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EEN TERUGBLIK OP 2021  

 

Vertrouwen 

 

Tijdens mijn voorzitterschap heb ik vanaf het begin ingestoken op leiderschap op 
basis van vertrouwen. Vertrouwen hebben in elkaar, in ieders kunnen en in de 
intenties. Dat was niet altijd gemakkelijk in een samenleving waarin wantrouwen de 
boventoon voert. Het centraal stellen van Het centraal stellen van vertrouwen in elkaar 
is in mijn optiek dan ook de enige manier om vooruit te komen. 

In de afgelopen tijd heb ik dat wantrouwen op verschillende vlakken ervaren. Van 
collega ondernemersverenigingen die bij elk nieuw project eerst denken: ‘Ja, maar 
mijn vereniging dan?’ in plaats van te bespreken wat we samen, met elkaar, kunnen 
bereiken en oppakken. Maar ook bij de overheid, neem bijvoorbeeld de 
vergunningstrajecten. Je kan het de ambtenaren niet eens kwalijk nemen dat er 
altijd een ‘maar’ of ‘mits’ komt, want zo worden zij beoordeeld. En wat te denken van 
ondernemers, die zich nog veel te vaak alleen maar op de korte termijn richten en 
denken in termen van ‘whats in it for me?’ in plaats van kijken of het op de langere 
termijn niet veel beter is voor alle ondernemingen in de regio en dus ook voor hen. 
En ten slotte de burgers, die door misinformatie wantrouwend worden en waarbij de 
‘nimby’ (Not In My BackYard) gedachte hoogtij viert, van thema’s als 
arbeidsmigranten tot innovaties betreffende duurzaamheid.  

Deze wantrouwende houding houdt ons tegen om snel(ler) te kunnen reageren op 
veranderingen. Maar we kunnen het wel, zo liet Corona ons zien; als we op korte 
termijn bang zijn voor ons eigen hachje dan zijn we wel bereid en in staat om allerlei 
stappen te zetten. Maar er zijn nog zoveel vlakken waarin we stappen kunnen 
ondernemen en niet zo kunnen doorgaan als we nu doen. Te denken valt aan het 
klimaat, energie en personeel (het zal niet lang duren voor de eerste bedrijven 
omvallen door personeelstekort). We hebben allemaal de mond vol van een brede 
welvaart en staan daar ook helemaal achter, maar als we daarvoor iets moeten 
doen…….. 

Gelukkig hebben in 2021 verschillende partijen de handschoen opgepakt en hebben 
zij verder durven denken dan alleen de korte termijn. Zo hebben we bij VNO/NCW 
bijvoorbeeld afspraken gemaakt om meer te gaan samenwerken en niet meer in 
elke gemeente projecten opnieuw uit te vinden, maar elkaar te helpen en te 
ondersteunen. Bij de gemeente gaat de samenwerking ook steeds verder en beter; 
dat merken we bijvoorbeeld bij het starterloket van Misfits. Ook is het idee van Eigen 
Wijzer Maashorst (voorheen Hybride Leeromgeving Uden) verder uitgebreid waarbij 
verschillende ondernemers het plan opgepakt hebben om gezamenlijk de 
uitdagingen betreffende de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. En ten slotte is 
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gestart met het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking tussen de 
verschillende ondernemersverenigingen in de gemeente Maashorst. 

Dus 2021 heeft mij iets meer vertrouwen gegeven in de toekomst, maar we zijn er 
zeker nog niet. Mijn oproep is dan ook, ga samenwerken op basis van vertrouwen. 
Ja, je loopt wel eens tegen de lamp, maar het levert altijd meer op; doe mee of je 
haakt vanzelf af! 

 

Frank de Winter, voorzitter    



   

Jaarverslag 2021    Pagina 5 van 12  

 

ONZE MISSIE / VISIE  

In 2017 zijn we begonnen met het actualiseren van onze missie en visie. Uit 
verschillende bijeenkomsten met leden is daaruit de nog steeds leidende 
missie/visie geformuleerd:  

Missie / visie  

UOV De Kring staat voor een optimaal Ondernemersklimaat in Uden en draagt 
daarmee bij aan een inspirerende en kansrijke omgeving voor organisaties en 
ondernemers.   

