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SAMEN GRENZEN VERLEGGEN 
 
Waarom? 
Iedereen wordt tegenwoordig uitgedaagd om continu te verbeteren en te vernieuwen.  
• Sales teams worden uitgedaagd door de markt en concurrenten om inventiever en ondernemender te zijn. 
• Je wordt uitgedaagd om beter te presteren, met minder verlies en gedoe. Hoe maak je een omslag in denken en doen? 
• De ‘fut’ en energie zijn eruit. Hoe krijg je weer focus, enthousiasme en passie? 

 
Vaak blijkt de ‘oude’ manier van denken, voelen en handelen, die in het verleden succesvol is geweest, niet meer toereikend voor 
nieuwe uitdagingen. Terwijl je alle kwaliteiten en kracht in je hebt, om je grootste uitdagingen te overwinnen!  
Maar hoe haal je eruit wat erin zit? 
 
Samen Grenzen verleggen 
Je kunt absoluut niets vergelijken met het gevoel van succes, overwinning en persoonlijke kracht dat je ervaart bij onze 
grensverleggende workshops. Je leert door focus, flow en overtuigd te zijn van je eigen kracht, hoe je twijfels en onzekerheid 
omzet in actie en daadkracht.  
Deze energie en krachtige succeservaring zet je meteen de volgende dag in, om met meer zelfvertrouwen en focus je grootste 
uitdagingen aan te gaan. 
 
Uit je comfortzone… 
En in je groeizone! Je spoort  stapsgewijs de grenzen op van je comfortzone, en leert deze verleggen. Hierdoor prikkel je de 
‘latente’ kwaliteiten en kracht in je. Je versterkt je moed: je durft actie te nemen ondanks twijfels, angst en onzekerheid. 
 
Wie zijn we? 
We verzorgen meer dan 15 jaar workshops Vuurlopen en Power Breaks voor groepen in Nederland, België, Duitsland en de VS. 
Als enige bureau in Nederland verzorgen we workshops vuurlopen voor de zakelijke markt, voor groepen tussen de vijftig en 
achthonderd deelnemers 
We zijn van oorsprong een training en consultancybureau (www.essentialbi.nl). We hebben 25 jaar ervaring in consultancy, positieve psychologie, trainingen en 
coaching. Naast de ‘standaard’ verbeterstrategieën zetten we onconventionele methodes in om duurzame doorbraken te realiseren.  
 
Duurzaam resultaat 
We integreren jouw business-doelen in onze grensverleggende workshop. Door een ‘Mindset Makeover’ gaan deelnemers met meer focus en zelfvertrouwen hun 
uitdagingen aan. Met ‘action learning’ ervaren zij hoe zij de omslag maken van discussiëren, naar doen. Bewust: met lef, hart en ziel. 
Je leert krachtige psychologische en NLP methodes, om je mentale en emotionele handremmen los te laten en twijfels om te zetten in daadkracht. 
 
Klanten 
We hebben workshops verzorgd voor onder andere PsyQ, HP EMEA, Microsoft Europe, Centric, Cisco Systems, TU Delft, Gemeente Nijmegen, Gemeente Deventer, 
Fri-jado, Jong Management, SNS Reaal Groep, RVS verzekering, KLM, Cool Cat, ING Bank en ABN-AMRO. In België, AXA, Gemeente Boechout, TÜV SÜD Benelux, 
Bpost, Tony Robbins (UPW Rome) en het Omega Institute in de VS. 
 
Veiligheid 
Zoals bij alle outdoor oefeningen en fysieke sporten, is er kans op letsel. Daarom werken wij uitsluitend met gecertificeerde begeleiders, die voor professionele 
begeleiding zorgen. Wij nemen voorzorgsmaatregelen bij het voorbereiden van de grensverleggende oefeningen.  
Deelnemers mogen vooraf geen alcohol (ook geen bier) of verdovende middelen gebruiken.  
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Workshops  
We verzorgen twee typen workshops: 
 
a. Power Break 
Creëer met de Power Break (vanaf 2 tot 4 uur) dat je met meer passie, inspiratie en lef je uitdaging aangaat.  
Een activerende Energizer om uw meeting of conferentie een vliegende start te geven of als energieke boost om je voornemens in  
actie om te zetten. 

Programma 
Voorbeeld programmaonderdelen met het resultaat: 
 
We kiezen samen uit de volgende onderdelen (zie bijlage voor uitleg oefeningen) 
1. Energizer (met elkaar positieve energie opbouwen, ontdek je comfort zone, Energie)  
2. Focus op je doel en de belemmeringen verdwijnen (+ Board Breaking - plank doormidden breken)  
3. Durven vertrouwen op je teamleden, klaarstaan voor je collega’s (+ Trust Fall) 
4. Angst en onzekerheid overwinnen (+ Arrow Challenge - Pijl Doorbreken) 
5. Quantum Leap: Go beyond Possibilities (+ Bar Challenge: betonijzer buigen)  

b. Workshop Vuurloop  
Bij het vuurlopen lopen deelnemers ná de gekozen oefeningen uit de PowerBreak over een pad met hete kolen. 

