
OC-Q
Issue No. 1 | Mei 2021

Agenda mei/juni 2021
Your runbook TimeIT
Herken je deze uitdaging?
Waar een kop koffie al niet
toe kan leiden
Bespaar tijd met
DonnaKnows
De OCMN Raad van Advies,
is er voor jou!



"THE ONLY
PLACE
WHERE
SUCCES
COMES
BEFORE

WORK IS IN
THE

DICTIONARY"
- Vidal Sassoon 



Dagelijks: De OCMN MeetUp
MeetUp is een geavanceerd community platform. In de OCMN Meetup
kan je vrijblijvend aansluiten en makkelijk in contact komen met meer
dan 1500 andere ondernemende MeetUppers. Ook worden er vanuit de
MeetUp regelmatig workshops, kennissessies en gewoon gezellige
events georganiseerd. Online zolang nodig, fysiek zodra dat weer kan. 

Wekelijks: Meet Me @ Monday Morning
Dit is de online netwerkmeeting wekelijks op iedere maandag van
09:00 tot 10:00. Ga de week van start in contact met mede-
ondernemers waarmee je kunt netwerken. Eén op één of gezamenlijk
in de Huiskamer sessie. Voorafgaand vanaf 08:40 uur kan je met het
fit20 programma meedoen in de Expo booth van fit20 Nieuwegein.

Maandelijks: OCMN 1e vrijdag van de maand bijeenkomst
Ook in 2021 is er de reguliere OCMN bijeenkomst op iedere 1e vrijdag
van de maand. Zolang nodig is dat volledig online. Maar zodra het
weer verantwoord kan, zullen we elkaar weer fysiek ontmoeten in een
mooie locatie in Midden-Nederland.
Het netwerken staat zoals altijd centraal van 09:00 tot 11:00 uur. De
bijeenkomst blijft die dag online openstaan met een wisselend
programa met themagesprekken, beursexpo, workshops en
kennissessies en sluit af met de online VrijMiBo van 16:00 tot 17:00 uur.

OCMN AGENDA 
MEI/JUNI 2021

NU VOLLEDIG ONLINE,
STRAKS WEER FYSIEK, MAAR
BEIDEN GAAN GOED SAMEN

Meet Me @ 
Monday Morning
ONLINE 
17 mei: 08:40 - 10:00 uur
24 mei: 08:40 - 10:00 uur 
31 mei: 08:40 - 10:00 uur
7 juni:  08:40 - 10:00 uur
14 juni:  08:40 - 10:00 uur
Meer info of aanmelden

OCMN Conferentie 
ONLINE

Vrijdag 4 juni

09:00 - 11: 00 uur Netwerken

11:00 - 16:00 uur Workshops/Expo

16:00 - 17:00 uur VrijMiBo

Meer info of aanmelden 
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Bereik
OC-Q wordt maandelijks online
gepubliceerd en gedeeld vanuit
het OCMN netwerk met een
primair bereik van ca. 7.500
contactpersonen actief in het
midden- en kleinbedrijf NL

https://nl.linkedin.com/company/ocmn
https://twitter.com/OCmiddenNL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/OCmiddenNL/
https://www.meetup.com/nl-NL/meetuputrecht/
https://ocmn.nl/meet-me-monday-morning
https://hopin.com/events/ocmn-conferentie-juni-2021
https://hopin.com/events/ocmn-conferentie-juni-2021
https://www.ocmn.nl/


People, not posts or platforms, are what make an eventfeel
alive.By being a category definer of the virtual events industry,we

connect people everywhere, enabling them tocommunicate
clearer, learn faster, grow deeper, and inspirea better life for

themselves, their communities, their world.Knowing this, Hopin
communicates as a global voice,understanding the variety and

diversity of every user’sbackground. We speak as passionate
problem-solverswithout judgment. Our clients light up the stage

while wechampion the background. Our venue is their
venue.People at an event have the power to improve

anything,whatever it may be. Our job is to build the venue
wherethey do it.

A venue
An event
All-in-one
Conversational
People
Engaging
Adaptive
Innovative
Horizontal
Scalable
Accessible

Not a room
Not a meeting
Not cobbled together
Not presentational
Not powerpoints
Not watching
Not prescriptive
Not copycatting
Not vertical
Not limiting
Not exclusive

W H O  W E  A R E : A N D  A R E N ' T :  

W E  A R E  I N N O V A T O R S .  W E  A R E  E M P O W E R E R S . W E  L O V E  E V E N T S  B E C A U S E
W E  L O V E  P E O P L E