 

COMMISSIE COMMUNICATIE EN NETWERKEN  

Net zoals in 2020 was het ook begin 2021 lastig jaar om live bijeenkomsten te 
organiseren. Maar ons doel was wel om elkaar toch te blijven zien dus dan maar 
online. We kijken en tevreden of terug maar gelukkig konden we ons later in jaar 
weer live ontmoeten. 
 
Binnen de richtlijnen van de RIVM hebben we wederom leuke en interessante 
bijeenkomsten kunnen organiseren. We merkten al snel dat er zeker de behoefte 
was om elkaar te zien en bij te praten; netwerken. Dat gaf ons zeker veel energie en 
enthousiasme om alvast te gaan brainstormen voor het jaar 2022! 
 
Het programma van 2021; 
* 14/01 onlinebijeenkomst met Annemarie van Gaal 
* 25/02 onlinebijeenkomst verzorgd door onze leden, thema; online Marketing 
* 22/04 onlinebijeenkomst, VR Meeting / borrel 
* 20/05 live online koken 
* 17/06 Wandelen / netwerken door de natuur  
* 15/07 Bedrijfsbezoek dierenpark Zie ZOO 
* 23/09 Bedrijfsbezoek Wiltec 
* 21/10 Algemene Ledenvergadering met een diner en spreker Thijs Lindhout 
* 21/12 afhalen kerstpresentje 
  
Omdat wel ons ook continu willen blijven optimaliseren sturen we na (bijna) elke 
bijeenkomst een enquête naar de leden die aanwezig waren. Hieruit konden we 
concluderen dat over het algemeen gesteld kan worden dat alle bijeenkomsten qua 
opzet, inhoud en locatie goed worden gewaardeerd. 
  
In 2021 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd om de leden geïnformeerd en 
betrokken te houden:   
• 6 x een digitale nieuwsbrief;  
• 4 x een artikel in Bedrijvig Uden;  
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• Fotografie van alle activiteiten;  
• Website; verslag van de diverse bijeenkomst, ondernemersinterview van de  
  leden maar ook informatieve en ondernemers/nieuwsberichten uit onze gemeente. 
• Twitter en LinkedIn; voor promotie is frequent gebruik gemaakt van deze Social  
  Mediakanalen. 
 
 
COMMISSIE BELANGENBEHARTIGING  

Het volgen van regionale ontwikkelingen, het met diverse marktpartijen en   
overheden meedenken over belangrijke thema’s en richting de (plaatselijke)   
overheid de belangen behartigen van onze leden en ondernemers in het algemeen 
waren in het afgelopen jaar activiteiten waarmede wij ons bezig hielden. Onze inzet 
concentreerde zich in 2020 op de volgende thema’s: 
 
Arbeidsmarkt en onderwijs   

Ook in 2021 drukt COVID-19 een grote stempel op de (wereld)maatschappij. Binnen 
dit thema is de hybride leeromgeving verder vormgegeven naar een eigen entiteit; 
Eigenwijzer Maashorst. Naast het feit dat de deelnemende bedrijven erg zijn positief 
zijn, is het initiatief beloon met subsidiemogelijkheden om de opleidings- en 
trainingsmatrix met de juiste inhoud te vullen. In UOV De Kring is trots dit voor 
ondernemend Uden (en Landerd) voor de ondernemers op te kunnen zetten. 

Infrastructuur en ruimte   

In 2021 hebben wij met de kwartiermakers van de provincie gesproken, over de 
aanpassing van de N264/ Lippstadtsingel. De huidige vier rotondes verdwijnen en 
worden omgebouwd tot kruispunten met zogenaamde intelligente verkeerslichten. 
Samen met leden (van de Heuvel logistiek en Chain Logistics) hebben wij een 
positieve bijdrage aan de invulling van dit project gegeven. Daarmee dragen wij 
gezamenlijk bij aan een betere omgeving voor de inwoners en de ondernemers van 
Uden. 

In 2022 vindt de contractfase plaats en zal 2023 gestart worden met de uitvoering. 
Ook in 2022 zullen wij nieuws over de ontwikkeling met de leden communiceren. 

Ondernemerschap en samenwerking 

UOV De Kring overlegt structureel drie keer per jaar met de wethouder  
Economische Zaken en één keer per jaar met het voltallige college van  
burgemeester en wethouders. 
 
