
ERVARINGEN 
 

“De Retreat onder leiding van Ella heeft me 
meer bewust gemaakt van mijn talen ten en 
behoeften. Het heeft me rust en duidelijkheid 
opgeleverd. Het ging om een combinatie van 
denken, voelen (hoe zit ik in mijn vel, vanuit 
welke emotie reageer ik, waar lekt energie 
weg etc.) en het lichaam. Een drie-eenheid 
die bepaalt hoe effectief je als leider bent.”

“Toen ik me inschreef voor de Retreat wist 
ik diep in mezelf dat het me inzicht zou 
brengen. Dat mate waarin het voor mij een 
ankerpunt is geworden had ik niet durven 
dromen. In onze huidige tijd lijkt zich een soort 
midlife gevoel mee te ontwikkelen tot het 
moment dat we beseffen dat onze actieve 
arbeidzame tijd er op zit. Menigeen belandt 
ongewild in een burnout-achtige situatie 
die veelal voorkomen had kunnen worden 
door tijdige zelfreflectie en bezinning.  
De investering in deze retreat is in die zin  
zijn geld dubbel en dwars waard geweest. 
De Women Only versie voor partners van 
DGA’s en ondernemende vrouwen is beslist 
ook een aanrader.”

“Ik ben een vrij nuchter persoon, maar ik heb 
een ongelofelijke energieboost gehad. Het 
heeft me opgeleverd dat ik een belangrijk 
inzicht heb gekregen in een aantal blokkades 
die ik al enige tijd ervoer en zin in het werk 
en in het leven zelf. Ontspanning en energie 
zijn de kernwoorden voor mij die het meest 
krachtig zijn blijven hangen.”

ARE U IN?

We zijn natuurlijk benieuwd of ons aanbod je aanspreekt en hopen je 
van 31 mei - 4 juni  2021 bij huize ‘Osa Major’ (www.osamajor.com) op 
Mallorca te kunnen verwelkomen! Mocht je mee willen, laat ons dit dan 
zo spoedig mogelijk weten (uiterlijk vóór 1 april 2021) in verband met onze 
voorbereidingen en boekingen. 

Voor alle vragen, inschrijving en of een kennismakingssessie met executive 
coach Ella Taal,  bel 06-55334728 of mail ella@awarenessinbusiness.com.

DUUR EN LOCATIE

De Ondernemers Reset Retreats vinden plaats in voor- en najaar in ‘Open 
Inschrijving’. De retreats vinden plaats op een unieke locatie op Mallorca of in 
Nederland met een hoog kwaliteitsniveau en optimale privacy (eigen kamer met 
badkamer).

DEELNEMERS

Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 

DUURZAME INVESTERING

De investering is € 5795,- (excl. BTW). 

Dit bedrag is inclusief: intakegesprek met een van de leadership coaches, 
algehele health check bij onze partner Holland Health Clinic (In Nederland), 
vier overnachtingen in hoge kwaliteit kamer met eigen badkamer, ontbijten, 
lunches, diners, drankjes, yogasessies, massagebehandelingén, buiten activiteiten 
en een persoonlijk Motivation Factor rapport waar we mee aan de slag gaan. 
Gedurende vijf dagen intensieve coaching en begeleiding door Ella Taal en  
co-leadership trainer/coach. Vlucht niet inbegrepen.

Voor deelnemers van de Ondernemers Reset Retreat geldt een voucher van 25% 
korting op de deelname van hun partners in de Women Only Retreat. Deze retreat 
schept een atmosfeer waarin begrip en wederzijds respect voor de ondernemer 
en zijn of haar partner in een betere balans wordt gebracht.
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WHAT’S IN IT 
FOR U?

ONZE 3 FASEN AANPAK

We starten in Nederland met een 
health check bij Holland Health Clinic. 
Met de resultaten hiervan (arts) en het 
intake gesprek (met je coach) gaan we 
met elkaar op een 5-daagse journey 
op een unieke plek op Mallorca om 
te ontspannen, te reflecteren, te 
verdiepen en om vooruit te kijken naar 
de invulling van jouw (werkzame) leven. 
Eenmaal terug in Nederland bieden 
wij 2x per jaar een dagdeel intervisie 
en persoonlijke coaching aan om te 
borgen en te integreren.