AGENDA 
MEI / JUNI 2021

M E E T  M E  @  M O N D A Y
M O R N I N G

Maandag 17 mei
08:30 - 10:00 uur

M E E T  M E  @  M O N D A Y
M O R N I N G

Maandag 24 mei
08:30 - 10:00 uur

M E E T  M E  @  M O N D A Y
M O R N I N G

Maandag 31 mei
08:30 - 10:00 uur

O C M N  C O N F E R E N T I E
N E T W E R K E N

Vrijdag 4 juni
09:00 - 11:00 uur

O C M N  C O N F E R E N T I E
V R I J M I B O

Vrijdag 4 juni
16:00 - 17:00 uur

M E E T  M E  @  M O N D A Y
M O R N I N G

Maandag 7 juni
08:30 - 10:00 uur

M E E T  M E  @  M O N D A Y
M O R N I N G

Maandag 14 juni
08:30 - 10:00 uur
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https://hopin.com/events/meet-me-monday-morning-17-mei-2021
https://hopin.com/events/meet-me-monday-morning-24-mei-2021
https://hopin.com/events/meet-me-monday-morning-31-mei-2021
https://hopin.com/events/ocmn-conferentie-juni-2021
https://hopin.com/events/ocmn-conferentie-juni-2021
https://hopin.com/events/ocmn-conferentie-juni-2021
https://hopin.com/events/ocmn-conferentie-juni-2021
https://hopin.com/events/meet-me-monday-morning-7-juni-2021
https://hopin.com/events/meet-me-monday-morning-14-juni-2021


Peter van Deutekom
Mirada BV is an organisation which helps other companies with project/program
management. The owner of this company, Peter van Deutekom, has been working in the
IT branch for over 35 years. He has developed, based on a lot of experience in the field, the
product Time IT.

Peter van Deutekom was once operator, programmer and system analyst. He made the
switch from "development" to "infrastructure" and built up more than thirty years of
experience in managing IT departments. All that experience is bundled in Time IT. 

Since 2000 he has been active as a Program / Project Manager at various organisations
and in 2003 he founded his own company, called Mirada BV. When he started as a
Program Manager, he developed a methodology based on Excel to set up a step-by-step
plan and thereby implement all kinds of migrations and implementations of software.

 
Based on all his experiences and lessons learned, he decided in 2010 to have software developed based on this. And since 2012,
he has been active on the market with the unique package named Time IT.

We help (IT) organisations to efficiently manage a collection of activities / planning, which guarantees saving a lot of time and
therefore money. Many organisations use Excel but that is all static, error-prone and time-consuming. We are able to
perform a collection of activities or tasks in a structured way, regardless of which branch, in real time with all kinds of
innovative communication, added comments and links with documents / work instructions.

Excel or other means are often used, but these are static and do not focus on the steps in the implementation (execution)
itself.  The dashboard with a Gantt Chart of the Time IT product makes it possible to control and follow the activities
anywhere in the world through a central, clear communication and an audit trail.

www.uwstappenplan.nl

https://uwstappenplan.nl/


Desiree Dankers
HERKEN JE DEZE UITDAGING?

‘Als we in de race willen blijven, moeten we optimaal presteren met een
winnend team.’
De maatschappij verandert in een rap tempo. Door de digitalisering
staan we 24/7 aan en alles gaat steeds sneller. Verwachtingen van
klanten en zakenpartners veranderen daardoor ook. Ze willen direct
antwoord, een snelle levering, service en kwaliteit – en dan het liefst
tegen een zo laag mogelijke prijs. 

Het zijn ontwikkelingen waar je als bedrijf mee om moet gaan, want
anders verlies je het van de concurrent. Maar hoe pak je zoiets aan?
Hoe kom je aan een winnend team? Voor veel organisaties is dat
enorm lastig en een grote bron van stress.

De impact als je nu niets doet
Ondernemen is topsport en vraagt om teamwork. Om medewerkers in
een goede conditie, mentaal sterk en vrij van zorgen en afleiding. Om
medewerkers die weten waarvoor ze het allemaal doen.

Voor veel organisaties is dit eerder een droom dan werkelijkheid. De
cijfers liegen er niet om:

1 op de 7 medewerkers heeft last van een burn-out, het grootste deel
van het verzuim is werkstress-gerelateerd. Per jaar verzuimen
werknemers zo’n 7 miljoen werkdagen. Dit kost de BV Nederland
jaarlijks meer dan 2 miljard euro. Voor het MKB betekent dit dat 5
mensen 20% harder moeten werken om het verlies in tijd, productie en
geld te compenseren.

iDesiree Dankers is eigenaar van
VitaalWerktBeter® en partner bij
Koeleman Sterk & Partners van waaruit
momenteel gewerkt wordt aan het
nieuwe label Mooving People.

www.moovingpeople.nl
 

https://moovingpeople.nl/


Door de fotoshoot samen te ontwerpen, uit te
vinden wat goed werkt voor jou en in
ontspannen sfeer diverse invalshoeken te
creëren, kom je tot je rechtop de foto. 

Ik fotografeer best een brede doelgroep. Maar
allemaal hebben ze de gemeenschappelijke
factor dat ze door het proces en de fotoshoot
het podium pakken en op de portretfoto's zien
hoe krachtig ze eigenlijk zijn. Ik vind het
ontzettend leuk om mensen te ontmoeten, te
leren kennen en prachtige foto's van ze te
maken. 

Wil je meer weten, of gewoon een kop koffie
komen drinken en kennis maken? Je bent van
harte welkom in mijn fotostudio in
Wageningen, of we ontmoeten elkaar op één
van de events van OCMN.