In 2021 hebben we samen met de gemeente en andere ondernemersvereniging 
meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe economische visie van de 
gemeente Maashorst gestoken. UOV De Kring heeft (samen met de ZOV) ervoor 
gezorgd dat de ondernemers ook duidelijk gezien en gehoord zijn. Nu is het wachten 
op de samenvoeging per 1-1-2022, waarna wij met het college kennis kunnen maken 
én jullie belangen kunnen behartigen.  
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COMMISSIE MISFITS   

2021 zijn we met frisse moed gestart. Ondanks dat ook dit jaar niet geheel zon 
corona maatregelen is geweest, hebben we mooie dingen bereikt met Misfits: 

In 2020 was er een dip rond nieuwe startende ondernemers, wat een logisch gevolg 
is van Corona. In 2021 lijkt dit weer langzaam te groeien en we verwachten dat dit 
door gaat zetten. 
 
Het Online platform is in november 2020 gelanceerd en heeft in 2021 dan ook een 
groei meegemaakt. Het is inmiddels voor de gehele Gemeente Maashorst 
beschikbaar en er zijn in totaal 193 ondernemers die een profiel hebben 
aangemaakt. 

In 2021 zijn we gestart met de eerste 2 coachingstrajecten voor startende 
ondernemers. Starters zijn erg enthousiast en onze voorbereidingen werpen dan ook 
zijn vruchten af. De 24 starters die dit zijn aangegaan zullen in maart 2022 hun 
diploma ontvangen. Dan zal ook een volgende reeks starten. 

We hebben i.v.m. de verkiezingen voor de nieuwe gemeente, samen met andere 
partijen, een geslaagd verkiezingsdebat georganiseerd in 2021. 
 
Op 25 maart hebben we een mooie online versie van Green Meets Grey 
georganiseerd.  De tweede editie in November 2021 wilde we fysiek organiseren, 
omdat men de digitale bijeenkomsten zat is. Na veel voorbereidingstijd, kwamen er 
helaas weer beperkende maatregelen en moesten we de 3e editie cancelen. Het 
bedachte concept voor de 3e editie van Green Meets Grey gaan we gebruiken voor 
een moment dat de corona regels het toelaten. 
 
Wel hebben we in 2021 nog een fysieke en interactieve bijeenkomst kunnen 
organiseren, waarbij we na een leuke lezing weer ouderwets hebben kunnen 
netwerken. 

Naast alle activiteiten hebben we ook de samenwerkingen met meerdere partijen 
verder uitgediept. Bijvoorbeeld met de gemeente, maar ook met de HLO, nu 
Eigenwijzer Maashorst, waarbij we mooie plannen hebben voor 2022. 
 

HYBRIDE LEEROMGEVING (HLO) – STG. EIGEN WIJZER MAASHORST 

In november 2021 werd De Hybride Leeromgeving, project van UOV de Kring 
Stichting Eigen Wijzer Maashorst. De missie van de stichting is het aantrekken, 
ontwikkelen en behouden van talent. 

Aan het einde van 2021 waren: 
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• 68 bedrijven aangesloten 
• 134 personen ontvangen nieuwsbrief met inspiratie m.b.t. leren en 

ontwikkelen 
• Talent aantrekken: 59 studenten doen opdracht bij bedrijven in Maashorst via 

Eigen Wijzer 
• HRM Hogeschool Zuyd, HRM Avans, Bedrijfskunde HAN 

Wat hebben we in 2021 bereikt? 

• MKB!dee: in voorjaar aanvraag en toekenning MKB!dee. Deelnemers Estillon, 
Derks, VBV, Chain 

• Samenvoeging Expertgroep L&D met Maashorst Academy, budget vanuit 
MKB!dee voor Maashorst Academy. Betrokken bedrijven: Derks, Estillon, 
Chain en VBV, Oté Pharma, van Boekel, van Tienen, Diba. 

• Thema digitalisering: Masterclass Data en slimmer organiseren en 20 
studenten voeren digitaliseringswerkplaatsen van de HAN uit bij 5 bedrijven 
uit Maashorst. 

Budget Provincie 
Februari aanvraag budget Coronaherstelfonds Provincie door gemeente Uden, 
toekenning. 

