
VERBINDING

Open innovatie: 
we hebben elkaar nodig!
Over de grenzen heen kijken, met behoud van de dorpskernen, dat hebben ZOV en 
UOV De Kring voor ogen als het gaat om de verbinding tussen de Zeelandse en Udense 
ondernemers. En niet alleen tussen deze twee ondernemersverenigingen. Het doel is 
om alle ondernemers in de toekomstige gemeente Maashorst met elkaar te verenigen.

Wie is jouw buurman?
Is er met de kennismakingsbijeenkomst eind januari een begin 

gemaakt? Willem Peters, ZOV: “Dat denk ik zeker. Als ZOV hebben wij de 

Udense ondernemers uitgenodigd voor een ongedwongen avond, voor 

een nadere kennismaking. Ken je je buurman niet, dan zoek je ‘m ook niet 

op als je een samenwerking wil aangaan. Je gaat pas zakendoen als er 

een persoonlijke klik is.”

Open opstellen
Frank de Winter, UOV De Kring: “Een van onze doelen is het onder-

nemersklimaat verbeteren, dus wij zijn enthousiast ingegaan op deze 

uitnodiging. Open innovatie heeft de toekomst: daarvoor moet je je open 

opstellen, soms zelfs kwetsbaar. En verder kijken dan alleen je eigen 

winst-en-verliesrekening. Wil je je kennis en deskundigheid exclusief 

houden, dan trek je aan het kortste eind: exclusiviteit is 

een ouderwetse gedachte.”

Maashorst-gemeenten
De ZOV en UOV De Kring zijn al langer met elkaar in ge-

sprek. En met de besturen van andere verenigingen in 

de Maashorst. Willem: “Binnen ZOV 2.0, een werkgroep 

binnen ZOV, realiseren we ons dat het ondernemen 

is veranderd en we onze grenzen moeten verleggen. 

We hebben een gezamenlijk thema gezocht: de Maas-

horst verbindt de gemeenten Oss, Landerd, Bernheze 

en Uden. Twee tot drie keer per jaar komen we met de 

besturen van de geïnteresseerde ondernemersvereni-

gingen bij elkaar.”

Samenwerking bevorderen
“Als we de gemeenten, en ook het UWV, willen laten 

samenwerken om zo het optimale uit de beschikbare 

middelen te halen, zullen we dat als ondernemers ook 

moeten doen”, vervolgt Frank. “Alleen op die manier 

kunnen we het ondernemersklimaat verbeteren. Voor 

de leefbaarheid in de dorpskernen is het wel belangrijk 

dat elke gemeente zijn eigen identiteit blijft behouden. 

Een goed centrumplan is hierbij cruciaal.” Willem: “Veel 

Zeelandse starters zoeken een bedrijfsruimte in Uden, 

omdat in Zeeland een bedrijvenverzamelgebouw ont-

breekt. Wat ons betreft zou dat gesubsidieerd mogen 

worden, om zo de leefbaarheid van de Zeelandse kern 

te waarborgen.”

Groot en klein
ZOV en UOV De Kring richten zich op álle bedrijven in 

hun gemeenten. Frank: “De kleine bedrijven hebben 

de grote organisaties nodig, én andersom. Onderne-

mers moeten gaan zien dat die interactie zijn vruchten 

afwerpt.” “Elkaar beter leren kennen is dan een goede 

eerste stap. Eind januari is die gezet. De sfeer was heel 

goed, we hebben positieve reacties gehad. Dus hier 

komt zeker een vervolg op”, sluit Willem af. 

Willem Peters, 

ZOV 2.0 Frank de Winter, 
voorzitter UOV De Kring

Compilatie kennismakingsbijeenkomst 24 januari:
Op 24 januari hebben Zeelandse en Udense ondernemers, 
maar ook burgemeesters en wethouders van Uden en 
Landerd, elkaar ontmoet bij Ambianz in Zeeland. Met de 
open, vriendschappelijke sfeer is de toon gezet voor een 
veelbelovende samenwerking in de toekomst. 
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