Klanten 
We hebben gewerkt voor onder andere Tempo-Team, PsyQ, HP EMEA, Microsoft Europe, Centric, Cisco Systems, TU Delft, Gemeente Nijmegen, Gemeente 
Deventer, Fri-jado, Jong Management, SNS Reaal Groep, RVS verzekering, KLM, Cool Cat, ING, NIB, ABN-AMRO, Medtronic, Novartis Pharma, Abena 
Healthcare, Sanofi. In België, AXA België, Gemeente Boechout, TÜV SÜD Benelux, Bpost, Wolf Laboratories. Tony Robbins (UPW Rome) en Omega Institute 
(VS). We hebben meegewerkt aan Tv-programma’s: Gordon´s Life Style, No more mr. Nice Guy, Try Before You Die (BNN) en Je Echte Leeftijd. 

Perfect mind evolution. Positive energy. Manager Bpost Belgium 
A great impulse of positivity. Inspiring ways of reaching goals. Manager IT 

Team is gemotiveerd en gefocust, met vertrouwen in eigen kracht. HRD-manager Telegraaf Media Groep 
We see visible changes in behaviour after the training. IT manager Capgemini 

One of the best teambuildings ever! Fully energized. Director Merger & Acquisitions 

1. Energizer 

3. Trust Fall               4. Arrow Challenge       2. Plank doorbreken 
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GRENSVERLEGGENDE WORKSHOP  
 
Resultaten 
Deelnemers hebben na afloop meer focus, energie, enthousiasme, zelfvertrouwen en daadkracht om 
aan hun persoonlijke, professionele en teamdoelen te werken. Zij ontdekken hoe zij door focus, flow 
en overtuigd zijn van hun eigen kracht, zij hun grenzen kunnen verleggen buiten hun comfortzone te 
nemen.  
Wij passen de workshop op maat aan bij de vraagstukken en uitdagingen van uw organisatie 
 
Wij zijn van oorsprong een consultancy & trainingsbureau (www.essentialbi.nl), en kunnen daardoor 
de workshop nauw laten aansluiten bij visie, uitdagingen en thema’s van uw organisatie  
 
Workshop PowerBreak & Workshop Vuurlopen 
De PowerBreak omvat onderdeel 1 t/m 7 en is zónder het vuurlopen. 
 
Programma ( 3 uur) 
1. Energizer (leer je energie omzetten in actie, ontdek je comfortzone) 
2. Cirkel van Kracht: hoe manage je jezelf om top prestaties te leveren?   
3. Focus op je doel en doorbreek belemmeringen (+ plank doorbreken)  
4. Laat negatieve overtuigingen en vastgeroeste gewoontes los, 

vertrouw meer op jezelf en anderen (+ trust fall).  
5. Kanaliseer negatieve emoties in actie en daadkracht; verleg je grenzen  
6. (+ Pijl doorbraak) 
7. Van angst naar actie (betonstaaf buigen). 
8. Vuurlopen: over een pad met hete kolen lopen. 
 
Werkvormen 
We hanteren uitdagende werkvormen en zelfreflecterende en activerende 
methodes. Deelnemers ontdekken hoe oude gewoontes hun ontwikkeling in 
de weg staan. Na afloop hebben deelnemers meer focus, enthousiasme en 
drive om hun persoonlijke en professionele doelen te realiseren. 
 
Veiligheid 
Zoals bij alle outdoor oefeningen en fysieke sporten, is er 
kans op letsel. Daarom werken wij uitsluitend met 
gecertificeerde begeleiders, die voor professionele 
begeleiding zorgen.  
Wij nemen voorzorgsmaatregelen bij het voorbereiden van 
de grensverleggende oefeningen.  
Deelnemers mogen vooraf geen alcohol of verdovende 
middelen gebruiken.  
 
 

Ervaring 
Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met het trainen van groepen en 
meer dan 12 jaren ervaring met het begeleiden van grensverleggende 
oefeningen en het vuurlopen. We hebben ervaring met groepen van 10 
personen tot 800 personen. 
 
 

 
Klanten 
We hebben workshops verzorgd voor onder andere PsyQ, HP EMEA, 
Microsoft Europe, Centric, Cisco Systems, TU Delft, Gemeente Nijmegen, 
Gemeente Deventer, Fri-jado, Jong Management, SNS Reaal Groep, RVS 
verzekering, KLM, Cool Cat, ING Bank, ABN-AMRO, AXA België, Gemeente 
Boechout België, TÜV SÜD Benelux, Omega Institute (USA). 
 
 
 

              5. Bar Challenge 