• Start inventarisatie scholingsbehoefte, bedrijfsscholen 
• Samenwerking onderwijs 
• September start samenwerking Avans HRM, start opzet studentenbureau De 

Eigenwijzer 
• Matchingsplatform voor arbeidsmobiliteit tussen de bedrijven uit Maashorst 
• Challenge inclusief platform deelname aan deze challenge levert top 10 

plaats in halve finale op met een prijs van €2000. In de finale worden we 
vierde. 

Leercultuur bevorderen bij MKB 
Om bedrijven te helpen met hun leercultuur, draaien we pilots met een aantal 
bedrijven en zorgen we dat door middel van onder andere Learning Communities en 
expertgroepen de kennis gedeeld wordt met andere bedrijven in het netwerk. We 
richten ons op branche specifieke uitdagingen aan of nijpende tekorten aan 
personeel. We zoeken dan altijd een manier om meerdere bedrijven te voorzien van 
een oplossing. 

- Een bedrijfsschool voor plaatwerken samen met andere bedrijven en het ROC. 
- Open badge, praktijkopleiding kunstof bewerken ism ROC 
- Start met samenwerking in de automotive 
- Derde leerweg logistiek 5 bedrijven met meerdere leerlingen via HLO 

Oprichting Stichting Eigen Wijzer Maashorst 
- Nieuwe Stichting, nieuwe naam, website, logo en visie gerealiseerd. 
- De stichting voert het thema arbeidsmarkt uit voor de ondernemersverenigingen in  
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  gemeente Maashorst, uit. Ook voor bedrijven die niet aangesloten zijn bij een       
  ondernemersvereniging. 
- Strategisch marketingplan, nieuwsbrief, Eigen Wijzer Journaal, Social media etc 
- Website van visitekaartje naar interactief platform. 

AANTAL LEDEN  

Het totaal aantal leden op 31-12-2021 bedroeg 139 (incl. Misfits).  

HET BESTUUR  

Het bestuur heeft in de verslagperiode 11 keer vergaderd. Daarnaast is UOV De  
Kring door de leden van het bestuur in tal van bijeenkomsten vertegenwoordigd.  
 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN   

Het rooster van aftreden per 31-12-2021 is als volgt:  
Functie  Naam bestuurslid  Jaar 

aantreden  
Jaar 
aftreden  

Herbenoemings  
jaar  

Voorzitter  Frank de Winter  2016  2025  2019 herbenoemd ALV 
25-04-2019 

Secretaris  Marion Neggers  2019  2028  Herbenoemd in ALV 
2021  

Penningmeester  Fokko Jolles 2021 2024  

Bestuurslid Mark Bras 2021 2024  
Bestuurslid  Hans Clemens  2015  2021 nvt 
Bestuurslid  Lobke Opsteen  2019  2021 nvt 
Bestuurslid  Efie Derksen  2019  2021 nvt 

 

COMMISSIES   

UOV De Kring heeft drie actieve commissies, waarvan de bezetting in 2021 als volgt 
was:  

Commissie Communicatie en Netwerken:  

Lobke Opsteen (voorzitter)  
Leonore in ’t Hout 
Mark Bras 
Sanne de Kleijne  
Pauline van Meurs   
Huibert Bijland 
Ben van den Dungen 

Rene Timmers 



   

Jaarverslag 2021    Pagina 10 van 12  

 
Commissie B&S:  

Hans Clemens (commissievoorzitter)  
Ron Crone (adviseur) 
Frank de Winter 
Erik Marcus  
Bert Verlaan                                                                 
René Savelsberg  

 
Commissie Misfits  

Efie Derksen (commissievoorzitter)  
Marion Neggers (secretaris bestuur) 
Imke de Korte (startup officer) 
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FINANCIËN  
  
De uitkomsten van het financiële reilen en zeilen van UOV De Kring zijn hieronder 
weergegeven (geen accountantscontrole toegepast). De financiële positie van UOV 
De Kring is gezond en stabiel.   
  
