
Workshop Fire-up your team! 
Al miljoenen jaren is de mens in de ban van vuur. Vuur 
beangstigt en vuur fascineert. Sinds de mens ontdekte hoe hij 
vuur kon maken, betekende dit een ommekeer in het leven van de 
(primitieve) mens: vuur hield hem warm als het koud was, het hield 
roofdieren op veilige afstand en pijl- en speerpunten werden harder en 
sterker door ze in gloeiende as te verhitten. Niet in de laatste plaats 
zorgde vuur voor een enorme verandering in het eetgedrag van 
mensen. 
  
Trainen rond het vuur 
Harm-Jan Bloem, professioneel "braaimeester" en eigenaar van 
Bushkitchen (www.bushkitchen.nl) en Improvement Profs hebben 
samen een unieke workshop ontwikkeld waarbij training en plezier nog 
nooit zo goed met elkaar samengingen. 

Geen trainingsprogramma afgesloten met een BBQ en borrel, maar de 
BBQ als centrale spil van het trainingsprogramma! Op een uiterst 
praktische en verhelderende wijze wordt u geconfronteerd met 
communicatie- en gedragsstijlen van de overige deelnemers en uzelf. 
 
U ervaart aan den lijve het belang van duidelijke communicatie en 
leiderschap als het gaat om het bereiden van indrukwekkende 
gerechten op de BBQ. Als voormalig topmanager bij DHL, kent  
Harm-Jan uit eigen ervaring wat noodzakelijk is om teams als een goed 
geoliede machine te laten functioneren binnen complexe processen met 
grote afbreukrisico's. 

Dit aangevuld met de ruime ervaring van Improvement Profs op het 
gebied van het verzorgen van trainingen rondom menselijk gedrag, 
staat garant voor een weergaloze workshop waarover u nog lang zult 
napraten. 

Voor wie? 
Deze workshop is bij uitstek geschikt voor teams die belang hechten 
aan goede onderlinge communicatie en samenwerking. 
Zo wordt deze workshop onder andere verzorgd als sales kick-off, 
voorafgaande aan de start van een belangrijk project en om 
verschillende afdelingen binnen een organisatie beter op elkaar af te 
stemmen. 

Help, ik ben vegetariër! 
Geen nood, de mogelijkheden met groenten en fruit op de BBQ zijn 
ongekend en u zult verrast zijn!  

Groepsgrootte en duur 
De minimale groepsgrootte bedraagt 12 deelnemers en de maximale 
groepsgrootte bedraagt 16 deelnemers.   

De workshop kan worden verzorgd als gecomprimeerd programma 
gedurende 4 uur, of als dagprogramma.  

Meer weten? 
Bij serieuze belangstelling komen Harm-Jan en ik graag bij u langs om 
de mogelijkheden met u door te nemen en een maatwerk programma 
te ontwikkelen dat exact aansluit bij de wensen en doelstellingen van 
uw organisatie of team.  

U ontvangt een volledig op uw wensen afgestemde en transparante offerte.
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