
Mastermind weer in de startblokken

In een Mastermind werken ondernemers samen 
aan professionele, fysieke en persoonlijke doelen. 
Twee directiecoaches begeleiden hen, zodat alle 
deelnemers op een efficiënte, leerzame en leuke 
manier van en met elkaar leren.
 

Tevreden over pilot
Kees van Middendorp en Monique Gerritsen zijn 
de coaches/moderatoren van de UOV Mastermind. 
Zij blikken tevreden terug. Kees: “Via Mastermind 
kun je als ondernemer in korte tijd meer bereiken 
dan wanneer je alles alleen doet. De pilotgroep was 
heel succesvol, ondanks de kleine groep waarmee 
we zijn begonnen. We hebben samen veel gereali-
seerd, zowel persoonlijke als professionele doelen. 
Plus: er is een super goed contact gegroeid tussen 
de deelnemers onderling. Dit jaar gaan we de data 
nog zorgvuldiger plannen en vaker de stem van de 
groep raadplegen, zodat we uiteindelijk nog meer 
uit het programma halen.”
 
“Deelname aan Mastermind was voor mij een peri-
ode van doelen stellen, reflecteren en concretiseren. 
Door samen focus te leggen, én je bloot durven te 
stellen aan je ontwikkeldoelen, creëer je een pro-

gressieve ontwikkeling. Het mooie van optrekken 
met andere ondernemers is dat iedereen zijn eigen 
perspectief heeft door zijn of haar ervaring, kennis 
en vakgebied. Je bent niet alleen, samen kom je ver-
der. Mij heeft Mastermind vooral focus opgeleverd. 
2019 was voor mij het jaar om mijn bedrijf uit te 
breiden. Ik ben gestart met één medewerker, maar 
dit jaar bestaat ons team al uit vijf medestrijders. 
Mede dankzij de inzichten uit Mastermind.”
Huibert Bijland, eigenaar en strategisch online 
marketeer bij IkCommuniceer
 
“Het samen praten en focussen heeft mij veel ener-
gie en inzicht opgeleverd. Ik kan beter focussen op 
wat ik écht wil, vanuit persoonlijk en zakelijk oog-
punt. Ik kijk nu bijvoorbeeld anders naar mijn be-
drijf en mijn doelgroep, waar ik in 2020 verder op ga 
inzetten. Ik raad collega-ondernemers zeker aan om 
deel te nemen aan Mastermind. In het begin is het 
even wennen en lijkt het misschien een investering, 
maar gaandeweg merk je dat je uitkijkt naar het vol-
gende moment waarop je bij elkaar komt. Vertrou-
wen en openheid zijn wel belangrijke voorwaarden 
om van je deelname een succes te maken.”
Hans Clemens, adviseur en eigenaar van
Amitec
 
“Het gezamenlijk uiteenzetten van mijn doelen, 
het delen van de route daar naartoe en vertellen 
waaróm ik die doelen stel, heeft mij veel voldoening 
gegeven. De resultaten? Ik geef anders leiding, heb 
een supergoed acquisitieplan geschreven en intus-

Het eerste jaar zit erop, en de conclusie is eensluidend: de 
pilot ‘Mastermind’ is een succes. Het initiatief van UOV 
De Kring krijgt daarom in 2020 een vervolg (inschrijven 

is al mogelijk). Intussen vertellen vier deelnemende onderne-
mers wat Mastermind hen heeft opgeleverd.
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UOV De Kring heeft een nieuwe adviseur. Eentje bij wie niet duidelijk is wat 
zwaarder weegt: zijn schat aan ervaring of zijn eigenwijze karakter… Gelukkig 
heeft alles een reden – en dus ook een plausibele verklaring. Maak kennis met 
Ron Crone.
 

Kun je jezelf voorstellen?
“Ik ben geboren en getogen in Veghel, maar woon alweer vele jaren in Uden. 
Ik ben getrouwd met Corine, en drie kinderen: Lotte, Coen en Gijs. Als ik mijn 
vijf grootste talenten zou moeten noemen, zou ik zeggen dat ik onophoudelijk 
nieuwsgierig ben, positief, communicatief, geïnteresseerd in mensen en actiege-
richt. Daar tegenover staat dat ik weet wat ik wil, af en toe te scherp en te direct 
ben. Ik ben er niet om te pleasen, maar om resultaat te boeken. Ik hou van actie. 
Ik stel mijzelf de norm dat een vergadering pas is geslaagd als mensen met meer 
energie vertrekken dan waarmee ze kwamen.”
 

Waarom heb je ja gezegd tegen de adviseursrol?
“Ik ben al jaren lid van de commissie Belangenbehartiging. UOV De Kring is een 
leuke club, die goede initiatieven ontplooit voor Udense ondernemers. Ik denk 
dat het heel goed is voor deze regio als we meer samen doen. Niet per se in om-
zet voor morgen, veel meer op de lange termijn. Met mijn ervaring wil ik graag 
een stevige bijdrage leveren”
 

Wat voeg je toe aan UOV De Kring? 
“Vooropgesteld: ik ga niets voor ondernemers doen, ik ben er niet voor de 
dagelijkse uitdagingen van ondernemer A of B. Mijn rol betreft meer de lan-
ge termijn, vooral op het gebied van belangenbehartiging. Wat is goed voor 
onze regio? Welke ontwikkelingen spelen er? Hoe kunnen ondernemers in Uden 
profiteren van een betere doorstroming op de weg, of van de voorgenomen 
samenvoeging met Landerd? Het begrip ‘samenwerking’ houdt voor mij in dat 
we met elkaar bekijken hoe we niet alleen vandaag en morgen, maar ook over 
twee jaar en verder succesvol kunnen ondernemen.”
 
Ron Crone bereiken? 
Dat gaat het snelste via e-mail: adviseur@uovdekring.nl

sen een mooie omzetstijging gerealiseerd. En ook 
privé heb ik meer tijd en ruimte kunnen maken. In 
december heb ik zelfs aan een hardloopwedstrijd 
van 15 kilometer meegedaan, terwijl ik vroeger 
sporten zonde van mijn tijd vond… Kortom, de 
Mastermindgroep heeft me veel meer energie en 
voldoening opgeleverd dan het me aan tijd heeft 
gekost.”
Robert van Dijk, eigenaar van Lunsj
Bedrijfscatering
 
“Ik wilde als ZZP’er graag groeien met mijn bedrijf. 
Mastermind was een mooie kans om dat samen 
met andere ondernemers te doen. Zelf kun je in 
een vaste denkcirkel terechtkomen, waardoor je 
geen oplossing meer ziet. Een frisse blik van een 
collega-ondernemer kan zomaar de input zijn die 
je nodig hebt om weer verder te komen. Daarbij is 
het gewoon heel fijn om met gelijkgestemden over 
je bedrijf en het ondernemen te hebben. Inmiddels 
werk ik samen met een stagiair en kan ik werk uit-
besteden, een opstap naar verdere groei. Bovendien 
blijft de vertrouwenscirkel die tijdens Mastermind 
ontstaat, ook na afloop bestaan. Zo heb je nog lang 
plezier van je deelname.”
Leonore in ‘t Hout, eigenaar van juridisch
advieskantoor LOUTERarbeidsrecht
 
Meer weten? Of alvast aanmelden? Lees dan verder 
op uovdekring.nl.
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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

‘Ik doe niets voor ondernemers’
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