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Mooie subsidie voor 
‘Vliegende Start’ 

Startup Officer Imke de Korte is blij met de subsidie. 

Het geld wordt onder andere gebruikt om het 

coachingstraject gratis aan starters aan te kunnen bieden. 

Daarnaast is een deel bedoeld voor het organiseren van 

netwerkbijeenkomsten en het bijhouden van het online 

platform ondernemendmaashorst.nl.

“De gemeente Maashorst ziet men de toegevoegde waarde 

van een optimaal ondernemersklimaat voor startende 

ondernemers. Dankzij de subsidie kunnen we meer starters 

helpen in het realiseren van hun ondernemersdroom. 

Uiteindelijk maakt dat onze gemeente ondernemender 

en mooier”, aldus Imke, die als Startup Officer starters 

begeleidt in het ondernemersmilieu van de gemeente 

Maashorst.

Certificaten uitgereikt

Onlangs werd alweer het tweede Vliegende Start-

pilotproject afgerond. 17 startende ondernemers ontvingen 

hun certificaat. Dat aantal ligt lager dan het aantal 

deelnemers: sommigen ontdekten dat een carrière als 

zelfstandig ondernemer toch niet hun voorkeur heeft. Imke: 

“Zij zijn erachter gekomen dat ze wat anders willen. Ook 

zo’n ontdekking doen, onder begeleiding van een coach, is 

bijzonder waardevol. Het is super fijn om dit traject aan 

starters aan te kunnen bieden.”

Eerste betalende klanten

Een van de starters is Estell Koninkx. Zij geeft aan dat 

Vliegende Start veel heeft betekend. “Dat kun je wel 

zeggen: ik ben van een globaal idee naar een startende 

onderneming gegaan! Met dank aan mijn coach, Patrick 

van der Spank. Hij heeft me geholpen om kaders te 

schetsen, écht tot de kern te komen en vervolgens stappen 

te zetten. Inmiddels ben ik ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, heb ik mijn eigen kantoorruimte en zelfs al de 

eerste betalende klanten.”

Pak je kansen

Estells bedrijf heet Own Your Way, een naam die treffend 

beschrijft wat Estell te bieden heeft. “Ik activeer en inspireer 

jongeren met het vinden van hun eigen weg. Mijn doelgroep 

zijn jongeren die willen ondernemen, maar nog niet weten 

Vliegende Start Misfits krijgt een subsidie van € 57.000 van de 
gemeente Maashorst. En dat is goed nieuws voor veel startende 
ondernemers, want Vliegende Start is een traject waarin 
starters gerichte begeleiding ontvangen bij het opzetten van hun 
onderneming.
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waarin. Ik begeleid ze, geef lezingen en verzorg workshops. 

Mijn belangrijkste boodschap: ‘We zijn allemaal onderweg, zorg 

dat je de kansen pakt die op je pad komen’.”

Blijven leren

Naast de begeleiding door haar coach waren ook de 

gezamenlijke sessies bij Coachweb een meerwaarde, vindt 

Estell. “Daarin leer je veel praktische zaken die je op weg helpen 

als startende ondernemer. Van het doen van belastingaangifte 

tot het verkennen van verschillende businessmodellen. Heel 

bruikbaar! En vooral ook leuk om te doen. Door met de andere 

starters op te trekken en verhalen en ervaringen te delen, 

help je elkaar echt verder. Er vormt zich zelfs een community, 

los van UOV de Kring, waarin de deelnemers ook na het 

coachingsjaar blijven opzoeken en ondersteunen.”

In de startblokken

Inmiddels staat een verse groep starters klaar voor een derde 

Mistfits Vliegende Start-traject. “We hebben de feedback 

van de pilotgroepen verwerkt en daarmee het traject verder 

geoptimaliseerd”, vertelt Imke, die ook enthousiast is over de 

samenwerking met de gemeente Maashorst. “Daar staat het 

ondersteunen van startende ondernemers hoog op de agenda, 

de subsidie is daar een prachtig bewijs van. Op dit moment 

bespreken we het duurzaam inzetten van dit traject, zodat we 

zoveel mogelijk starters kunnen blijven helpen in het realiseren 

van hun ondernemersdroom.”

Vliegende Start is een initiatief van Misfits (onderdeel van UOV 

de Kring). Tijdens een coachingstraject van een jaar doorlopen 

startende ondernemers alle facetten van het ondernemerschap. 

Gedurende het traject worden ze begeleid door professionele 

trainers vanuit Coachweb en ondernemerscoaches uit de 

gemeente Maashorst.

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

‘Niemand wil dat zijn medewerkers
in de file staan’
Als UOV de Kring-ondernemer kun je een verschil 
maken. Een mooi bewijsstuk is de invloed op de 
planvorming rondom de N264, die de themagroep 
Infrastructuur uitoefende op de Provincie. Jasper 
Bijnen (operationeel directeur Van den Heuvel 
Logistiek) roept ondernemers dan ook op zich 
aan te sluiten bij de themagroep. “Input van meer 
ondernemers levert betere plannen op.”

Jasper is lid van de genoemde themagroep Logistiek. “Met 

veel plezier, want naast serieuze thema’s over logistiek en 

infrastructuur is het gewoon heel aangenaam om collega-

ondernemers te ontmoeten. Zelf merk ik dat sparren 

met anderen mij een frisse, soms zelfs nieuwe kijk op 

uiteenlopende zaken oplevert.”

Iedereen heeft belang

Kernonderwerp van de vergaderingen is niettemin het 

infrastructurele Udense landschap. Jasper: “Iedere 

ondernemer heeft belang bij een goede infrastructuur. 

Die belangen zijn voor iedereen anders: wij als logistieke 

dienstverlener willen onze vrachtwagens ’s ochtends snel de 

weg op hebben en ze ’s avonds weer kunnen verwelkomen. 

Een andere ondernemer heeft weer heel andere wensen. 

Trouwens, ook ondernemers die voor hun core business 

niet de weg op hoeven, zijn gebaat bij goede ontsluiting. 

Niemand wil dat zijn medewerkers in de file staan.”

Gewicht in de schaal

Een complete themagroep met veelzijdige ondernemers 

dient meerdere doelen, stelt Jasper. “Je hebt inspraak in 

het bepalen van keuzes voor oplossingsrichtingen, en je 

discussieert mee over gepubliceerde onderzoeken, om 

maar eens wat te noemen. Daar pluk je als ondernemer de 

vruchten van én je dient een groter belang. Vergis je niet, 

als verenigde ondernemers leggen we aardig wat gewicht 

in de schaal. Bijvoorbeeld bij overheden, die steeds verder 

kijken dan hun plan op papier. Ze willen de praktijk kennen, 

ervaringsdeskundigen meenemen in hun besluitvorming. 

Samen maken we dus écht meer betekenis.”

Ondernemers die belangstelling hebben in een rol in een 

themagroep, kunnen zich melden: info@uovdekring.nl.
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