
“Brug slaan tussen 
bedrijfsleven en onderwijsveld”

Bedrijven en onderwijsinstellingen vinden elkaar 
te weinig. Dat constateren voorzitter Frank de 
Winter en bestuursleden Hans Clemens en René 
Savelsberg van UOV De Kring. “Veel ondernemers 
zien onderwijs als een vraagstuk dat losstaat van 
de dagelijkse bedrijfsvoering”, stelt De Winter. De 
ondernemersvereniging vertegenwoordigt haar 
150 leden actief bij maatschappelijke vraagstukken 
en kiest ervoor in 2019 met het actuele thema on-
derwijs aan de slag te gaan.

 
Een goede aansluiting tussen onderwijs en de ar-
beidsmarkt is volgens UOV De Kring essentieel. De 
Winter: “Personeel dat goed opgeleid is en blijft, 
levert immers goed werk. Daarnaast krijg je de 
juiste mensen op de juiste plekken.” Bestuurslid 
Savelsberg, ook actief binnen dit thema namens 
zijn werkgever ROC de Leijgraaf, trekt het breder. 
“Voor het onderwijs moet duidelijk zijn voor welke 
bedrijven ze studenten opleiden, terwijl leerlingen 
moeten weten dat ze in deze gemeente prettig 
kunnen werken. Dat is goed voor de leefbaarheid 
van Uden.”
 

Concrete actiepunten
UOV De Kring wil komend jaar gebruiken voor 
een brainstorm met een goede afspiegeling van 
partners om de kloof tussen onderwijs en bedrij-
ven te dichten. Structureel de dialoog aangaan in 
goede én slechte economische tijden: dat is het 

Al jaren zet UOV De Kring zich in voor een goed onder-
nemersklimaat in Uden. In 2019 richt de Udense onder-
nemersvereniging haar pijlen op het lokale onderwijsveld. 

Door gesprekken tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellin-
gen op gang te brengen, hoopt UOV De Kring dat er structurele 
samenwerkingsverbanden ontstaan. Zodat constant duidelijk 
is wat de arbeidsmarkt op dit moment én in de toekomst nodig 
heeft.
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  Mastermindgroepen 
  Uitbreiding van je netwerk, mogelijkheden tot samenwerking met collega-on-
dernemers, behartiging van je belangen en interessante bijeenkomsten over 
actuele thema’s: een lidmaatschap van UOV De Kring biedt al volop voordelen. 
In het voorjaar voegt de Udense ondernemersvereniging een nieuw initiatief 
toe aan het rijtje met activiteiten: Mastermindgroepen. Leden krijgen in deze 
sessies de kans om de diepte in te gaan door werkthema’s aan te snijden en die 
uitgebreid te bespreken met elkaar. Van elkaar leren en samen groeien, dat zijn 
de doelen.
     
    Hoewel de leden van UOV De Kring in verschillende branches actief zijn, ko-
men zij vaak met dezelfde kwesties in aanraking. Denk aan de omgang met per-
soneel, innovatie, nieuwe wetgeving of de verkoop van producten of diensten. 
In een Mastermindgroep van ongeveer vijftien personen kunnen deelnemers 
bespreken wat hen bezighoudt en luisteren naar ervaringen van anderen. UOV 
De Kring verwacht dat een mix van leden een grote meerwaarde heeft, omdat 
iedereen een andere kijk heeft op thema’s. Of je een starter bent of juist een 
doorgewinterde ondernemer, maakt dus niet uit.
     
    Diepgang is belangrijk in de Mastermindgroepen. Daarom staat bij iedere bij-
eenkomst een gespreksleider aan het roer. Hij of zij zorgt er ook voor dat er 
vertrouwen in de groepen ontstaat om (persoonlijke) thema’s te delen met 
elkaar. Vertrouwen kost tijd en daarom trekken de groepen een langere periode 
met elkaar op. Deelnemers krijgen de kans om zelfgekozen onderwerpen of 
ideeën in te brengen, kennis te delen en elkaar te adviseren, te ondersteunen en 
vooruit te helpen. Dit alles zorgt voor een verdieping van het netwerk van on-
dernemers. Leden komen er door de bijeenkomsten namelijk nóg beter achter 
wat hun collega-ondernemers precies doen.
     
    Deelname aan een Mastermindgroep hoort bij het lidmaatschap van UOV De 
Kring. Nog geen lid? Meld je aan en kom het eerste jaar gratis kennismaken. 
Kijk voor meer informatie op www.uovdekring.nl.   

UOV De Kring is een toonaangevende en 
invloedrijke ondernemersvereniging die zich op 
actieve wijze inzet voor een goed 
ondernemersklimaat in Uden. Dit is het doel van 
UOV De Kring. Door het behartigen van belangen, 
bijeenkomsten te organiseren en contacten met 
overheidsinstanties en particuliere initiatieven te 
onderhouden, wordt getracht dit doel te bereiken.

@UOVDeKring.nl 
uov-de-kring 
info@uovdekring.nl 
www.uovdekring.nl

doel. Uiteindelijk ontstaat een stappenplan met 
concrete actiepunten, zo verwacht UOV De Kring. 
“We denken niet aan een eenmalig event, maar 
aan een structurele samenwerking met doelstellin-
gen op korte en lange termijn”, legt Clemens uit. 
“Het bedrijfsleven leert het onderwijsveld kennen 
én andersom. Ook de gemeente wordt betrokken 
bij de plannen.”
     
     

    Expertise
    Vanuit het onderwijsveld zijn ROC de Leijgraaf en 
het Udens College nadrukkelijk betrokken bij het 
initiatief van UOV De Kring. Directeur-bestuurder 
Ad van Kemenade van het Udens College kijkt uit 
naar de plannen. “Wij willen dat leerlingen zoveel 
mogelijk in verbinding staan met hun omgeving. 
Hiervoor moeten we gebruikmaken van de exper-
tise die het Udense bedrijfsleven heeft. Ik denk 
dan aan gastlessen of ondernemers die als part-
time docent aan de slag gaan.” Van Kemenade 
geeft aan dat het wiel hierbij niet opnieuw uitge-
vonden hoeft te worden. “We gaan inventariseren 
welke initiatieven al in omliggende gemeenten zijn 
ontplooid en sluiten daarop aan. Een voorbeeld is 
AgriFood Capital Werkt.”   
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