
 
 

Beleidsplan UOV De Kring 2019 – voorstel voor ledenvergadering 25/10/2018 
 
Het bestuur van UOV De Kring heeft in de voorgaande jaren veelvuldig de dialoog gevoerd met haar 
leden en heeft daaruit voor de komende jaren enkele speerpunten kunnen vaststellen, waarbij de 
missie centraal blijft staan:  
 
UOV De Kring staat voor een optimaal ondernemersklimaat in Uden en draagt daarmee bij aan 
een inspirerende en kansrijke omgeving voor ondernemers. 
 
Dit uit zich in twee onderdelen; enerzijds is belangenbehartiging van eminent belang en anderzijds het 
netwerken, het versterken van de onderlinge contacten.  
 
Belangenbehartiging 
UOV De Kring zet zich in voor haar leden in samenwerking met overheden en belangenorganisaties. 
Zij probeert haalbare speerpunten vast te stellen ten aanzien van concrete beleidsthema’s en zij wil 
relevante kennis vergaren om haar leden te informeren.  
 
Het bestuur van de vereniging heeft teneinde dit doel te bereiken; 

- driemaal per jaar overleg met de wethouder economische zaken en éénmaal per jaar met het 
college van B&W van de gemeente Uden; tevens is de wethouder altijd uitgenodigd op de 
ALV om zaken toe te lichten of de leden van UOV De Kring te informeren over actualiteiten. 
Een constructieve verhouding met de gemeente Uden zal ook voor 2019 een belangrijk 
speerpunt zijn voor UOV De Kring. Hierop blijven we investeren door pro-actief het gesprek 
aan te gaan met de gemeente Uden en daar de ideeën en zorgen van onze leden te delen. 
Andersom zullen we de gemeente ook actief uitnodigen om ook het gesprek met onze leden 
aan te gaan en ze mee te nemen in de plannen en ontwikkelingen van de gemeente die 
relevant zijn voor de ondernemers. 

- is afgevaardigd in de raad van advies van SBBU, heeft zitting in het bestuur van VNO/NCW 
Brabant/Zeeland (voorheen BZW Brabant/Zeeland) en heeft regelmatig overleg met overige 
ondernemersverenigingen zoals Platform Ondernemend Meierijstad (POM), Zeelandse 
Ondernemersvereniging (ZOV), Maashorst Betrokken Ondernemers en AgriFoodCapital 
(AFC). Nu de samenvoeging van Landerd en Uden steeds concreter wordt, gaan we in 2019 
extra investeren in de relatie met de ondernemersverenigingen in de gemeente Landerd. We 
onderzoeken de mogelijkheid om een gezamenlijke bijeenkomst voor onze leden rondom de 
samenvoeging te organiseren. 
 

Voor wat betreft belangenbehartiging zal UOV De Kring zich het komend jaar concreet gaan 
inzetten op de volgende thema’s: 

1. Arbeidsmarkt en onderwijs 
2. Infrastructuur en ruimte 
3. Ondernemerschap en samenwerking 

1. Arbeidsmarkt en Onderwijs 
- De regering stelt 100 miljoen euro beschikbaar om het technisch onderwijs beter af te 

stemmen op de behoefte van het bedrijfsleven. UOV De Kring gaat zich inzetten om het 
onderwijs beter aan te laten sluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Uit de contacten met 
onze leden streven we er naar deze vraag zo optimaal mogelijk in beeld te krijgen; 

 



 
 

- Het initiëren en mede organiseren van een “Week van de Techniek” in Uden, in 
samenwerking met VNO-NCW Brabant/Zeeland, SBBU en onze leden; 

- Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van personeel in een arbeidsmarkt die krapte kent en 
constant in beweging is. Dit gaan we doen in samenwerking met partners als SBBU en onder 
meer door te werken met HR-platformen waarbij de focus niet uitsluitend/alleen bij de grote 
bedrijven ligt; 

- Participeren in de nieuw op te richten Startersmarktplaats, in samenwerking met POM, 
Gemeente Meijerijstad en Gemeente Uden. 
 

2. Infrastructuur en Ruimte 
- Verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein evenals aandacht voor de 

ontsluiting middels de N264; 
- Verbeteren van de afstemming en de communicatie over het sluiten van bepaalde wegen met 

de gemeente.   
 
3. Ondernemerschap en samenwerking 

- Samenvoeging gemeente Uden/Landerd (aanzet voor Maashorst-gemeente); 
- Initiëren en ondersteunen van intervisiebijeenkomsten voor grote bedrijven; 
- Initiëren en ondersteunen van Mastermind-bijeenkomsten voor leden (zie ook Commissie 

Netwerken & Communicatie); 
 
Commissie Netwerken & Communicatie 
UOV De Kring is de grootste netwerkvereniging voor ondernemers in Uden, met een enorm kapitaal 
aan kennis, ervaring en kwaliteit. De vereniging faciliteert dat leden hun kennis en ervaring delen door 
activiteiten te organiseren die hiervoor handvatten bieden. Zij biedt haar leden tevens relevante 
inhoudelijke thema’s aan en voegt professionele sprekers toe aan activiteiten. 
 
