
Ben jij ook toe aan weekend weg én om dan de tijd te
nemen om echt AAN je bedrijf te werken?

Sámen met een groep andere gedreven ondernemers?
 

Dan is deze workation, juíst nu ten tijde van Corona, een
hele goede zakelijke investering. En volledig corona-proof.

Workation 



Waar?
De workation vindt plaats op een
heerlijke locatie met meer dan
genoeg werkplekken, heerlijke
slaapkamers (allen met eigen
badkamer), ruimte voor brainstorm
sessies (incl. flipover, printer,
stationary etc.) en een mooi buiten. 

Geniet van een gezonde lunch in de
zon, loop even naar buiten voor
inspiratie of maak een mooie
wandelroute door de nabijgelegen
Veluwe!

Wat?
Workation Weekend.
Een weekend de tijd om full
focus samen met andere
ondernemers te masterminden,
sparren, inspiratie op te doen,
overleggen & keihard AAN je
eigen bedrijf  te werken!



Meer over wat ik doe lees je op
 www.mayiadvise.nl

Investering

2 overnachtingen, 
2 x ontbijt / lunch / borrel & diner, 
Alle drankjes / koffie / thee & snacks tussendoor.
Vooraf inventariseer ik eet-, drink- en snackwensen zodat er
voor iedereen lekkers in huis is. Qua eten streef ik naar
gezonde, lekkere en uitgebreide maaltijden.

Alles staat klaar zodat je goed kunt werken & brainstormen.
Denk hierbij aan de benodigde stationary, een flipover, printer,
papier, notitieboekjes etc..

Verder hebben alle deelnemers de mogelijkheid om een
GRATIS 1 op 1 business coach gesprek te voeren met mij van
max. 1 uur (t.w.v. €124,-).

Je hebt dan een (grote luxe) kamer geheel voor jezelf alleen, met een heerlijk 2-
persoonsbed, eigen badkamer & toilet. Dus altijd een plek om je terug te trekken. 

Deze prijs is echt volledig all-in.
Je krijgt hiervoor:

€549,- ex btw

https://mayiadvise.nl/


W A A R O M  E E N

W O R K A T I O N ?

Het geeft je de tijd om op een inspirerende locatie vol te werken AAN je
bedrijf. (Of, misschien wel om, te zorgen dat je die heel belangrijke deadline
haalt). Je gaat full focus aan de slag, want op deze inspirerende locatie wordt
je niet gestoord door je dagelijkse zaken.

De kracht van de groep zul je direct ervaren. Omdat je met een groep
ondernemers bent weet ik zeker dat je tijdens deze workation nieuwe
inspiratie, inzichten en ideeën gaat opdoen; dat is de positieve flow van een
groep.

In de groep delen we met elkaar onze (via een vooraf toegestuurde
vragenlijst) doelen voor dit weekend. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk
waar elke deelnemer aan wilt werken. Daardoor zal de groep je tijdens dit
weekend helpen bij deze doelen én wordt je gepusht ;) om ze ook echt te
behalen!  

Met deze groep ondernemers kun je brainstormen, praten over zaken waar je
tegen aanloopt, netwerken, je ideeen pitchen en wellicht levert het je zelfs
nieuwe klanten op.

WorkATION; dus ook tijd om te ontspannen. Ik zorg ervoor dat het je aan
niks ontbreekt; lekker eten, lekker drinken en alles wat je nodig hebt om
goed te kunnen werken en tot rust te komen. Je wordt dit weekend volledig
ontzorgt.

En last but not least 
het is natuurlijk gewoon
 heel erg leuk & gezellig!

Kortom een goede zakelijke investering!



Vrijdag  

Na de borrel gaan we lekker uitgebreid dineren. Dit zal een volledig vers gekookt
diner zijn waar geen pakjes en zakjes aan de orde komen. (Rekening houdend met
dieetvoorkeuren natuurlijk).

Na het eten hebben we een speeddate. Zodat je de andere deelnemers wat beter
leert kennen en kan sparren over jullie vraagstukken.

Heerlijke lunch
Een wandeling door de natuur voor wie dat wil

Vervolg intervisie sessies. 

Borrel & Recap van de dag
Diner
Vrije avondHoe je de rest van de avond invult, dat is aan jou; je kan blijven
natafelen, aan het werk gaan, ergens 1 op 1 gaan sparren; tijd voor jezelf nemen of
gewoon relaxen.

Waar sta je?
Heb je nog iets nodig om je doelen te behalen?
Wat kunnen de andere deelnemers voor je betekenen
deze dag? 
Wat wil je aan het einde van de middag bereikt hebben?

WERKTIJD/SPARTIJD
Heerlijke lunch
Een wandeling door de natuur voor wie dat wil
WERKEN & inpakken
Gezamenlijke afsluiting

Programma
16:00-17:30 Aankomst & installeren

Rond 17:30 Kennismakingsborrel 

Zo landen we allemaal, leren we elkaar kennen en starten we met netwerken

Onder het genot van een lekkere borrel starten we met de kennismakingspitch
Wie ben je
Wat doe je?
Wat wil je uit de workation halen? 

Voor de vroege sportieve vogels; wie wil kan mee de dag
starten met een gezamenijk hardlooprondje.

Uitgebreid gezond ontbijt

Avond

Intervisie sessies. Op de zaterdag heeft elke deelnemer een intervisie
sessie met de groep. Deze intervisie wordt begeleid door Marlène. 
In de sessie wordt er volledig ingezoomt op het vraagstuk van de
deelnemer. Kreeg je enorm veel tips, adviezen en inspiratie van de andere
deelnemers. En gaan we ook echt in op actie punten die jij kan nemen
o.b.v. deze adviezen. 

Ochtend

Intervisie Sessies

Zaterdag  

Voor de vroege sportieve vogels; wie wil kan (wederom) mee de dag starten
met een hardlooprondje.

Uitgebreid gezond ontbijt

Gezamenlijke start; elke deelnemer staat een moment centraal:

Zondag  Ochtend

Rond 16:00

Middag

Avond



C O R O N A   P R O O F

W O R K A T I O N

Allen voorzien van een eigen badkamer en
toilet.
In het huis zijn 2 grote werkruimtes waar
wij keihard aan onze business kunnen
werken.
De locatie ligt op 5 minuten van station
Nunspeet en is nog geen 50 minuten rijden
van Utrecht.

De gezondheid van de deelnemers staat natuurlijk voorop.
Daarom heb ik gezamenlijk gekeken met de eigenaresse van de
locatie over hoe we het Workation weekend volledig Corona proof
neer kunnen zetten.

Voor de workation huur ik een
schitterende locatie nabij de Veluwe af.
Dit huis staat in de top 10 locaties in
Nederland van Zoover. 
En krijgt op Booking een 9,5. 
Het oude landhuis is omgebouwd tot een
schitterende plek met 5 grote luxe
tweepersoonsslaapkamers.

Meer over de locatie

Elke deelnemer heeft zijn eigen 2persoonskamer met eigen badkamer & toilet.

Er kunnen maximaal 5 deelnemers meedoen aan de workation.

Wij houden 1,5 meter afstand

Schudden geen handen

En kunnen we indien gewenst zelfs eenrichtingsverkeer creëren in de 2

werkruimtes die er in de locatie zijn

En bij mooi weer kunnen we natuurlijk ook lekker buiten werken



T E S T I M O N I A L S

Heb jij nog vragen over de workation? 
Of ben je zo enthousiast geworden dat je je gelijk wil aanmelden?  

Stuur dan een e-mail naar marlene@mayiadvise.nl