 

 
 

BALANS 31-12-2021 31-12-2020

VORDERINGEN
Debiteuren [1300] 190,58€               -                   
RC HLO/Eigen Wijzer Maashorst 3.943,24€            7.949,20          
Overlopende Activa nog te ontvangen 24.196,00€          
BTW 14.290,57€          12.850,08        
Vooruitgefactureerde omzet -€                     936,00             

42.620,39€          21.735,28€     

LIQUIDE MIDDELEN
---- 044 Spaarrekening UOV De Kring (NL98ABNA0472814044) [1101] 126.038,19€        130.238,19      
---- .976 Betaalrekening UOV De Kring (NL48ABNA0482985976) [1100] 229,70€               32.977,47        

126.267,89€        163.215,66€   

TOTAAL DEBET 168.888,28€        184.950,94€    

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal [2500] 123.950,02€        131.859,96      
Resultaat openstaande boekjaren (23.675,24)€         -7.909,94         

100.274,78€        123.950,02€   

Voorzieningen
 -- Voorziening Hybride Leeromgeving (HLO) -€                     15.000,00        
-- Voorziening Misfits/Startersloket 15.171,93€          23.517,21        

Kort vreemd vermogen
Crediteuren [1700] 40.173,36€          19.028,21        
Nog te betalen kosten 13.268,21€          3.455,50          

68.613,50€          61.000,92€     

TOTAAL CREDIT 168.888,28€        184.950,94€    



   

Jaarverslag 2021    Pagina 12 van 12  

Resultaat per 31-12-2021 (bedragen excl. btw)  
 

 
 

Pagina 1

Omzet 2021 UOV Misfits HLO
-- HLO MKB Idee Prijs 2.000,00€                 2.000,00€         
-- Omzet [8000] 59.130,62€               59.130,62€      
-- Omzet Misfits contributie [8005] 3.150,00€                 3.150,00€        
Subsidie Misfits 35.000,00€               35.000,00€      
Vooruitvangen subsidie -€                          
-- Subsidie ontvangsten HLO [4004] 74.980,00€               74.980,00€       
Totaal omzet 174.260,62€             59.130,62€     38.150,00€     76.980,00€      

Directe kosten
-- Bestuursvergadering [4300] 2.843,10€                 2.575,78€        
-- Commissie - kosten [4310] 59.572,38€               
---- Kosten cie C&N (activiteiten) [4320] 13.077,10€               13.077,10€      
---- Kosten cie Misfits (subsidie) [4330] 46.495,28€               46.495,28€      
---- Kosten cie B&S -€                          
-- Projectkosten [4350] 102.974,04€             
---- Projectkosten algemeen [4350] 267,32€           
---- Kosten project HLO (subsidie) [4351] 102.974,04€             102.974,04€     
Totaal directe kosten 165.389,52€             15.920,20€     46.495,28€     102.974,04€    

Brutoresultaat 8.871,10€                 43.210,42€      -8.345,28€       -25.994,04€     

Kosten
-- Algemene kosten 42.448,65€               42.448,65€       
---- Algemene kosten algemeen 323,39€                    
---- Accountantskosten [4750] 340,00€                    
---- Administratiekosten [4700] 4.268,00€                 
---- Advieskosten [4533] 19.534,00€               
---- Afrondingsverschillen -0,12€                       
---- Backoffice [4532] 13.028,10€               
---- Bankkosten [4675] 184,77€                    
---- Contributies & Abonnementen [4310] 1.259,21€                 
---- Website, ICT & Promotiekosten 3.511,30€                 
-- Verkoopkosten 9.410,91€                 9.410,91€         
---- Verkoopkosten algemeen 4.058,67€                 
---- Oninbare omzet 240,50€                    
---- Online reclame [4325] 4.588,80€                 
---- Relatiegeschenken [4531] 522,94€                    
Totaal kosten 51.859,56€               51.859,56€      -€                 -€                 
Overige inkomsten/uitgaven
**** Rente -26,10€                     (26,10)€            
Nettoresultaat -43.014,56€              (8.675,24)€       (8.345,28)€       (25.994,04)€     

Exploitatie Misfits niet ten laste van UOV 8.345,28€                 8.345,28€        
Exploitatie HLO niet ten laste van UOV 10.994,04€               25.994,04€       

Jaarresultaat -23.675,24€              

Resultaat 2021 werkelijke kosten  
01-01 t/m 31-12-21

Verdeling van de werkelijke kosten