Elkaar ontmoeten, elkaar prikkelen en stimuleren, kennis verbreden en verdiepen en nieuwe mensen 
leren kennen, zijn belangrijke aandachtspunten voor de leden van UOV De Kring. De commissie heeft 
continu aandacht voor vernieuwing van de bijeenkomsten, een andere opzet zowel qua format als 
inhoud. Dat wordt gedaan om fris te blijven en niet vast te roesten in routines.  
 
In 2018 zijn de commissies Netwerken en Communicatie samengevoegd tot de commissie C&N. Een 
belangrijk aandachtspunt in 2019 wordt om zorgvuldig en volledig met de leden te blijven 
communiceren. We willen in 2019 onze communicatie sterker aanzetten en de activiteiten van UOV 
De Kring meer transparant maken. Dit doen we o.a door het onderhoud van de website, artikelen in 
bedrijvig Uden, nieuwsbrief, sociale media, maar ook het genereren van free publicity in lokale media 
etc.) Er zal extra aandacht gegeven worden aan het uitdragen van het werk van de commissie 
Belangenbehartiging.  
 
De commissie Netwerken & Communicatie zet in 2019 in op de volgende activiteiten: 

- Twee keer per jaar wordt een (verplichte) ALV georganiseerd voor de leden. Dit biedt het 
bestuur de mogelijkheid om verantwoording af te leggen aan de leden en het gesprek met ze 
te voeren. Hierbij is aandacht voor het vernieuwen van het format zodat er ook ruimte is om 
inhoudelijk te netwerken. Tevens zal er ruimte worden geboden aan professionele sprekers. 

- Twee keer per jaar is er een informele, gezellige netwerkactiviteit; in de zomer en in de winter. 
Ook hierin is het streven naar nieuwe, verrassende formats; in de zomer van 2019 gaan we 
lunchen bij de Maashorstboer. 



 
 

- Door UOV De Kring wordt ingezet op een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst met andere 
ondernemersverenigingen uit de gemeente Uden. 

- Het organiseren van een aantal bedrijfsbezoeken; dit draagt direct bij aan het elkaar beter 
leren kennen en benadrukt de meerwaarde van kennisdeling. De focus ligt daarbij op de 
ontwikkelingen in Uden, maar af en toe zullen we ook verder kijken dan de gemeentegrenzen. 

- We zetten in op alternatieve activiteiten waarin veel ruimte is voor inhoudelijke kruisbestuiving. 
Netwerken is meer dan visitekaartjes uitwisselen; UOV De Kring biedt formats om op een 
verrassende, inhoudelijke manier met elkaar is gesprek te gaan. Nieuw in 2019 is in dit kader 
‘Koken met z’n allen’. 

- In de artikelen in Bedrijvig Uden wordt meer aandacht besteed aan de thema’s die spelen 
binnen de commissie Belangenbehartiging, teneinde de leden hierover beter te informeren. 

- Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van sociale media voor en door leden; bij uitstek 
een communicatiemiddel om goed op de hoogte te blijven. 

- Er wordt ingezet op werving van nieuwe leden, hiervoor is een plan van aanpak in 
ontwikkeling. Focus hierbij is op het werven van betrokken leden. 

- Het stimuleren van het optimaal benutten van de mogelijkheden van de nieuwe website door 
de leden. 

 
Mastermindgroepen 
UOV De Kring wil leden in 2019 ondersteunen met zogenaamde Mastermindgroepen waarbij 15 tot 
maximaal 20 gelijkgestemde, betrokken ondernemers elkaar treffen. In een ongedwongen, open en 
vertrouwelijke sfeer delen ze persoonlijke ondernemersverhalen, afgewisseld met sessies over actuele 
thema’s vanuit de ondernemersvraag, zoals groeivragen, innovatie en bedrijfsopvolging. Er wordt nu 
gewerkt aan de uitwerking. In het voorjaar gaan we starten middels een kick-off. 
 
Tot slot 
We verwachten met deze voornemens voor 2019 voor de leden goede netwerkmomenten te bieden. 
Suggesties zijn altijd welkom. Maar ook hopen we dat meer leden bereid zijn om een bijdrage te 
leveren aan UOV De Kring. Alle input en ideeën van leden zijn daarbij welkom; nog beter is het als 
leden toe treden tot de commissie en zo bijdragen aan een bloeiende en boeiende vereniging met 
mooie, goede en inspirerende bijeenkomsten!  
 
UOV De Kring wil een ondernemersvereniging zijn die er toe doet. We verwachten dat we ook in 2019 
een mooi netwerk programma voor onze leden zullen samenstellen. Op deze wijze ‘doet het er toe’! 
Maar wel met jullie, voor jullie en door jullie! 
 
 
 
 


