
SUCCESVOL ONDERNEMEN OP DE MANIER DIE BIJ JOU PAST!

      HET 
   VERSCHIL     

            MAKEN...
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SUCCES RESULTAAT
Je leert hoe je kunt ondernemen vanuit je talent 
en weet de kracht van je onderneming optimaal te 
benutten. SuC6 for you voelt bovendien als ‘voeding 
voor de geest’. Je raakt geïnspireerd, voelt je gesterkt om 
ingesleten patronen te doorbreken en hebt er zin in om 
nieuwe dingen aan te gaan. 

Je hoeft het niet alleen te doen. Het maakt niet uit voor 
welke investeringsvorm je kiest (zie: Jouw investering): 
samen zorgen we voor vaststelling van de juiste richting 
en strategie. Die unieke combinatie brengt je nieuwe 
energie. Je voelt je zekerder, hebt je koers uitgezet en de 
juiste acties in gang gezet. 

Vertrouwen is een basisvoorwaarde voor succes.
Vertrouwen in jezelf, in je medewerkers en in de 
ideeën die je hebt voor je onderneming. Daar gaan 
we mee aan de slag. Jij bepaalt daarbij wat je uit
handen wilt geven en wat je zelf wilt doen. In
onderlinge afstemming bepalen we tempo en 
intensiteit, met als doel: samen het verschil maken.

VERTROUWEN

Succes wil iedereen. Succes is wat jij ervan maakt. 
Wat betekent succes voor jou en wat houdt succesvol 
ondernemen voor jou in?

• Waarde leveren aan je klanten en bijdragen aan hun
 succes en geluksbeleving.
• Verantwoording en ruimte geven aan je medewerkers.
• Het beste uit jezelf halen en plezier hebben in
 hetgeen je doet.
• Beslissingen nemen die leiden tot meer SuC6.
• Een solide basis leggen onder je onderneming.
• Samenwerken met leveranciers, partners en 
 duurzame relaties bouwen.
• Winst maken waar je trots op bent.
• Je missie en visie realiseren, met rust in het hoofd.
• Afspraken nakomen, grenzen stellen en soms ‘nee’ zeggen.
• Je prioriteiten op een rijtje en tijd om te ontspannen.

SuC6 for you helpt, inspireert en zorgt dat jij je blijft ontwikkelen 
en verbeteren als ondernemer. Dat geeft energie!

“Vertel het me en ik zal het 
vergeten. Laat het me zien 
en ik zal het onthouden. 
Laat het me  ervaren en ik 
zal het me eigen maken.’” 
Confucius (551 vC – 479 vC)



“Je haalt het beste uit de 
anderen niet door hen het 
vuur na aan de schenen te 
leggen, maar door het vuur 
in hun binnenste aan te 
wakkeren.”

Steve JobsvertrouwenSUCCES
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SuC for you

Marc: “We gaan samen aan de slag: praktisch als het kan, 
scherp als het nodig is en altijd met de intentie om jou 
succesvol te laten zijn. Daarbij is het verleden de basis 
om te groeien, de toekomst om richting te bepalen en 
focus om NU het verschil te maken.”

Marc van Lieshout is een marketeer met oog 
voor marktontwikkelingen. Een klankbord 
en vertrouwenspersoon, in bezit van gezond 
boerenverstand. Een strateeg die met je meedenkt als 
ondernemer en een coach die verandering realiseert. 

zoek JIJ:
• een sparringpartner die je helpt om te groeien en extra 
 omzet te realiseren.
• een vertrouwenspersoon die zorgt voor dynamiek 
 en energie in de directiekamer.
• een klankbord voor vragen, twijfels en onzekerheden.
• inspiratie, visieverhalen en interactie met gelijkgezinde 
 ondernemers.
• kennis en tips die je helpen om jezelf, je medewerkers
 én je bedrijfsvoering verder te ontwikkelen.
• rust in je hoofd, zodat je weer met passie, plezier en 
 rendement kan ondernemen.
• praktische tools en theoretische onderbouwing om je 
 onderneming een boost te geven.

Lijkt het je een uitdaging om daarbij samen op te trekken, 
grenzen op te zoeken en te verleggen?
Dan is SuC6 for you iets voor JOU.