Gedurende deze 5-daagse Onder  - 
nemers Reset Retreat zal “Reconnective 
Leadership” als een rode lijn door de 
dagen heenlopen. Je ervaart dat je 
Persoonlijk Leiderschap over je leven 
kan nemen door als het ware te 
“reconnecten” met je lichaam en je 
gevoelsleven. Zo blijf je in balans en 
met beide benen op de grond.  
We geven alle aandacht aan deze  
drie aspecten. 

RESULTAAT

Na de vijf dagen zal je herijkt, en met 
je nieuwe Persoonlijk (en Business) 
Kompas om koers te houden op weg 
naar het bereiken van je nieuwe 
persoonlijke en/of business doelen, 
opgeruimd en met nieuwe energie 
weer huiswaarts keren

DAGINDELING

08.00 - 09.15 Yoga
09.15 - 10.00 Ontbijt 
10.00 - 11.00 Mindfulness sessie
11.00 - 11.15 Break  
11.15 - 13.00 Ochtendsessie plenair
13.00 - 14.00 Lunch 
14.00 - 17.00  Leisure: duiken of zeilen  

of kanovaren 
17.00 - 19.00 Late middagsessie plenair
19.00 - 20.00 Borrel/fris
20.00 -    Diner & ontspanning

We zijn gedurende de Retreat gericht 
op de volgende resultaten:
•    Ontspanning, yoga en gezonde 

voeding dit brengt Mind & Body in 
balans;

•   Mindfulness sessies die rust zullen 
brengen om te kunnen reflecteren;

•   “(Re)connected Leadership” als 
tool om weer leiderschap te kunnen 
nemen over je eigen leven;

•   “Motivation Factor” en andere tools 
om nieuw perspectief voor jouw 
toekomst te formuleren;

•   Persoonlijk (en Business) Kompas 
vastgesteld om op koers te blijven 
eenmaal terug in Nederland. 

 

 Ella Taal 
 Executive coach/trainer en   
 founder Awareness in Business

OPTIMALE SETTING 

Onze unieke “Ondernemers Reset Retreat” biedt je de ruimte om niet alleen bij 
te tanken, maar vooral ook om even stil te staan op een natuurlijk moment in je 
leven. Een plek om te reflecteren op je hetgeen je bereikt hebt, je persoonlijke 
leiderschapsstijl, je persoonlijke (en business) doelen, inspiratiebronnen, 
ingesleten stress patronen en energiehuishouding (gainers en bleeders) en op je 
toekomstperspectief. 

De optimale setting op Mallorca en de veiligheid die we elkaar bieden als 
ondernemers onderling, zorgen ervoor dat je in alle rust vorm kan geven aan 
je zogenaamde nieuwe Persoonlijke Kompas. Terug in Nederland kun je met dit 
kompas je nieuwe balans vasthouden en invulling gaan geven aan je wensen.

TIJD VOOR EEN 
PERSOONLIJKE RESET

Als ondernemer (DGA) ben je 
voortdurend bezig met het laten 
functioneren van je bedrijf en het 
renderen van de bedrijfsactiviteit. Voor 
vele ondernemers begon dit als het 
verwerkelijken van een verlangen. Het in 
de praktijk brengen van een droom en 
het nastreven van een aan jezelf gesteld 
doel. Je besefte je waarschijnlijk niet wat 
voor energie en offers dit zou gaan kosten 
toen je er aan begon. Maar als de trein 
dan eenmaal rijdt, is vrijwillig stoppen 
geen optie meer. “Totdat het doel bereikt 
is gaan we door”, maar stiekem wordt het 
doel telkens verplaatst en van stoppen is 
al lang geen sprake meer. 
Op een bepaald moment (door leeftijd 
of ingrijpende gebeurtenis) komt dat 
besef en dient zich het moment aan om 
terug te kijken op je carrière en de balans 
over de tijd tot dan toe op te maken. De 
doelen te gaan ijken aan je persoonlijke 
behoeftes van dat moment en deze 
daarop bij te stellen.

Vragen die leidend zijn: 
•   Wat is nu echt belangrijk voor me?  

Wat heb ik goed gedaan en wat  
had beter gekund? Wat heeft het  
me opgeleverd en wat heeft het  
me gekost?

•   Wat zou ik nog willen voor mezelf, 
mijn gezin, mijn relatie(s) en mijn 
onderneming? 

•   Welke legacy wil ik (straks) achterlaten, 
zowel privé als in mijn onderneming? 

•   Hoe wil ik straks herinnerd worden en 
wat ga ik er aan doen om dat vanaf 
nu te bereiken?


