
  

‘Green meets grey’: 
kansrijk huwelijk

Datzelfde geldt ook voor Imke de Korte, Startup 
Officer en oprichter van Misfits (2015). “Met Mis-
fits focusten we specifiek op jonge, startende on-
dernemers. Waarom? Omdat jonge mensen steeds 
vaker kiezen voor het ondernemerschap. Via Mis-
fits boden we hen een netwerk van collega-star-
ters. Dat werkte heel goed, maar tegelijk merkten 
we dat we de aansluiting met de ‘gevestigde orde’ 
misten.”
 

Helpen en leren
Een groot deel van de ondernemers die aangeslo-
ten zijn bij UOV De Kring, gaven op hun beurt aan 
graag met starters op te trekken. Frank: “Om ze 
te helpen, te begeleiden in het ondernemerschap, 
maar ook om van ze te leren. ‘Green meets grey’ 

werkt namelijk twee kanten op. Ken je het ver-
haal van het Amerikaanse Blockbuster Entertain-
ment? Decennia lang een mega groot bedrijf, ge-
specialiseerd in het verhuren van videobanden en 
thuisgames. Toen een nieuwe speler op de markt, 
Netflix, wilde samenwerken om een streaming-
dienst op te zetten, veegde Blockbuster het plan 
van tafel, ze geloofden er niet in. Inmiddels bestaat 
Blockbuster niet meer en we weten allemaal hoe 
het Netflix vergaat…”
 

Spiegel voorhouden
Met andere woorden: Misfits en UOV De Kring 
hebben elkaar veel te bieden. Frank: “UOV De 
Kring staat voor het optimaliseren van het Uden-
se ondernemersklimaat, en dat begint bij starters. 
Bovendien maken we het, via onze samenwerking, 
aantrekkelijker voor jonge ondernemers om in 
Uden te blijven.” Imke vult aan: “Ik zit regelmatig 
met starters aan tafel. We bespreken dromen en 
doelen, plannen en concepten, uitdagingen en 
vragen. Dankzij de samenwerking met UOV De 
Kring kunnen we gebruik maken van de ervaring 
en de kennis van veel gevestigde ondernemers.” 

“Steeds als een van de Misfits zegt ‘dat het anders moet’, 
moet ik lachen. Het doet me denken aan toen ik zelf 
een eigenwijze jonge hond was”, aldus Frank de Winter. 

De voorzitter van UOV De Kring is opgetogen over de samenwer-
king die de ondernemersvereniging is aangegaan met Misfits, het 
bruisende Udense starterscollectief. 
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Lobke Opsteen kan zich nu al verheugen op het volgende bedrijfsuitje van 
UOV De Kring: in november is een delegatie ondernemers te gast bij Aanne-
mingsbedrijf Jan Selten, dat dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Maar ook de 
‘gewone’ borrels en bijeenkomsten bezoekt Lobke met veel plezier. “Onze acti-
viteiten bieden een duidelijke meerwaarde voor onze leden.”
 
Lobke is bestuurslid van UOV De Kring en voorzitter van de commissie Net-
werken & Communicatie. “Een van onze taken is het verzorgen van een leuk en 
gevarieerd programma voor onze leden”, legt ze uit. “Dat gaat dus veel verder 
dan af en toe een gezellige borrel. We streven altijd naar een combinatie van 
een leuke activiteit en verbinden. Als ondernemer heb je vaak je ritme, leef je in 
de waan van de dag. Het is heel leuk en leerzaam om in contact te komen met 
collega-ondernemers. Je komt bijvoorbeeld vaak tot verrassende inzichten.”
 

Kijkje in de keuken
Met plezier blikt Lobke terug op de activiteiten die dit jaar plaatsvonden. “De 
nieuwjaarsbijeenkomst samen met leden van de Zeelandse Ondernemers Ver-
eniging was erg leuk. Dankzij de interactieve opzet bruiste de avond van dy-
namiek en kwamen er veel mooie gesprekken op gang. Daarnaast herinner ik 
me bijvoorbeeld het bezoek aan Sidekix, dat onder andere de mailings voor de 
Nationale Postcode Loterij verzorgt. Toen wij er waren, draaiden de machines 
op volle toeren. Zo’n kijkje in de keuken vind ik ongelooflijk interessant.”

 
Profiteer ervan

Ondanks de gevarieerde activiteitenkalender kent OUV De Kring een ‘harde 
kern’ aan bezoekers. “Niet iedereen is even betrokken en dat hoeft ook niet, 
maar aan de andere kant: vergeet niet te profiteren van je lidmaatschap! Los 
van het feit dat de bijeenkomsten altijd super gezellig zijn en je gegarandeerd 
interessante collega-ondernemers ontmoet. Eigenlijk is er geen reden om níet 
te komen.”

Frank: “Andersom kunnen starters ons een spiegel 
voorhouden. Ook wij waren ooit starters met dro-
men en ambities. Hoe zit het daarmee? Wat waren 
onze oorspronkelijke plannen en stroken die nog 
met wat we vandaag de dag doen? Het contact 
met starters is een heel mooie manier om te re-
flecteren.”
 

Passie en energie
Namens Misfits is Efie Derksen toegetreden tot het 
bestuur van UOV De Kring. Ook is er een nieuwe 
commissie opgericht: de commissie Misfits, waarin 
onder andere UOV-bestuurslid Marion Neggers is 
toegetreden. Imke geeft aan uit te kijken naar de 
toekomst. “We zijn er voor iedere starter, ongeacht 
leeftijd, opleiding of beroep. Het mooie aan het 
werken met starters, is dat ze actief zijn en zich wil-
len inzetten voor hun bedrijf en de gemeenschap. 
Achter de droom die ze hebben, schuilt vaak veel 
passie en energie. Het is heel tof om dat samen om 
te zetten in resultaat, samen met de inbreng van 
ervaren ondernemers.”
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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
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