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VRIJHEID, 
 

HET KUNNEN KIEZEN,
ZEGGEN, DENKEN, DOEN

EN LATEN NAAR EIGEN
WENS EN INZICHT, 

 
MET HET BESEF DAT MIJN
VRIJHEID EINDIGT WAAR

DIE VAN JOU BEGINT, 
 

IS EEN GROOT GOED.
- Peter R. Klink

 

Ga er bewust en zorgvuldig mee om.



De eerste vrijdag van november is jaarlijks een belangrijke dag voor mij. Het is
de dag waarop we stil staan bij waar we met OCMN als ondernemersnetwerk
staan. We blikken kort terug, staan stil bij waar we nu staan en kijken naar voor
naar waar we heen gaan.

Het presenteren van de OCMN State of the Union doe ik altijd graag in het
bijzijn van vele betrokkenen. Dit overmatig aangekleed met veel champagne,
pracht en praal en een gevoel van grootsheid dat de werkelijkheid overtreft.
Dat vind ik mooi en belangrijk want het creëert een gevoel van saamhorigheid
en succes.

De presentatie van de 6th OCMN State of the Union gaat dit jaar echter heel
anders. Zonder publiek hier op kantoor. Geen pracht en praal. maar slechts
een presentatie volledig online, gericht op het delen van de visie voor het
komende netwerkjaar en hoe OCMN daar invulling aan geeft.

De keuze hiervoor is gelegen in het feit dat ik er veel waarde aan hecht dat
iedereen in volle vrijheid van onze boodschap kennis kan nemen. Een fysieke
bijeenkomst met allerlei beperkingen en gezondheidsrisico's van dien, is daar
nú niet het middel voor. Het online delen van de inhoudelijke presentatie des
te meer. En dat doen we dus. Dit geheel in lijn met de visie van OCMN die zich
richt op een verregaande integratie van on- en offline. Waarbij ik zie dat we
heden ten dage in een historisch decennium zijn beland waarin onze fysieke
wereld in toenemende mate aangevuld c.q. verweven wordt met de
mogelijkheden van virtuele werelden.

Hoe OCMN hier momenteel al op inspeelt en zich in de toekomst verder
ontwikkelt, wordt vrijdag 5 november 2021 om 11:00 uur in de Social Lounge
gepresenteerd. Tevens kan je het vanaf die dag lezen in deze editie van OC-Q.

Tot slot, voor de mede 50 plussers onder ons. Ik denk dat we niet half beseffen
wat voor ontwikkelingen op virtueel gebied er al zijn of komen gaan. 
De weerstand tegen online netwerken die ik het afgelopen jaar bij
generatiegenoten heb bespeurd, versterkt mijn gevoel en mening daarover.
Mede daarom blijf ik met OCMN primair online want we kunnen niet alleen
maar stilstaan bij wat goed voelt en wat we gewend zijn te doen. Natuurlijk is
fysieke omgang met elkaar van levensbelang, maar de generaties achter ons
hebben dat allang weten te combineren met hun aanwezigheid in virtuele
werelden. Daar moeten we van leren en ons door laten inspireren. Laten we
samen vooruitgaan in de wetenschap dat:  "We've only just begun!"

Tot ziens in de Social Lounge,

Peter Klink
OCMN Management
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Wat is de OCMN State of the Union?
De OCMN State of the Union is het jaarlijkse moment waarop je geïnformeerd wordt over
de stand van zaken bij OCMN en onze visie op het komende OCMN netwerkjaar.

De titel “State of the Union” is overgenomen vanuit de USA.
Deze titel is niet zomaar gekozen. Er zit een gedachte
achter om daarmee de belangrijkheid van het evenement te
benadrukken. 

Als je ooit The State of the Union in Amerika hebt gezien,
dan weet je dat het een indringend moment is, waarin alle
partijen en betrokkenen een duidelijke eenheid vormen.
Vecht men in het dagelijkse leven elkaar de tent uit, op het
State moment wordt de President als eenheidssymbool
door iedereen enthousiast verwelkomd. 

Met alle pracht en praal, in saamhorigheid en onder toeziend oog van de “partijbonzen”
spreekt de president de visie en plannen voor het volgende jaar en toekomst uit.
Dit voor iedereen met hetzelfde inzicht van: “alleen samen kunnen we er het beste van
maken!”

