
  

‘Ik blijf vechten als een 
leeuwin’

Eén van de deelnemers aan zo’n Zoom-sessie is Da-
niëlle van der Zee, eigenaresse van restaurant De 
Eetkaamer (Brabantplein, Uden). Het water staat 
haar door de coronamaatregelen aan de lippen. 
“Als horecaondernemer kom je ineens in een situ-
atie waarin er geen euro meer binnenkomt. Maar 
je moet wél de huur betalen en de salarissen van 
je medewerkers. De verhuurder van ons pand wilde 
gewoon de volledige huursom ontvangen, terwijl 
we vele weken dicht zijn geweest. Ik wist écht niet 
hoe het verder moest.”

Hulp bij steunmaatregelen
In de Zoom-sessie kwam Daniëlle in contact met 
collega-ondernemers, die uitstekend thuis waren in 
de wereld van steunmaatregelen en subsidies. “Ik 
kende de regelingen zelf ook wel, maar ik wist niet 
precies waar ik recht op had en hoe ik ze kon aan-
vragen. De mensen die me in die Zoom-sessie heb-
ben geholpen, hebben er echt verstand van. Uitein-
delijk hebben we van de juiste regelingen gebruik 
kunnen maken. Wat die voor mij betekenen? Het 
verschil tussen failliet gaan of voortbestaan.”

Emotionele waarde
Hoewel Daniëlle nog altijd vreest voor haar zake-
lijke toekomst, is ze strijdlustig. “We gaan de effec-
ten van corona nog jaren merken en ik ben oprecht 
bang dat de ‘angstcultuur’ blijft hangen. Toch zal ik 
blijven vechten als een leeuwin. Mijn zaak heeft niet 
alleen een economische betekenis, maar ook een 
emotionele. Het is het levenswerk van mijn man 
Miguel, die drie jaar geleden overleed. Ik doe er alles 
aan om dat niet verloren te laten gaan. Inmiddels is 
het restaurant, met beperkende maatregelen, weer 
geopend, inclusief het bijbehorende terras. Binnen 
de door de overheid gestelde marges zetten we alle 
zeilen bij om onze gasten in een veilige en sfeervolle 
omgeving te verwelkomen.”

Persoonlijk welzijn
Een andere ondernemer die door de coronacrisis 
in zwaar weer terechtkwam, is Wilma Groenendijk 
(mede-eigenaar van Anneveldt Animaties). Ener-
zijds doordat ze in de privésfeer met corona te 
maken kreeg, maar ook doordat klanten hun op-
drachten introkken. “Rampweken waren het”, aldus 
Wilma. “Maar gelukkig kan ik inmiddels conclude-
ren dat het ook een positief effect heeft gehad. Ik 
had me al eerder aangemeld voor een Mastermind 
van UOV De Kring. Daarin kreeg ik de vraag wat 
mijn doel was voor dit jaar. Mijn eerste impuls toen 
de crisis uitbrak was : zakelijk tien tandjes bijzetten! 
Maar dat werkte niet, ik liep mijzelf voorbij. Toen ik 
rustig over mijn echte doel na ging denken, was het 
antwoord: mijn persoonlijke welzijn.”

Corona treft iedereen. Allemaal hebben we te maken met 
de gevolgen van de pandemie en zoals bekend kampen 
veel ondernemers met zware economische gevolgen. UOV 

De Kring staat hen ook nu (of: júist nu) met raad en daad terzij-
de. Bijvoorbeeld via actieve online Zoom-sessies, om te inspire-
ren, te motiveren en te leren van collega-ondernemers.
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‘Hulp vragen is een teken van kracht’

Huub Dormans heeft een duidelijke boodschap voor Udense ondernemers. De 
directeur van OndernemersLift+ reikt ondernemers die door de coronacrisis in 
zwaar weer zijn gekomen, de 
helpende hand. “Mijn oproep: 
dúrf om hulp te vragen. Dat is 
geen teken van zwakte, maar 
juist van kracht.”

OndernemersLift+ onder-
steunt, faciliteert en stimuleert 
groei en innovatie van onder-
nemers binnen het MKB in 
Noordoost-Brabant. Nu we te 
maken hebben met grote on-
zekerheid, is het Future Fit Pro-
gramma in het leven geroepen. 
Huub: “In Future Fit werken we 
met groepen van zes onderne-
mers, die elkaar ondersteunen 
en steun ontvangen van ons. 
Wat betekent de coronacrisis 
voor je bedrijf? Kun je nog hetzelfde doen als voorheen? Hoe reageren je klan-
ten? Moet je werk uitbesteden? Of wellicht op zoek naar ander personeel? En, 
heel belangrijk: welke kansen zie je om in een nieuw toekomstbeeld weer suc-
cesvol te zijn?”

Schatten aan ervaring
Natuurlijk zijn er steunmaatregelen, leningen en subsidies. Maar daaraan zijn 
vaak voorwaarden verbonden. “In ons programma helpen we ondernemers 
daarbij. We willen je bedrijf leren kennen om het vervolgens future proof te ma-
ken. Daar hebben we de mensen voor en de ervaring. In onze eigen organisatie, 
maar ook bij partners, zoals Stichting Ondernemersklankbord, met oud-onder-
nemers met schatten aan ervaring of ondernemers van UOV de kring.”

Doordacht vooruit
Sommige ondernemers schromen om hulp te vragen, of vinden dat ze ‘ge-
woon vooruit moeten’. Deels terecht, stelt Huub. “Niet praten maar doen, is een 
mooie instelling. Maar doe het wél doordacht. Als je aan de rand van een ravijn 
staat, denk je ook goed na over je volgende stap. En maak je geen zorgen: als wij 
je helpen, ga je zelf ook keihard aan de slag. Je kunt je tijd, geld en energie maar 
één keer besteden: zorg dus dat je het goed doet.”

Ondernemers die meer willen weten over het Future Fit Programma, kun-
nen terecht op Ondernemersliftplus.nl.

Zakelijke prioriteiten
Dat inzicht bracht Wilma de nodige rust en ruimte. 
“Daardoor kon ik ook veel beter zakelijke prioriteiten 
stellen. Wat wil ik? Waar liggen kansen? Hoe kan ik de 
situatie ombuigen? Ik heb onder andere besloten om 
meer aandacht te besteden aan onze reguliere uitle-
ganimaties. Ondernemers moeten in deze tijd veel 
procedures aanpassen en maatregelen nemen. En: dat 
communiceren met hun medewerkers. Onze anima-
ties zijn uitstekend geschikt om een moeilijke, niet-leu-
ke boodschap toch op een toegankelijke manier te 
brengen.”

Potentie
Bijkomend effect van de coronacrisis is dat Wilma’s on-
line yogawebsite (yoffga.nl) aan kracht wint. “Yoffga is 
gericht op de zittende mens. Zeker in een tijd waarin 
we veel thuiswerken, neemt de kans op RSI en bur-
nout-achtige klachten toe. Waar men ons voorheen 
nogal vooruitstrevend vond, zien we nu ineens dat de 
behoefte aan online yoga toeneemt. Ik zie er op de lan-
gere termijn zeker potentie in, en het begin is er.”
Meer weten over UOV De Kring? Lees dan verder op 
www.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
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