
 
Beste Ondernemer, 
 

Als ondernemerscoach begeleid ik veel ondernemers in het succesvol ondernemen. Ze weten wat 
ze willen en zijn succesvol met hun bedrijf. Maar ze weten ook dat het waardevol is om een 
klankbord en vertrouwenspersoon te hebben waarop ze kunnen terugvallen. Juist voor die 
momenten dat ze opgeslokt worden in de waan van de dag, als hun klanten en medewerkers 
schreeuwen om aandacht. Stoei jij ook wel eens met de juiste balans en zoek je een 
ondernemerscoach die je een spiegel voor houdt? Zoek jij net als mijn klanten: 
 

► een sparringpartner die je helpt groeien en extra omzet realiseren 
► een vertrouwenspersoon die zorgt voor dynamiek en energie in de directiekamer 
► een klankbord voor je vragen, twijfels en onzekerheden 
► kennis en praktische tips om je bedrijf en je medewerkers een boost te geven 
► rust in je hoofd en een goede balans tussen werk en privé 

 

Door deel te nemen aan een ondernemerspakket blijf je jezelf ontwikkelen en verbeteren als 
ondernemer. Samen met een ervaren ondernemerscoach werk je aan het realiseren van jouw 
doelen. Kies het pakket wat het beste bij je past en zie wat je investering per maand is. 
 
Individueel ondernemerspakket (€ 75 per maand) 

• 4 ondernemerscoachgesprekken per jaar (1½ - 2 uur) 
• 4 nieuwsbrieven per jaar (met inspiratie en tips) 
• 2 White papers per jaar (aanvraag van persoonlijk thema is mogelijk) 
• 1 uur per jaar voor telefonische vragen of per e-mail 

 
Intensief individueel ondernemerspakket (€ 195 per maand) 

• 10 ondernemerscoachgesprekken per jaar (2 - 3 uur) 
• 4 nieuwsbrieven en 2 White paper per jaar 
• 2 uur per jaar voor telefonische vragen of per e-mail 

 
Door in jezelf als ondernemer te investeren blijf je scherp, hou je focus en blijf je leren. Je benut de 
kracht van je medewerkers en maakt met je bedrijf het verschil voor je klanten. 
 
Wil je liever deelnemen aan een ondernemersgroep waarin je samen aan de slag gaat? Kies dan 
voor de ondernemersgroep waarin je elkaar inspireert, samen leert en spart over onderwerpen 
waar je binnen je bedrijf tegenaan loopt. Zie wat het inhoudt en wat de investering per maand is. 

 
Ondernemerspakket: samen aan de slag groep (€ 60 per maand of € 700 per jaar) 

• 8 netwerkbijeenkomsten (2 - 2½ uur daarna borrel) (5 verplicht per jaar) 
• 1 coachgesprek per jaar (gericht op realiseren persoonlijke leerdoelen) 
• 1 uur per jaar voor telefonische vragen of per e-mail 

 
Natuurlijk vind ik het leuk als je wilt deelnemen aan een van deze ondernemerspakketten. Maar het 
is vooral een investering in jezelf en je bedrijf die je gegarandeerd veel succes oplevert.  
 
Ik bel je binnenkort op om mogelijke vragen te beantwoorden en samen de ondernemerspakketten 
door te lopen, zodat je het pakket kunt kiezen wat het beste bij jou als ondernemer past. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marc van Lieshout 
 

(06) 52609669 
info@marc2.nl 
www.marc2.nl 


