
Mastermind zorgt voor 
focus bij UOV De Kring

Een Mastermindgroep is een verzameling onder-
nemers die elkaar ondersteunen. Met advies, door 
het delen van ideeën of door praktische tips. Kees 
van Middendorp begeleidt de Mastermindsessies 
namens het Udense Coachweb (samen met psy-
choloog Monique Gerritsen). Kees: “We kennen 
UOV De Kring als een goede netwerkclub, die haar 
leden voortdurend wil boeien en binden. De Mas-
termind-pilot die we in april zijn gestart, sluit daar 
heel mooi op aan. De toewijding, het enthousiasme 
en de energie in een Mastermindgroep kunnen je 
business een enorme boost geven.”

 
Verrassende inzichten

De deelnemende ondernemers houden actief on-
derling contact, bijvoorbeeld via een WhatsApp-

groep. Ook dat draagt bij tot focus, stelt Kees. “Veel 
ondernemers stellen misschien wel strategische 
doelen, maar vaak neem gaandeweg de waan van 
de dag het over. Door iedere dag met collega-on-
dernemers te delen waar je mee bezig bent, welke 
successen je hebt geboekt en voor welke uitdagin-
gen je staat, zorg je dat je focus vasthoudt. Daar-
naast zorgt het voor verrassende inzichten: iedere 
ondernemer gaat weer anders om met bepaalde 
uitdagingen.”

 
Doelen realiseren

Het eerste deel van deze pilotsessie eindigt in juni. 
Kees: “Dan weten de deelnemers hoe ze gericht 
doelen kunnen bepalen op onderwerpen die ze zelf 
hebben gekozen. Na de zomer gaan we aan de slag 
met het realiseren van die doelen. In december ho-
pen we een presentatie te verzorgen voor de overi-
ge UOV-leden, waarin de deelnemers vertellen wat 
de Mastermindgroep hen heeft opgeleverd.”
 

Hoger niveau
Tijdens iedere Mastermind-sessie neemt er één 
deelnemer plaats in een zogenaamde Hot Seat. Hij 

Wat wil ik als ondernemer eigenlijk? Waar ligt mijn stip 
aan de horizon? En hoe weet ik zeker dat mijn koers 
de juiste is? Het zijn vragen die iedere ondernemer zal 

herkennen. Acht leden van UOV De Kring zijn er actief mee aan 
de slag gegaan in een zogenaamde Mastermind. Het uiteindelijke 
doel: het beste uit zichzelf halen. 
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UOV-bestuur verwelkomt nieuw trio
Het bestuur van UOV De Kring heeft sinds enige weken drie nieuwe
bestuursleden. Tegelijk werd er afscheid genomen van drie oudgedienden: 
René Savelsberg, Erik Marcus en Maarten Gielen gaven het stokje over aan 
Lobke Opsteen, Marion Neggers en Maurice Pierik.
 
Lobke is als algemeen bestuurslid onder andere voorzitter van de
programmacommissie, Marion is de nieuwe secretaris en Maurice neemt 
het penningmeesterschap op zich. Verder bestaat het zevenhoofdige
bestuur uit voorzitter Frank de Winter, Hans Clemens (lid) en
Evie Derksen (lid).

 
Meer dan gezellig

De drie ‘nieuwelingen’ zijn al langer lid van UOV De Kring; een organisa-
tie die meerwaarde heeft voor ondernemend Uden. “We staan voor de 
belangen van ondernemers”, legt Marion uit. “Zowel de gevestigde on-
dernemers als starters en nieuwkomers. Elkaar en elkaars business kennen 
is nuttig, en bovendien zorgt onderling contact voor de gunfactor, die in 
het ondernemen zo belangrijk is.” Lobke vult aan: “We maken ons hard 
voor een goed ondernemersklimaat. Dat doen we op allerlei manieren. 
Zo zitten we aan tafel bij de gemeente en zijn we ook betrokken bij de 
overleggen met de Provincie, bijvoorbeeld over een betere doorstroming 
op de A50. We zijn dus meer dan een gezellige netwerkclub. Al sta ik als 
voorzitter van de programmacommissie uiteraard wél voor een leuk en 
interessant aanbod aan activiteiten.”
 

Meer dan passant
Alle drie geven de nieuwe bestuursleden aan zich betrokken te voelen. 
Maurice gebruikt daarvoor een mooie metafoor: “Als je als ondernemer 
alleen maar aan jezelf denkt, staan we met z’n allen in de file. Juist door 
veel samen te doen, leer je elkaar op een andere manier kennen. Als je lid 
bent, je gezicht laat zien en actief bent, zorg je dat je meer bent dan een 
passant. Wij hebben er in ieder geval zin in!”

of zij vertelt over zakelijke uitdagingen en over resul-
taten die uit de Mastermind voortvloeien. Onder-
nemer Huibert Bijland (eigenaar van online commu-
nicatiebureau IkCommuniceer) heeft die ervaring 
al ondergaan en hij is enthousiast: “Dit zou iedere 
ondernemer moeten doen: sparren met mede-on-
dernemers die vooruit willen. Ik doe vaker mee aan 
dit soort sessies en iedere keer ontdek ik: hoeveel ik 
ook denk te weten, er zijn altijd weer nieuwe inzich-
ten waar je iets van leert. Ja, het was confronterend, 
maar het was vooral een positieve ervaring. We til-
len onszelf op deze manier naar een hoger niveau.”
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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 contac-
ten met overheidsinstanties en particuliere initiatieven 
te onderhouden, wordt getracht dit doel te bereiken.

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

In het kort
Dit levert deelname aan een Mastermindgroep op:
*Antwoorden en ideeën uit brainstormsessies
*Nieuwe ervaring, vaardigheden en zelfvertrouwen
*Steun om je te houden aan je voornemens
*Ontwikkeling op persoonlijk en zakelijk gebied
*Een waardevol netwerk
*Gemeenschapsgevoel (je bent niet de enige!)
*Autonomie (onderneem zoals dat jij wilt,
 niet zoals het ‘zou moeten’)

UOV-bestuur verwelkomt nieuw trio
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