Waarom?
Het is dat moment van saamhorigheid wat mij zo aanspreekt, waardoor OCMN de titel
State of the Union overgenomen heeft. Trek de parallel eens door naar ons
ondernemers. We werken hard, slim en sommigen sluw om de beste te worden in ons
vakgebied, met ieder voor zich zijn of haar maatstaf om succes aan af te meten. Dat gaat
gepaard met vele momenten van goede samenwerking en het aanvullen van elkaars
competenties. Maar ook met momenten van keiharde concurrentie en “survival of the
fittest”.

Echter één ding blijft altijd overeind. Succes is iets wat je uiteindelijk alleen maar in
samenwerking met anderen behaalt. En in de praktijk blijkt dat waar succes structureel
op een basis van samenwerking wordt behaald, alle betrokkenen met meer plezier,
energie en creativiteit, invulling geven aan het ondernemerschap. (De keerzijde hiervan
valt overigens vaker op. De gestreste manager, de burn-out ondernemer, florerende
incassobedrijven en drukke juristen etc. waarvan de oorzaak vaak terug te brengen zijn
aan het gebrek aan vruchtbare samenwerking in de juiste verhoudingen).



Maar wat biedt de OCMN State of the Union jou?
Allereerst krijg je inzicht in de visie van de OCMN organisatie, hetgeen bepaalt of het
OCMN netwerk voldoet aan jouw verwachtingen. We kijken terug, staan stil bij het heden
en kijken vooral vooruit naar wat het nieuwe jaar gaat bieden. Je wordt geïnformeerd over
de plannen en wat er aan deze plannen ten grondslag ligt. Dit in een vroeg stadium,
zodat je ruim de tijd hebt om ook jouw invloed te laten gelden.

Over deze editie:
De 6e editie van de OCMN State of the Union wordt vrijdag 5 november om 11:00 uur
online gepresenteerd in de Social Lounge.
Dit is een volledig met artificiële intelligentie gecreëerde digitale presentatie en kan je
online volgen als bezoeker in de Social Lounge. De presentatie is inhoudelijk gericht op
de visie en plannen van OCMN voor het komende netwerkjaar 2022 en verder.

De Social Lounge is dagelijks, 24 uur per dag online toegankelijk. Maandelijks wordt de
toegangslink gepubliceerd op de OCMN website. Deze maand november 2021 is de link:

 https://www.airmeet.com/e/f4861430-1dd5-11ec-8b32-877dc345ed32

En voor meer informatie en de actuele link kan je hier op de OCMN website terecht.

Aanmelden – Iedereen is welkom - OC-Q Magazine
Ben je nog niet bekend met OCMN? Dan is dit een goed moment om kennis te maken met
dit ondernemersnetwerk. Je bent van harte welkom, dagelijks in de online Social Lounge.
Of meld je aan voor het OC-Q Magazine en je krijgt dat maandelijks in je mailbox.

De Social Lounge is 
powered by Airmeet

"Is het je wel eens opgevallen dat het woord 'ondernemer' alle letters van het woord
'dromer' bevat?  Zijn wij ondernemers, dromers? Of zijn wij dromers, ondernemers?"

Peter Klink | Opening OCMN State of the Union 2018

https://www.airmeet.com/?ref=peterklink
https://www.airmeet.com/e/f4861430-1dd5-11ec-8b32-877dc345ed32
https://ocmn.nl/social-lounge
https://ocmn.nl/social-lounge
https://ocmn.nl/oc-q-magazine
https://ocmn.nl/oc-q-magazine
https://www.airmeet.com/?ref=peterklink
https://www.airmeet.com/?ref=peterklink
https://www.airmeet.com/?ref=peterklink
https://ocmn.nl/oc-q-magazine


 6th OCMN State of the Union

WAAR WE STAAN
 
Als maatschappij, lokaal, nationaal en wereldwijd, zijn we aangekomen in een tijd van
grote veranderingen. Zo ook bij OCMN.
 
Het enige wat ons nog aan de voorgaande jaren, decennia, eeuwen verbindt is de
gedachten aan deze tijden. Die tijden waarin we zo vol verwachting uitkeken naar de tijd
waarin we ons nu bevinden.
 
En daar staan we dan. Inmiddels alweer meer dan 20 jaar in deze eeuw. Met voor ons een
toekomst waarin online een wezenlijk onderdeel is van ons dagelijks leven.
 
Vandaag de dag is het niet meer de vraag of de integratie van on- en offline gaat
gebeuren. Nee, dat is geen vraag meer want we zitten er nú al midden in.