Je bereikt gegarandeerd
meer/sneller SuC6!
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VERBINDEN & JIJ



In het SuC6 for you-traject leidt een stappenplan je in 6 
stappen naar succes. Bij elke stap staan andere kennis-
onderdelen, opdrachten en vaardigheden centraal.
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Stap 1: Clarity  Richting en strategie bepalen op 
weg naar een succesvolle toekomst. Wie ben je, waar 
sta je voor en wat je wil bereiken? Je maakt een flitsende 
start met jouw missie en visie.

Stap 2: Choices  In beweging komen, door keuzes 
te maken en doelen te stellen. Waarin ben jij expert, 
waarin onderscheid jij je? We verkennen mogelijke 
marktbenaderingen.

Stap 3: Competence  Welke competenties, 
kennis en vaardigheden zijn nodig om je doel te 
bereiken; van jezelf, je medewerkers, maar ook de 
partijen waarmee je samenwerkt?

Stap 4: Creation  Wat voegt je onderneming toe 
aan waarde (succes) voor je klanten en hoe relevant 
ben je in de markt? We kijken hoe jij de continuïteit kunt 
waarborgen.

Stap 5: Conversation  Hoe zorg je dat de wereld 
je kent? Delen en dialoog zorgen voor ambassadeurs en 
rendement. Zo creëer je trotse medewerkers en tevreden 
klanten. 

Stap 6: Collaboration  Creëer een netwerk, dat 
voor je werkt en waarin je samen succesvol bent. Wees 
helder in wat jullie verbindt, wat je van elkaar verwacht 
en ga voor acties met impact. 

Succes komt vanuit eigen kracht. Voorwaarden zijn een 
stevige fundering, de juiste balans en gerichte aan-
dacht. Vandaar de cirkel, die staat voor: essentie, vrijheid 
en creativiteit. Twee cirkels samen staan symbool voor 
oneindigheid: een continue proces dat energie geeft 
om succesvol te zijn.
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JOUW
INVESTERING
Je kunt op drie manieren een SuC6 for you-traject inkopen: 

1. In de vorm van een samenwerkingsovereenkomst: kies of je
 A) 0,5 dag per maand, B) 1 dag per maand of C) 2 dagen per
 maand ondersteuning wilt. Zo kies je voor continuïteit, doorloop 
 je de 6 stappen en geef je jouw onderneming een energieboost.
2. In de vorm van ‘no cure/no pay’: je betaalt een percentage over
 de omzetstijging die je weet te genereren naar aanleiding van
 SuC6 for you. Ik heb er namelijk alle vertrouwen in dat SuC6 for
 you zichzelf terugverdient. Slagen we daar niet in? Dan betaal je
 niets (vraag naar de voorwaarden).
3. In de vorm van deelname aan een masterclass: je gaat samen
 met andere ondernemers of in een in-company traject aan
 de slag.

SuC6 for you volgen als masterclass of in-company 
biedt je de mogelijkheid om samen met gelijk-
gezinde ondernemers aan de slag te gaan. Interactie 
die gegarandeerd leidt tot inspiratie. De masterclass 
bestaat uit 6 workshops, 1 intakegesprek, 1 coach-
gesprek en 1 gesprek met een inspirerende onder-
nemer voor € 1.295 (excl. BTW).

Je krijgt opdrachten ter voorbereiding en tijdens de 
workshops gaan we in op de theorie en doen we 
praktische oefeningen. Samen met de andere
deelnemers geef je vorm aan het programma, deel
je kennis en ervaringen.

MASTERCLASS
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EEN GOED GESPREK
Een goed gesprek begint met koffie, waar je ook komt. Bij wie (soort 
ondernemer) zou jij op de koffie willen? Kies zelf een thema en we 
regelen een afspraak met een inspirerende ondernemer die daarbij 
past. Verrassend, verfrissend en altijd waardevol.

