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“Juist nu blijven verbinden”

Van een ‘waakvlameffect’ wil Efie dan ook niet spreken. 

“Het is eerder andersom, alsof we in deze tijd alleen maar 

meer de verbinding zoeken. Het contact dat ontstaat is 

niet alleen prettig, maar vaak ook heel nuttig. Bijvoorbeeld 

om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe je het 

bestaansrecht van je bedrijf behoudt in een veranderende 

wereld, of hoe je je onderneming zelfs mee kunt laten 

evolueren. Zoiets doe je niet alleen, maar bij voorkeur 

samen. Als we daar als ondernemersvereniging een rol in 

kunnen spelen, doen we dat graag.”

Coaching voor starters

Voorbeelden zijn er genoeg. Zo is UOV De Kring druk met 

het vormgeven van het coachingstraject voor starters, 

waarin allerlei thema’s aan bod komen waar je als 

beginnend ondernemer mee te maken krijgt. “Vervolgens 

koppelen we iedere deelnemende starter aan een ‘buddy’, 

vaak een gevestigde ondernemer. Samen maken ze een 

heel mooie vliegende start”, aldus Efie.

Green meets Grey

In het verlengde daarvan ligt ‘Green meets Grey’, een 

evenement dat de verbinding maakt tussen starters en 

de gevestigde ondernemersorde. Volgens Efie is er bij 

Green meets Grey geen sprake van eenrichtingsverkeer: 

de gevestigde ondernemers leren net zo goed van de 

starters. “Je ziet ze genieten van de beginnersenergie, van 

de creatieve ideeën en van de andere kijk op ondernemen 

die starters vaak hebben. Aan de andere kant hebben de 

gevestigde ondernemers veel ervaring. Hun verhaal en 

hun tips kunnen heel waardevol zijn voor starters. Samen 

ontdekken ze bijvoorbeeld dat ook een succesvol bedrijf 

periodes kent van vallen en opstaan.” Green meets Grey is 

in beginsel een live event, maar vindt dit jaar (voorlopig) 

online plaats.

Online genieten

Een verbindingsmoment om van te smullen was de 

online kookworkshop die UOV De Kring in december 

hield voor haar leden: het ‘UOV Do It Yourself Kerstdiner’. 

Onder leiding van Johan Visser, eigenaar van het Udense 

barbecue-cateringbedrijf Big Boys, gingen de deelnemers 

tijdens een Zoom-sessie aan de slag met een box vol 

barbecueproducten die ze vooraf hadden opgehaald in 

de Big Boys Playground (aan de Loopkantstraat). “Het 

was heel leuk om te begeleiden”, vertelt Johan. “Ze pakten 

het heel zelfstandig op, je kon zien dat verschillende 

deelnemers het gewend waren om in de keuken te staan. 

Veel gerechten kwamen dicht in de buurt van wat we in 

onze instructievideo’s lieten zien. Trouwens, niet alleen 

culinair was dit een geslaagde workshop; ook persoonlijk 

vlak. Zonder fysiek bij elkaar te zijn, waren de deelnemers 

tóch samen.”

In een tijd waarin veel evenementen geen doorgang 
vinden, zou je zomaar kunnen denken dat het ook stil is bij 
ondernemersverenigingen. Bij UOV De Kring is dat echter niet het 
geval. Bestuurslid (en voorzitter van de starterscommissie) Efie 
Derksen vertelt dat er nog steeds veel verbinding wordt gecreëerd – 
misschien wel júist nu.
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Ondernemenduden.nl

Verder is het platform Ondernemenduden.nl een mooie 

voedingsbodem voor contacten tussen ondernemers. Efie 

constateert dat bezoekers vooral de vraag-antwoord-optie 

steeds vaker gebruiken. “Bijvoorbeeld door ondernemers 

die door corona personeel ‘over’ hebben, waar andere 

ondernemers juist kampen met een tekort. Daar kunnen heel 

mooie samenwerkingen of uitwisselingen ontstaan. Ook zijn 

er ondernemers die bijvoorbeeld vragen om specifieke hulp 

of adviezen, zoals bij het vormgeven van hun social media-

activiteiten. Ondernemenduden.nl is dan dé plek om elkaar 

te vinden.”