" We've only just begun! "

WAAR WE STAAN MET OCMN
 
De locatie
Het aantal werkplekken op het kantoor van OCMN te Laagraven Nieuwegein is van 12
naar 4 werkplekken teruggebracht. De vrijgekomen ruimte is omgebouwd tot een
complete studio voor het maken van videoproducties en het faciliteren van online
webinars en livestreamproducties. 

De organisatie
De vaste bezetting op kantoor is teruggebracht tot 2 personen die dagelijks op kantoor
aanwezig zijn. Daarnaast zijn nog enkele personen zijdelings betrokken bij de OCMN
organisatie die hand- en spandiensten leveren op basis van hun expertise.  

Het netwerk
De stand van het aantal bedrijven en contactpersonen is vrijwel gelijk gebleven. Maar
begin dit jaar is de Meet Up Utrecht groep met ruim 1600 deelnemers aan het netwerk
toegevoegd. Een flinke uitbreiding qua bereik waarbij wel met ca 30% overlap met reeds
bij OCMN bekende deelnemers rekening gehouden moet worden. 

Met het uitblijven van fysieke bijeenkomsten en het daarmee samenhangende contact, is
het moeilijk te bepalen wat het exacte aantal van actieve ondernemers en zelfstandig
vakspecialisten is. Het vermoeden bestaat dat er met name onder de zelfstandig
vakspecialisten nogal wat uitval is. Naar verwachting krijgen we daar de komende
maanden beter zicht op.

https://www.meetup.com/nl-NL/meetuputrecht/
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De huislabels
Met het actief inzetten van "uitvoerende" huislabels wordt gestopt. Lopende zaken
worden dit jaar afgerond. Deze huislabels hadden de functie om diensten te leveren aan
OCMN verbonden deelnemers door zelfstandigen verbonden aan de OCMN organisatie.
Uit de praktijk is gebleken dat deze aanpak zijn functie gehad heeft en de betrokkenen
hun eigen weg als zelfstandig professional hebben gevonden. 
De "advies" labels Huisjurist en Raad van Advies worden samengevoegd en voortgezet.

" We've only just begun! "

De aandachtsgebieden
Deze blijven ongewijzigd:  Personal Branding, Financiën, Vitaal Ondernemen en Mobiliteit

De bijeenkomsten
Er wordt geen afscheid genomen van fysieke bijeenkomsten. Die zullen wel een rol blijven
spelen. Alleen al om de belangrijke reden dat wij mensen persoonlijk, fysiek contact nodig
hebben om te overleven. 

Wat verandert is het organiseren van fysieke bijeenkomsten zal, dat zal op ad-hoc basis
gebeuren. Niet meer iedere maand op een vaste dag. Maar wel op basis van actualiteit,
belang en behoefte voor ondernemers en zelfstandig vakspecialisten.
Dit kunnen kennissessies zijn voor een klein aantal deelnemers of grotere events, op
commerciële basis. Events met een combinatie van relevante inhoud en veel gezelligheid.

De Raad van Advies
Deze is in 2019 geïntroduceerd met het oog op het versnellen van bedrijfsmatige groei
van aan OCMN verbonden bedrijven. In 2020 en 2021 is er intensief gewerkt aan een
startup begeleidingstraject dat inmiddels is afgerond. Naar verwachting worden er in
2022 weer nieuwe trajecten opgepakt.

Het label Huisjurist is ondergebracht bij de Raad van Advies. Maar qua advisering kan de
Huisjurist zowel in combinatie met een Raad van Advies traject, als los daarvan, één op
één in de arm worden genomen. Het Huisjurist logo blijft in gebruik waar dat relevant is.
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WAAR WE VOOR GAAN

De richting
Vanuit de constatering dat de integratie van on- en offline een feit is, gaan we met OCMN
primair online verder. We gaan verder met het onderzoeken, toepassen en uitbouwen
van wat online mogelijk is voor een ondernemersnetwerk. 
 
Wij doen dit met de visie, wens en behoefte om tot een complete virtuele wereld te
komen. Een virtuele wereld waarin we nog makkelijker dan voorheen contacten leggen,
relaties onderhouden en zaken doen.
 
Het geloof dat deze keuze een stap in de juiste richting is, zien wij onlangs wederom 
 bevestigd door de actualiteit over ontwikkelingen op het gebied van blockchain,
metaverse, artificiële intelligentie en augmented reallity.