Let wel: deelname aan SuC6 for you is weliswaar vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Je moet bereid en in staat zijn voldoende tijd te
investeren. Alleen zo kunnen we samen het verschil maken!
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         Jorrit: “Marc kan dingen scherp krijgen en zorgt dat de essentie op   
      tafel komt. Daarnaast benut ik de praktische tools uit de masterclass 
om samen met mijn team van 20 medewerkers positieve waarde te 
leveren aan onze klanten. Met als resultaat: trotse medewerkers en 
klanten die ambassadeur zijn van BMW en Mini.”
Jorrit Waterschoot NobraCars Uden BMW (06) 11 36 49 40 jorrit@nobracarsuden.nl

Marco: Door de masterclass heb ik nu beter op een rij waar ik als 
           ondernemer persoonlijk voor sta en ook waar ik met het bedrijf 
          naartoe wil. In de volgende stappen van het Suc6 for you-traject 
gaan we nu aan de slag om dat te vertalen naar mijn team van
55 mensen en vervolgens naar onze klanten. Dat leidt gegarandeerd 
tot verbetering, want ik ben ervan overtuigd:  zolang je blijft leren, blijf 
je je ontwikkelen.”
Marco van Boven Elektro van Santvoort BV (06) 53 52 58 36

m.vanboven@elektrovansantvoort.nl

           Mathieu: “Het is natuurlijk altijd leuk om met collega-ondernemers   
     ervaringen uit te wisselen, maar bij een masterclass wordt er ook iets 
van je verwacht. Marc doet dat heel goed: hij daagt je uit om buiten je 
comfortzone te treden en je grenzen op te zoeken. Alleen zo kom je een 
stap verder. Het helpt mij, om samen met mijn team voor onze klanten 
het verschil te maken.”
Mathieu de Groot AKDG (Accountantskantoor De Groot) (06) 22 87 54 77 mdegroot@akdg.nl

         Martijn: “In drie jaar tijd zijn er flinke stappen gezet, zowel in de 
       profilering naar buiten toe, de omgang met het personeel en 
de verdere professionalisering van mijn bedrijfsvoering. Dit heeft 
geresulteerd in een groei van 4 naar 18 medewerkers en goed gevulde 
orderportefeuille. Het belangrijkste is dat ik meer rust heb gevonden en 
dat het me nu minder energie lijkt te kosten. Daardoor ben ik een betere 
leidinggevende en kan ik naar klanten toe beter overbrengen waar we 
voor staan en wat we in onze mars hebben.”
Martijn de Groot. De Groot Hoveniers (0413) 27 28 11 martijn@degroothoveniers.nl

Maarten: “Het Suc6 for you-traject heeft me geholpen om mijn 
onderneming beter op de kaart te zetten. Elke voorwaarde 
komt erin aan de orde, van missie en visie tot doelen, middelen 
en mensen. Dat brengt focus en geeft zekerheid. Het voelt 
goed dat ik al die details nu eens écht goed heb doordacht. 
De samenwerking met Marc bevalt me goed, als je eenmaal hebt 
ervaren hoe prettig dat is, zo’n klankbord, wil je niet meer zonder.”
Maarten Hoevenaars HOEVENTO (06) 46 34 62 34 maarten@hoevento.nl

Dave: “Het sparren met Marc dwingt me om verder te kijken 
dan wat ik al heb bereikt. Hij stelt scherpe vragen die mij aan 
het denken zetten, geeft me de juiste tools en theoretische 
onderbouwing om het praktisch toe te passen. Dit helpt me 
om mijn managementskills te verbeteren, mijn team verder te 
ontwikkelen en 2000 klanten goed te bedienen.”
Dave Lusthof Cinergie (06) 20 42 46 21 d.lusthof@cinergie.nl

Erwin: “SuC6 for you heeft me gesterkt, zekerder gemaakt, inzicht 
gegeven, rust gebracht, en vooral: weer heel veel energie en zin in de 
toekomst. Ook heeft het me inzicht gegeven hoe bepalend je 
persoonlijkheid is voor je ondernemerschap. In een hectische 
tijd waarin ik veel beslissingen moest nemen, heeft Marc me 
geholpen om mijn weg te vinden en de stappen te maken die 
het beste passen bij mijn onderneming en mij als ondernemer.”
Erwin Koele SureSecure (06) 51 81 89 85 info@sure-secure.nl

ERVARINGEN



INTERESSE OF MEER WETEN? 
info@suc6foryou.nl
www.suc6foryou.nl

SuC6 for you is een concept van             Marc van Lieshout Marketing Communicatie en Coaching
www.marc2.nl   |   06 - 52 60 96 69

SuC for you


