
URBAN BALANCE - STADSRETREAT 

 

Weekend Stadsretreat (vrijdagavond, zaterdag en zondag) 

Wie: Voor iedereen die tot rust wil komen in (eigen) stad, zoekt naar een goede balans, en dit wil 
meenemen in zijn of haar dagelijks leven. 

Wat: Een mini retreat in Amsterdam, waarbij je tot rust komt in een mooie en prettige omgeving met 
heerlijk eten. Tijdens dit weekend word je ondergedompeld in workshops, persoonlijke coaching, yoga 
en mindfulness. Je leert een fijne balans te creëren, waardoor je met meer rust en energie in het leven 
kan staan. Daarnaast krijg je allerlei tools en ervaringen mee die je kunt gebruiken in je dagelijks 
leven. 

Algemeen 
Datum  : 15/16/17 mei’20 | 25/26/27 september’20 
Prijs  : € 350,- 
Inclusief : Eten en drinken in het programma 
Exclusief  : Overnachtingen; kan op aanvraag geregeld worden 
Groep  : 10 tot 18 personen 
Locatie : Oud fabriekspand, Tweede Kostverlorenkade 62 en omgeving 

Programma 
Vrijdagavond 
18:00-18:30 : inloop met gezonde hapjes en drankjes 
18:30-20:00 : opening, introductie en kennismaking 
20:00-21:00 : restorative yoga  

Zaterdag 
09:30-10:00 : inloop met koffie en thee 
10:00-12:00 : yoga en pauze 
12:00-13:00 : workshop vitaliteit 
13:00-14:00 : veggie lunch 
14:00-15:00 : vervolg workshop vitaliteit 
15:00-18:00 : mindfulness en pauze 
18:00-19:30 : veggie diner 
19:30-21:00 : restorative yoga  

Zondag 
09:30-10:00 : inloop met koffie en thee 
10:00-12:00 : yoga en pauze 
12:00-13:00 : workshop work / life balance 
13:00-14:00 : veggie lunch 
14:00-15:00 : vervolg workshop work / life balance 
15:00-16:00 : meditatie en afsluiting 
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URBAN BALANCE - STADSRETREAT 

Missie  
Urban Balance biedt mensen een fijne en uitdagende leeromgeving om zich te ontwikkelen en (weer) 
meer rust en zelfvertrouwen te krijgen. Urban Balance gelooft in mensen; in hun eigen kracht en 
kennis. Met een combinatie van coaching, yoga en mindfulness, helpen we mensen meer inzicht te 
krijgen in wat wel en niet werkt. We bieden verschillende programma’s op het gebied van vitaliteit en 
work / life balance.   

Waarden 
Transparant, Eerlijk, Plezier, Loyaal, Groei, Respect, Acceptatie, Vitaal, Humor. 

Wie we zijn 
Wij, (Josta & Louise), zijn coach en trainer, werken allebei heel organisch, en gebruiken verschillende 
coachingstechnieken, en yoga en mindfulness. Josta heeft voor haar leven als coach bijna twintig jaar 
als interim- en verandermanager in het bedrijfsleven gewerkt, en verschillende mensen en organisaties 
door verandering en transitie geholpen. Louise heeft veel gedaan op het gebied van event 
management, en heeft met haar workshops en coaching al meerdere organisaties en mensen helpen 
groeien en veranderen. Ook heeft ze meer dan tien jaar als karateka topsport bedreven op Europese- 
en Wereldkampioenschappen. Meer over ons op https://urbanbalance.nl/about-nl. 

Waarom 
Persoonlijke ontwikkeling is altijd een belangrijk onderdeel geweest in ons leven; voor Louise is dit 
begonnen in haar carrière als topsporter, bij Josta in haar ontwikkeling in het bedrijfsleven. Ook als 
trainer en coach blijven wij onszelf ontwikkelen door middel van coaching, yoga en mindfulness. Wij 
ervaren nog altijd dat ons leven hier dagelijks beter van wordt; dat we steeds weer de balans kunnen 
vinden die werkt voor ons en waar wij energie van krijgen. Wij vinden het mooi om met onze ervaring 
ook een bijdrage te kunnen hebben in de groei en ontwikkeling van anderen; dat geeft ons energie. 

 


