
 

 

 

 

 
 
MARC MESTDAGH 
 

Ik help organisaties zoals beroepsverenigingen, sectororganisaties, non-profitorganisaties, 

maar ook virtuele en informele groepen en samenwerkingsverbanden van professionals (bv. 

binnen bedrijfsomgeving) om zich meer als community’s te ontwikkelen zodat alle 

betrokkenen (de bestuurders, de medewerkers, de leden maar ook externen zoals de 

klanten, leveranciers en andere stakeholders) een grotere toegevoegde waarde genieten en 

met een duidelijke impact. 

 

IK VERTREK HIERBIJ VANUIT TWEE COMPLEMENTAIRE INVALSHOEKEN: 

 

De kracht van de moderne professional: 

 Sterke professionele identiteit met een duidelijke visie en ondernemende aanpak 

 Uitgesproken kennis en expertise en aandacht voor levenslang leren 

 Afleveren van kwalitatieve en maatschappelijk relevante toegevoegde waarde 

 Ondanks hun behoefte aan autonomie duurzaam verbonden met anderen 

 

De kracht van de moderne community: 

 Aangestuurd door een scherpe collectieve ambitie en duidelijke ‘outcome’ 

 De leden staan centraal en brengen hun kracht en intelligentie in (co-creëren) 

 De organisatie faciliteert professioneel, maar bijna onzichtbaar 

 Er wordt bewust samengewerkt met anderen (flexibiliteit en weerbaarheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'We cannot solve our problems with the same thinking we used 

when we created them’  – ALBERT EINSTEIN 
 

MIJN ADVIESAANPAK 

  

Breed verbindend: ik vertrek vanuit een breed referentiekader en verbind 

vakkennis met jarenlange ervaring tot relevante inzichten. 

Korte sprints: wat kort en krachtig kan in het proces, hoeft niet in te boeten aan 

duurzaamheid op lange termijn.  

Blijvend bruikbaar: wat we realiseren gaat niet zomaar voorbij, maar wordt 

geëxpliciteerd en geïnternaliseerd (‘ownership’). 

Waardevolle ‘outcome’: niet zozeer wat we gedaan hebben telt, maar welke 

impact het heeft en blijft hebben. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Mestdagh  - Ik ben bedrijfsleider van verenigingsmanagementbureau 2Mpact en heb 

meer dan 20 jaar ervaring als verenigingsprofessional, -directeur, bestuurder en adviseur bij 

diverse ledenverenigingen en community’s (vnl. van professionals). Ik ben oprichter en trekker 

van BSAE (Vereniging van Verenigingsprofessionals) en actief als auteur/blogger, spreker en 

inspirator inzake community’s en professionals.   

Meer info over mijn aanpak, expertise en referenties:  www.marcmestdagh.be  

 

CONCREET:  Ik maak geen offertes waarbij ik probeer te gissen wat de echte adviesvraag 

precies is en wat mijn inbreng zou kunnen zijn. Het uitzetten van het traject (een meeting van 

1 u of als het wenselijk is meerdere dagsessies) doen we samen en maakt dus deel uit van de 

opdracht. Na een eerste sessie bepalen we de volgende ‘sprints’ (vnl. gezamenlijke 

sessies/workshops – studiewerk en rapportage beperk ik tot het meest noodzakelijke). Na 

elke sprint evalueren we en sturen we desgevallend bij. 

 

PRAKTISCH: Prestaties worden in gezamenlijk overleg bepaald en verrekend in ‘waarde’ of in 

tijd (richtprijs 125 euro/u, excl. BTW). Verplaatsing: 0,75 euro/km.   

Contact:  marc@2mpact.be  of op tel. 09 233 4866 

2Mpact nv, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge 
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Secretariaat/Bureau    Directeur    Voorzitter    Bestuurders  Leden 

Adviestrajecten / workshops 
(intern: efficiëntie en effecti-
viteit, professionalisering ) 
Opleidingen (BSAE 
Academy), o.a. over 
ledenbinding, lobby, 
toekomstbestendig maken 
van de organisatie* 

‘Trusted Advisor’ 
Proactief, informeel, 
sparring-partner, 
uitwisseling van 
kennis en expertise* 

Faciliteren van 
werkgroepen, lerende 
netwerken, taskforces 
mbt professionals, 
zp’ers, kenniswerkers 
met sterke nadruk op 
community building 

Adviestrajecten, inspiratiesessies, workshops 
(strategie, collectieve ambitie, governance, leden-
binding, management, toekomstbestendig maken)* 

WAAR IK U MEE KAN HELPEN? 

 
 

* Om dit op een systematische en professionele manier vorm te geven 
ontwikkelde ik een Toolbox (inzichten, modellen, checklists) die vertrekt 
van 20 uitdagingen voor toekomstbestendige community’s.  


