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Ondernemers vinden 
elkaar online

Imke de Korte is Startup Officier vanuit Misfits (een van 

de commissies van UOV De Kring). In haar rol zet ze zich 

in voor startende ondernemers, wat prima aansluit bij 

het idee achter Ondernemend Uden. “Ondernemend 

Uden is ontstaan vanuit een behoefte die leeft bij zowel 

starters als gevestigde ondernemers. Ze willen met 

elkaar in contact komen om elkaar te versterken. Je 

merkt dat starters in de praktijk een drempel ervaren 

om bij een ondernemersvereniging te gaan of om naar 

een netwerkbijeenkomst te komen. Terwijl aan de andere 

kant gevestigde ondernemers heel graag tips en adviezen 

delen, of starters op een andere manier hulp bieden. 

Met Ondernemend Uden bieden we daarvoor een mooi, 

laagdrempelig online platform.”

Profielen ontdekken

Ondernemersprofielen vormen een belangrijk onderdeel 

van het platform. In een paar muisklikken ontdek je wie er 

achter de profielfoto schuilgaat, waarom de ondernemer 

in kwestie lid is van Ondernemend Uden en wat hij of zij 

collega-ondernemers te bieden heeft. Imke: “Daarnaast is 

er een nieuwsfunctie, waar we geregeld berichten plaatsen, 

maar waar ook ondernemers zelf relevante content kunnen 

delen. Geen promotieteksten voor je eigen onderneming, 

maar wel informatie waar een ander iets aan zou kunnen 

Er wordt nog gezocht naar een geschikt moment voor de officiële 
lancering, maar dat betekent niet dat er nog geen leven is op de 
website ondernemenduden.nl. Starters en gevestigde ondernemers 
ontmoeten elkaar in een LinkedIn-achtige omgeving vol interactie 
en nieuws. En een profiel aanmaken? Dat is zo gebeurd.

Imke de Korte
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hebben. Verder richten we momenteel een ‘faciliteiten’-

pagina in, vullen we onze online agenda en werken we aan 

een vraag-en-antwoordpagina. Alles om van ons platform 

een inspirerende omgeving te maken waar alle Udense 

ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.”

Maashorstgemeente

Wanneer Imke ‘Udense ondernemers’ zegt, voegt ze er direct 

aan toe dat het platform in de toekomst bedoeld is voor de 

gehele Maashorstgemeente. “Daar gaan we wel naartoe, zodat 

we ons platform verder kunnen verrijken. Hoe meer leden, des 

te meer interactie er ontstaat. En dat is goed voor het algehele 

ondernemersklimaat in de hele gemeente.”

Enthousiaste reacties

Leden die al in de beginfase aansloten, bijvoorbeeld tijdens 

een van de online sessies, reageren volgens Imke enthousiast. 

“Starters vinden het heel prettig om ervaren ondernemers te 

kunnen benaderen; zij vinden het op hun beurt heel leuk om 

te helpen. En ook op de functionaliteiten van het platform 

zelf zijn de reacties goed. Leden vinden het overzichtelijk, fijn 

in gebruik en vooral heel leuk om de profielen van collega-

ondernemers te bekijken. Al met al kunnen we spreken van een 

mooie start.”

De gemeente Uden faciliteert het platform Ondernemend 

Uden. Ondernemers die meer informatie willen (of zich direct 

willen aanmelden) kunnen terecht op ondernemenduden.nl. 

Een profiel aanmaken is gratis.

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

Toekomst Maashorstgemeente
krijgt vorm

Voor de een is het toekomstmuziek, voor anderen aan de orde 

van de dag: de gemeente Maashorst. Wie er al een tijd druk 

mee bezig zijn, zijn de mensen van de Visiegroep Economie. 

De leden werken aan een visiedocument dat als leidraad kan 

dienen voor het economische beleid van de toekomst. In de 

visiegroep zijn de ondernemersverenigingen uit Uden (UOV 

De Kring en SBBU), Volkel, Odiliapeel, Zeeland, Schaijk en Reek 

vertegenwoordigd, net als de gemeentes Uden en Landerd.

Economisch

“We hebben elkaar nodig, zeker in het licht van één gemeente 

in de toekomst”, aldus Alfred van Meegen (bestuurslid 

Zeelandse Ondernemers Vereniging). “Samen werken we 

aan een breed gedragen visiedocument, dat als basis kan 

dienen voor een economisch gezonde gemeente. Denk aan 

thema’s als ontwikkeling, zoals van het gebied Maashorst, 

de Maashorstgemeente en de bedrijventerreinen. Maar ook 

zaken als infrastructuur, een gezond ondernemersklimaat en 

de ontwikkeling van recreatie en toerisme komen aan bod.”

Dynamisch

“Het is een dynamisch document”, vult Letty van Lieshout 

(beleidsadviseur economie gemeente Uden) aan. “Een 

document dat we steeds verder aanvullen. Uiteindelijk is 

het aan de nieuwe gemeente om het op te pakken.” Dat zal 

in 2022 zijn; voor die tijd rond de Visiegroep het document 

af. “Maar niet zonder regelmatig te overleggen met onze 

achterban”, aldus Theo Bouwmans (bestuurslid SBBU), die, 

net als de overige aanwezigen, tevreden is over de wijze 

waarop er samen wordt opgetrokken. “Ik ben blij dat we deze 

rol mogen vervullen, dat we op basis van gelijkwaardigheid 

komen tot een goed beleidsvoorstel.”

Realistisch

Lars Hövels (adviseur economische zaken gemeente Landerd) 

vult aan: “Het zou een gemiste kans zijn om het níet samen 

te doen. Op deze manier krijg je een realistisch document 

dat breed gedragen wordt en dus uitvoerbaar is.” Of, zoals 

Ron Crone (adviseur UOV De Kring) het samenvat: “We 

nemen iedereen serieus die betrokken is bij de toekomstige 

Maashorstgemeente. Een goed economisch beleid is namelijk 

in het belang van ons allemaal.”

Ondernemers die meer willen weten over de Visiegroep 

Economie, kunnen contact opnemen met Ron Crone: 

adviseur@uovdekring.nl.

Visiegroep
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