
Annelied van Dijk
Annelied is de eerste vrouwelijke smid in Nederland 
met een vakbekwaamheidsdiploma. Sinds 2003 
smeedt zij aan de weg met haar bedrijf Vuurspetters. 
Haar passie komt tot uiting in stoer vormgegeven 
metalen ontwerpen, waarin het oude ambacht 
centraal staat. Sinds 2008 verzorgt Annelied 
smeedsessies en workshops vanuit de smederij 
in de Botterwerf te Huizen.

Leon Blom
Leon faciliteert ontwikkeling van organisaties met 
vraagstukken op persoonlijk-, team- en organisatie-
niveau. Zijn doel? Het zodanig synchroniseren van 
mens en organisatie dat werkplezier en energie 
als vanzelf vrijkomen.
Het resultaat is de verwezenlijking van zowel 
persoonlijke -, als organisatiedoelstellingen. 
De mens neemt daarbij een centrale positie in.

Enthousiast geworden? 
Voor meer informatie en prijzen kunt u contact opnemen met 

Leon Blom van Natuurlijk Werken: 06 - 51505544 en Annelied van Dijk van Vuurspetters: 06-47246353. 
Of via de website www.vuurspetters.nl. Vul het informatieformulier in en mail naar info@vuur!.nl

Meesters van het vuur

Contactadres: Vuurspetters, Havenstraat 300, 1271 GD  HUIZEN

Smeed je vuur!
VUUR! biedt een unieke combinatie van smeden en teambuilding. 

Met hamer, vuur, staal en reflectie smeedt u de onderlinge banden in onze authentieke smederij. 
Op zeer praktische wijze werken aan het ontwikkelproces van uzelf en uw team met smeden 

als stoere metafoor. U smeedt letterlijk het ijzer als het heet is!

VUUR! is een samenwerking tussen Leon Blom (trainer/coach van Natuurlijk Werken)
en Annelied van Dijk (metaalvormgever van Vuurspetters)



Teambuilding
In een open, uitnodigende en bijzondere sfeer met 

elkaar reflecteren op het functioneren van het team. 

Inzichten delen, elkaar beter leren kennen en (ver-

der) bouwen aan een efficiënt en slagvaardig team 

dat vol vertrouwen met elkaar aan de slag gaat. 

De aanpak van Vuur! helpt uw team een verrassend 

eind in de goede richting! 

Tijdens onze Smeedsessie worden banden gesmeed 

en hete hangijzers aangepakt. Onbewuste processen 

in uw team worden zichtbaar en daarmee bespreek-

baar gemaakt. U ontvangt tools en tips waar u ook 

nog lang na de teamtraining profijt van heeft. 

Individuele deelname
U bent op zoek naar een inspirerende omgeving 

waar u met anderen vanuit een ander perspectief 

kunt reflecteren op vraagstukken rond de thema’s 

leidinggeven en samenwerken. 

Het smeden biedt veel warme aanknopingspunten 

om in gesprek te komen over onderwerpen als 

motivatie en delegeren. 

De ervaringsgerichte aanpak van Vuur! maakt veel 

los. Belevingen en waarnemingen worden zorgvuldig 

nabesproken en gekoppeld aan theorie. 

U bent meer dan ooit smid van uw eigen geluk!

Wat gaat er aan vooraf?
 In een kennismakingsontmoeting horen we graag 

van u wat u met de sessie wilt bereiken. Duidelijke, 

reële doelen en kennis van de achtergronden 

helpen om een goede vertaalslag te maken van de 

smeedervaringen naar de juiste aandachtspunten. 

Onze werkwijze stemmen wij zorgvuldig met u af.

Uw dag ziet er als volgt uit:
08.30 Onvangst met koffie, thee en iets lekkers

09.00 Opening, doelstelling en uitleg van het 

 smeden

09.30 Smeedworkshop

12.00 Een heerlijke lunch 

13.00 De smeedervaringen worden deze middag  

 vertaald naar uw doel

16.00 U gaat niet met lege handen naar huis!

De mens aan de basis van het proces.


