
 
Hallo Ondernemer, 
 
In de praktijk kom ik vaak ondernemers tegen die zoekende zijn naar een gelijkgezinde groep 
ondernemers, een soort vangnet waar ze op terug kunnen vallen. Een groep ondernemers die 
regelmatig samen komen en sparren over onderwerpen waar ze binnen hun bedrijf tegenaan lopen. 
 
Doe mee en stap net als die ondernemers even bewust uit de waan van de dag. Elkaar inspireren, 
samen leren en met positieve energie en praktische tips naar huis spreekt je als ondernemer aan. 
De resultaten die deelnemers ervaren door deel te nemen aan de ondernemersgroep zijn: 
 

► sparren met verschillende ondernemers om je eigen succes te vergroten 
► het beste uit je medewerkers en bedrijf halen 
► het delen en krijgen van nieuwe inzichten met collega’s geeft energie 
► praktische tips waarmee je morgen het verschil maakt in je bedrijf 
► je leert meer door samen praktische oefeningen  

 
Door deel te nemen aan de ondernemersgroep blijf je jezelf ontwikkelen en verbeteren als 
ondernemer. Dit allemaal onder begeleiding van een ervaren ondernemerscoach die je voorziet van 
theoretische onderbouwing, praktische oefeningen en alert is op je persoonlijke groei. Zie hieronder 
wat het pakket inhoudt en ook wat je investering per maand bedraagt. 
 
Ondernemerspakket: samen aan de slag in groep (€ 60 per maand of € 700 per jaar) 

• 8 netwerkbijeenkomsten (2 - 2½ uur daarna borrel) (5 x verplicht per jaar) 
• 1 coachgesprek per jaar (gericht op realiseren van je persoonlijke leerdoelen) 
• 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 

 
Wil je liever een persoonlijk traject omdat je een vertrouwenspersoon en sparringpartner zoekt? 
Kies dan voor het individuele ondernemerspakket of de intensieve variant. Daarmee leg je een sterk 
fundament onder je bedrijf. En haal je het beste uit jezelf, uit je bedrijf en uit je mensen. Hierna zie je 
de invulling van de verschillende individuele pakketten en je investering per maand. 

 
Individueel ondernemerspakket (€ 75 per maand) 

• 4 ondernemerscoachgesprekken per jaar (1½ - 2 uur)  
• 1 uur per jaar voor telefonische vragen of per e-mail 

 
Intensief individueel ondernemerspakket (€ 195 per maand) 

• 10 ondernemerscoachgesprekken per jaar (2 - 3 uur) 
• 2 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 


