
Marlies Heeringa en Joyce Verheijden 
kennen als doorgewinterde onderne-
mers de uitdagingen waarvoor elke on-
dernemer komt te staan. Enkele jaren 
geleden besluiten ze de handen ineen te 
slaan en een plek te creëren waar ande-
re ondernemers van hun droom een toe-
komstbestendig bedrijf kunnen maken. 
Die plek noemen ze het Inspiratiehuis.

Twee vrouwen
Marlies Heeringa heeft jarenlang be-
drijven ondersteund bij het opzetten van 
kwaliteits- en veiligheidssystemen. Om 
haar ervaringen over het ondernemer-
schap te delen, heeft zij in 2012 het boek 
‘Stel ik begin voor mezelf!’ uitgebracht. 
Het is een bron van praktische informa-
tie over het zelfstandig ondernemen en 
geeft met inspirerende verhalen uit de 
praktijk van gevestigde ondernemers 
andere (startende) ondernemers de be-
langrijke boodschap: volg je eigen weg! 

Joyce Verheijden heeft in haar coaching 
praktijk als master-practioner Neuro 
Linguïstisch Programmeren vele werk-
nemers begeleid om hun talenten doel-
gericht en effectief te kunnen inzetten. 
Daarnaast heeft ze gedurende ruim tien 
jaar bestuurservaring bij MKB-Limburg 
talloze ondernemers ontmoet. Leren te 
leren, van en met elkaar, mensen in hun 
kracht zetten zodat ze zelf aan het roer 
staan. Het zijn de belangrijkste drijfve-
ren van Joyce.

Verbinding
Aan de realisatie van het Inspiratiehuis 
gaat een intensieve periode van samen 
dromen, brainstormen en plannen ma-
ken vooraf. De ervaringen die beide 
vrouwen hebben opgedaan in hun eigen 
bedrijf vormen de leidraad voor hun ge-
zamenlijke visie op het ondernemer-
schap en de hulpmiddelen die beginnen-
de ondernemers daarvoor nodig hebben. 
Marlies en Joyce zijn ervan overtuigd 
dat in de verbinding tussen mensen de 
fundament wordt gelegd voor het ware 
ondernemerschap. Op basis hiervan 
stelden ze een intensief en uitdagend 
trainingsprogramma samen dat de in-
spiratie vormt voor succesvol onderne-

merschap. Ondernemen kun je namelijk 
leren en de crux zit in een goede voor-
bereiding samen met andere onderne-
mers.

Uitdagingen
Marlies en Joyce: “De uitdagingen van 
het ondernemerschap zijn groot. Je 
moet op zoek naar voldoende opdrach-
ten en klanten. Waar vind je de klant en 
hoe zorg je ervoor dat je verhaal over-
tuigt? Daarnaast is het essentieel dat 
je je onderneming blijft ontwikkelen, 
nieuwe producten en diensten bedenkt 
en openstaat voor de veranderingen in 
de wereld om je heen. Dan is het fi jn als 
je het ondernemen sámen kunt doen in 
een netwerk van mensen waarmee je 
kunt sparren, die je nieuwe inzichten ge-
ven en verder kunnen helpen. Het Inspi-
ratiehuis geeft de juiste handvatten om 
ondernemersdromen te realiseren.”

De Snelkookpan
Al deze ideeën hebben Marlies en Joyce 
verwerkt in het trainingsprogramma de 
Snelkookpan. Gedurende het program-
ma ontdekt de deelnemer zijn talenten, 
krijgt hij hulpmiddelen om zijn kracht 
te vinden en kan hij tegelijkertijd kennis 
opdoen over belangrijke aspecten van 
het ondernemerschap zoals het opzet-
ten van een bedrijf, het inrichten van de 
bedrijfsadministratie, juridische aspec-
ten van het ondernemerschap en het 
inzetten van de juiste communicatiemid-
delen. Alle trainingsonderdelen worden 
verzorgd door ervaren ondernemers die 

met veel enthousiasme en inzet hun ken-
nis delen. De Snelkookpan heeft inmid-
dels vier succesvolle edities afgerond. 
Marlies en Joyce zijn het meest trots 
op het feit dat keer op keer blijkt dat de 
verbinding die zij zo belangrijk vinden als 
bijna vanzelf ontstaat. Verbinding tussen 
deelnemers onderling, maar ook tussen 
trainers en deelnemers. Zo wordt de ba-
sis gelegd voor een waardevol netwerk 
van ondernemers die elkaar kunnen ver-
trouwen, adviseren en stimuleren. Het 
begin van succesvol ondernemerschap!

Marlies Heeringa-Jansen. Stel, ik begin voor me-
zelf! Leer van de ervaringen van ondernemers.
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“Goede voorbereiding is het begin 
van succesvol ondernemerschap”

door: Stephan van Appeven | fotografi e: Peter van Hooren

Citymagazine Maastricht | 17

Ondernemen kun je leren 
Twee vrouwen, één droom

Naast het trainingsprogramma 
voor startende ondernemers, 
de Snelkookpan, organiseert het 
Inspiratiehuis werksessies voor 
gevestigde ondernemers, ontmoe-
tingsbijeenkomsten en andere 
evenementen voor ondernemers.

Kijk voor meer informatie op 
inspiratiehuismaastricht.nl

Het Inspiratiehuis voor ondernemers
Athoslaan 12a
6213 CD Maastricht
Marlies Heeringa 
 +31 (0) 6 25458723
Joyce Verheijden 
 +31 (0) 6 15095205
E-mail: info@inspiratiehuismaastricht.nl

“Onderschat nooit de 
kracht van verbinding”

door Evelien Breukers | Foto’s: Jonathan Vos
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