Durf Te Vragen

Tot slot noemt Efie nog de Durf Te Vragen-sessies, het 

laagdrempelige contactmoment met het bestuur dat UOV 

De Kring onlangs in het leven riep. Efie: “Hiermee houden we 

de lijntjes met onze leden lekker kort en informeel. Want hoe 

handig Teams, Zoom en alle andere online vergaderopties ook 

zijn; het gewone praatje met collega’s mis je. We hebben het 

in februari voor het eerst gehouden en we blikken er met een 

goed gevoel op terug, het was heel gezellig. Voortaan gaan 

we dit iedere maand doen. Dit past bovendien heel mooi in de 

beweging naar ‘community’ die we als UOV De Kring aan het 

maken zijn.”

Blijven verbinden

“Het is heel nuttig om ook in deze tijd te kijken naar kansen 

om mét elkaar te blijven ondernemen”, besluit Efie. “Soms in 

een ander perspectief of via een verrassende oplossing, maar 

als ondernemersvereniging blijven we die verbinding zoeken.”

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 

uovdekring.nl

Op zoek naar twinkelingen
Wegens succes herhaald: de Hot Seats voor starters 
komen ook dit jaar weer op de agenda. Marion Neggers 
(bestuurslid van UOV De Kring) en Eric Bolwerk (trainer/
coach namens Coachweb) zien in de Hot Seat-sessies een 
duidelijke meerwaarde voor startende ondernemers.

De eerste editie ligt al ver achter ons (juni 2020), maar de 

herinneringen zijn nog vers. “Tijdens de Hot Seat-sessies staan 

startende ondernemers in de spotlights”, vertelt Eric, die de 

eerste sessie leidde. “We dagen ze uit om na te denken over 

de hun bedrijf en het ondernemerschap in het algemeen. Met 

als doel te ontdekken waar iemand staat, waar hij heen wil en 

wat hij voor die persoonlijke en zakelijke groei nodig heeft.”

Groepsdynamiek

Marion vertelt dat een nieuwe editie van de Hot Seats voor 

starters wordt opgenomen in een jaarprogramma voor 2021, 

waarin allerlei relevante onderwerpen aan bod komen. “De 

starters van vandaag zijn de gevestigde ondernemers van 

morgen, daar investeren we graag in. We behandelen van 

alles: van het belang van marketing tot het bijhouden van 

je administratie en van strategische doelen formuleren tot 

investeren in je persoonlijke ontwikkeling. De Hot Seats zijn 

onderdeel van het programma. Zodra het weer verantwoord 

kan, gaan we ermee verder. Natuurlijk zouden we het ook 

online kunnen organiseren, maar we kiezen liever voor fysieke 

bijeenkomsten. Dat zorgt voor de mooiste groepsdynamiek.”

Niet alleen de starters spinnen garen bij de Hot Seat-sessies; 

ook de ervaren trainer Eric geniet volop. “Triggeren, prikkelen, 

confronteren… Het is heel leuk om een bijdrage te leveren aan 

de groei van een startende ondernemer als persoon en aan 

zijn of haar onderneming. Wat ik mooi vind, is de ambitie, het 

enthousiasme en ook het eigenwijze dat veel starters hebben. 

Velen vinden bijvoorbeeld dat ze alles zelf moeten kunnen. Onzin 

natuurlijk, want er zijn zó veel mensen om je heen die willen 

helpen. Met kennis, met connecties, noem maar op. Alleen al 

de contacten die tijdens de Hot Seat-sessies ontstaan zijn daar 

het bewijs van. Het mooiste is wanneer je na een sessie bij een 

deelnemer de twinkeling in de ogen ziet. Dan weet je dat je de 

juiste snaar hebt geraakt.”
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