanneer 
Op het landgoed Zonheuvel in Doorn wordt 

op donderdag 23 maart (9.00-17.00 uur)  

een inspiratiedag voor managers en 

ondernemers georganiseerd.  

Achtergrond 
Op deze dag gaat het om het opnieuw 

contact maken met je diepere drijfveren en het creëren van een eigen en uniek 

toekomstbeeld. Ervaar de kracht van dit beeld en hoe dit jou verder kan helpen 

en leer omgaan met jouw (ongekende) mogelijkheden om dit beeld te 

realiseren. 

Er worden je krachtige en blijvende tools aangereikt om dit tot een succes te 

maken. Veranker al je vertrouwen en ‘drive’ om jouw beeld in de wereld te 

zetten en daag jezelf uit om dit beeld krachtig te verankeren met een 

eeuwenoud en krachtig ritueel, een vuurloop! 

 

Theorie en praktijk worden afgewisseld. De werking van de kracht van 

beelden in organisaties wordt toegelicht en er wordt zoveel mogelijk 

ingespeeld op je eigen unieke ervaring en je eigen innerlijk proces in 

wisselwerking met de andere deelnemers.  

 

Kortom: laat je verrassen en inspireren en creëer jouw unieke en krachtige 

toekomstbeeld!  
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Door wie 
De inspiratiedag wordt gegeven door Douwe Schuhmacher en Martijn 

van Wijk en is een samenwerkingsverband tussen Teams met Vuur en 

Duurzaam Managen BV. 

Martijn is naast adviseur, onderhandeltrainer en onderhandelaar in de 

zorg een internationaal gecertificeerd vuurlooptrainer die in binnen- en 

buitenland gevraagd wordt om inspirerende firewalks en seminars te 

geven. 

Douwe is een ervaren all round interim-manager, die diverse 

eindverantwoordelijke directeurs-en bestuursfuncties heeft vervuld. 

Daarnaast heeft hij vele malen organisaties geadviseerd en geholpen bij 

het effectiever maken van teams en individuele managers. 

Hierbij ligt het accent op het versterken van de organisatie van binnenuit, 

hetgeen een blijvend en dus duurzaam resultaat oplevert. 

Investering en aanmelding 
Iedereen kan zich inschrijven. De ervaring leert dat een groep van 

ongeveer 24 deelnemers maximaal is, dus wees er snel bij. 

 

Deze inspiratiedag wordt aangeboden tegen een introductietarief van 

€ 397,-  per persoon exclusief BTW, inclusief koffie/thee en lunch. Boek 

je voor 8 maart 2017, dan krijg je een vroegboekkorting van €50,- 

 

Inschrijven kan door je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. en e-

mailadres door te geven aan info@teamsmetvuur.nl. Vervolgens zullen wij 

per mail contact met je opnemen. 