Je kan mij vinden via: 
WhatsApp: 06-15455640
Website: www.mhfstudio.nl
LinkedIn: mirian-hendriks-090735209
Facebook: MHFstudioWageningen
Instagram: MHF_studio

"WAAR EEN
KOP KOFFIE
AL NIET TOE
KAN LEIDEN!"

Laten we je voorstellen aan
Mirian Hendriks

Waar een kop koffie al niet toe kan leiden!
Verhuisd naar een nieuw kantorencomplex,
mailtje rondsturen om mij voor te stellen, kop
koffie met Bob Kosse en nu ben ik hier. 

Mijn naam is Mirian Hendriks, professioneel
fotograaf.

Ik fotografeer mensen die willen ontwikkelen
en beseffen dat ze hiervoor zichtbaar moeten
zijn. Op zakelijk vlak betekent dit dat zij voor
klanten herkenbaar, professioneel,
benaderbaar en betrouwbaar willen
overkomen. 

Potentiële klanten weten wat je verkoopt en
welke service je verleent, dat kunnen ze op
jouw website vinden. Dé manier om je te
onderscheiden van jouw concurrenten is met
een persoonlijke connectie. En die begint met
een goede profielfoto en foto's van jouw bedrijf
waarop actie, zorg en kwaliteit te zien zijn. 

De ontwikkeling op persoonlijk vlak gebeurt
letterlijk voor mijn lens. 

https://www.mhfstudio.nl/
https://nl.linkedin.com/in/mirian-hendriks-090735209
https://www.facebook.com/MHFstudiowageningen
https://www.instagram.com/mhf_studio/


www.donnaknows.com

https://donnaknows.com/


Het intake verslag wordt door de leden van de Raad van Advies
beoordeeld en besproken. Vervolgens wordt er een voorstel gedaan:
op welke gebieden en met welke specialisten kan een groeitraject
worden ingezet. Daarbij krijg je meteen inzicht in de benodigde
investering in tijd en geld voor de optimale inzet van advies- en
ondersteuningswerkzaamheden van de betrokken specialisten.

Voor het plannen van een intake gesprek met één van de OCMN
Raad van Advies leden kun je een mail sturen naar: rva@ocmn.nl of
bel 030 - 8770244

RAAD VAN ADVIES
Waarom een RvA?
De OCMN Raad van Advies is sinds 2019 actief om de groei van aan
OCMN verbonden bedrijven te bevorderen.

Hoe ontstaan?
Deze RvA is ontstaan op basis van de jarenlange ervaring met
netwerken die binnen OCMN is opgedaan. Opvallend daarbij is dat
vele ondernemers regelmatig aangeven in contact te willen komen
met ervaren, praktijkgerichte adviseurs en specialisten. Gewoon
netwerken en vervolgens ontdekken wie goed aansluit bij de wens en
behoefte van de ondernemer blijkt weinig efficiënt te zijn. Om op
een solide basis te kunnen voorzien in gedegen advies- en
ondersteuningstrajecten die aansluiten bij de groeiambitie van de
ondernemer, is de RvA opgericht.

Wat is de werkwijze?
De OCMN RvA kenmerkt zich door een
gestructureerde aanpak die begint met een
uitgebreide intake. Met deze intake ontstaat een
helder beeld van kansen, bedreigingen, sterke en
zwakke aspecten die invloed hebben op de groei van
de onderneming.

is er voor jou!

 Juridisch

 Joop der Weduwen

 Strategisch

 Michiel van de Watering

 Financieel

 Peter de Wever



Growing
your
Business

Afspraak maken?
rva@ocmn.nl
ocmn.nl/raadvanadvies

De OCMN Raad van
Advies is sinds 2019
actief om de groei
van aan OCMN
verbonden bedrijven
te bevorderen.

Streaming video software
Privacy videokanaal
1 Professionele hd camera 

Video regie switcher
Streaming video hardware
Streaming video software
Privacy videokanaal
Perfecte verstaanbaarheid sprekers
Hoge kwaliteit muziek toegevoegd
Foto's of presentatie live toegevoegd
aan stream
3 Professionele hd camera's 

Video regie switcher
Streaming video hardware
Streaming video software
Privacy videokanaal
2 Professionele hd camera's   
 inclusief bediening door 1 persoon

   Pakket Brons 

inclusief bediening door 1 persoon

   Pakket Goud
  Beste keuze

inclusief bediening door 2 personen

   Pakket Zilver

*Prijzen vanaf, exclusief BTW 

€695,-

€1295,-

€795,-

Optioneel: stabiele 4G internetverbinding meerprijs €250,- Meer informatie of reserveren? 
info@ocmn.nl / 030 877 0244

Live stream
op locatie

https://ocmn.nl/huislabels/raad-van-advies
https://ocmn.nl/evenementen/livestream-op-locatie-service
https://ocmn.nl/evenementen/livestream-op-locatie-service
https://ocmn.nl/evenementen/livestream-op-locatie-service

