
OVER
ONDER
NEMERS
.BE
Echte gesprekken met echte mensen



ONZE MISSIE, VOOR JOU

Een verrijkend netwerk voor ondernemers met een groeimindset die houden
van diepgang, inspiratie en écht gesprekken.

Een aanbod van inspirerende en interactieve evenementen, die je veel zullen
bijbrengen. 

Een indruk nalaten, op jou als ondernemer en als mens, en op elkaar.



INSPIREREND

Onze flagship events,
inbegrepen in jouw
lidmaatschap Ga in gesprek
met een inspirerende
expert en de medeleden.
Ondernemen en groeien
doen we samen.

ONZE EVENTS

INTIEM

Kleinschalige
klankbordsessies waar
jij je vragen kan stellen
en andere leden kan
helpen. Geven en
nemen.

INTENS

Boeiende workshops
of activiteiten rond een
specifiek topic.
Brandstof voor nieuwe
ideeën.



ONZE BELOFTE

PHEBE & RENO

Diepgang

Impact

Verrijking

Less is more. Zowel in onze interne werking

als het lidmaatschap en de events stellen we

kwaliteit en diepgang voorop. Zodat er impact

kan zijn, in elke richting en voor elke betrokken

partij. 



ONZE
VOORWAARDEN

Ondernemer

Je bent ondernemer, freelancer,
zelfstandige ... What's in a name. Je
runt je eigen zaak.

Groeimindset

Je staat open voor inspiratie en kennis,
bereid om altijd bij te leren. Open-
minded en gunnend.

Het nieuwe netwerken

Je omarmt een nieuwe, meer
diepgaande manier van netwerken.
Ver voorbij de traditionele pitch.
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EVENTS

Ga in gesprek met een expert en elkaar

4 ledenevents per jaar inbegrepen, toegang tot extra events

COMMUNITY

Altijd in contact en connectie met collega-ondernemers

Stel je vragen of deel ervaringen in onze online community

ZICHTBAARHEID

Online zichtbaarheid en kans om zelf kennis en inspiratie te delen

Ledenvideo, ledenprofiel, bijdrage in magazine, host voor event 

MAGAZINE

Word ondergedompeld in boeiende topics

Elk lid wordt in elk magazine vermeld en kan bijdrages doen



€ 890 excl. btw

Word lid van een verrijkend netwerk waarin je omringd wordt door
gelijkgestemde ondernemers. Waar je op elke bijeenkomst én online
waardevolle input zal krijgen. Waar er plaats is voor jou om ook
anderen te inspireren en om te groeien als ondernemer en als mens.

Ons werkjaar loopt van september tot augustus. Je kan op elk
moment van het jaar instappen. Je lidgeld wordt dan pro rata
berekend tot en met augustus van het lopende werkjaar.

Plan een call met ons in om kennis te maken en te ontdekken of
Overondernemers.be ook voor jou een meerwaarde kan zijn. 

JOUW INVESTERING