" We've only just begun! "

Online verder. 24 uur per dag!
Zoals gezegd, OCMN ontwikkelt zich primair online en gaat daar mee verder. En daar zijn
we al een aantal maanden goed mee bezig. De huidige status is dat er online wekelijks de
Meet Me @ Monday Morning sessie is. En dat we met de lancering van de OCMN Social
Lounge het mogelijk gemaakt hebben dat je dagelijks, 24 uur per dag toegang hebt tot de
virtuele wereld van OCMN.

Online en de de aandachtsgebieden
Ook met de huidige aandachtsgebieden zal worden doorgegaan. 
Online biedt daarbij meer en nog betere mogelijkheden om het doel van de
aandachtsgebieden in te vullen.
Het doel van de aandachtsgebieden is informatie vertrekken en kennisdelen over
relevante zaken voor en door ondernemers en zelfstandig vakspecialisten. 
Dit zijn gebieden waarbij de komende jaren veel gaat veranderen. Veranderingen die van
invloed zijn op risico's, nieuwe kansen en strategische keuzes voor ondernemers. 
Vanuit de aandachtsgebieden biedt OCMN een podium voor hen om zich te laten
informeren, inspireren of juist kennis en inzichten aan anderen te presenteren.
 
In de Social Lounge nemen de aandachtsgebieden ook een vaste plaats in. Dit met
thema-tafels op ieder gebied. Aan deze thema-tafels kan je als gast, virtueel, aanschuiven
en presentaties c.q. webinars volgen of geven. Tevens kan je hierbij met de andere
tafelgasten in gesprek gaan over het specifieke aandachtsgebied.

https://ocmn.nl/meet-me-monday-morning
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HOE WE DAT DOEN

Wat is Meet Me @ Monday Morning
Dit zijn online sessies waarbij je Iedere maandag ochtend in contact komt met
andere zelfstandig ondernemers en vakspecialisten. Dit heerlijk vanuit je eigen
omgeving met je eigen koffie, thee of wat jij lekker vindt.

Als je op zoek bent naar een aantal geweldige zelfstandigen die behoorlijk coole
dingen doen, dan ben je hier op de juiste plek. 

Je kan meedoen met mede-ondernemers in een evenement met SpeedMeet
netwerken waarbij je in een uurtje tijd nieuwe mensen van overal kan ontmoeten. 

Het geeft je de kans om een pitch te testen, een nieuwe klant te vinden, te
oefenen om je boodschap naar buiten te brengen, jezelf te profileren en te
schitteren. 

Na de meeting kan je kiezen of je verbonden wilt blijven of niet. Net als bij fysiek
netwerken kan een eerste contact leiden tot een jarenlange, zakelijke, relatie.

Met Meet me @ Monday Morning start je de week met nieuwe contacten waar je
veel nieuwe energie van krijgt.

Voor wie is dit?

Voor ondernemers en zelfstandig vakspecialisten die veelal alleen vanuit huis, of
een vaste plek werken en dus weinig nieuwe mensen zien.

Voor de salesmannen en vrouwen die doorlopend opzoek zijn naar nieuwe
contacten maar ook veel onderweg moeten zijn.

Voor hen die weten dat de regelmaat van een uur per week meer nieuwe
contacten oplevert dan wisselvallig wat doen als het je uitkomt.
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Wat is de OCMN Social Lounge?
Dit is de online omgeving waar je 24 uur per dag online, vrij toegankelijk welkom
bent als ondernemer, zelfstandig vakspecialist of als belanghebbende bij hen.

Wat kan je daar?
Je kan er netwerken, presentaties en webinars volgen en geven, gesprekken
houden aan open en thema-tafels. Jouw bedrijf, activiteiten, producten en dienst
presenteren en kennismaken met die van collega ondernemers.
Vanuit OCMN is er ook de tafel van de Huisjurist en van de Raad van Advies, voor
jou, om je te laten adviseren en te inspireren.

Vast onderdeel
De "Meet Me @ Monday Morning" sessies zijn inmiddels volledig geintegreerd in
de Social Lounge. Meerdere deelnemers hebben er al een routine van gemaakt
om de week hiermee te starten. Het is makkelijker dan naar een bijeenkomst
toegaan en het creëert een regelmatig netwerkmoment.

Wat kan je nog meer verwachten in de Social Lounge?

In de Social Lounge tref je:

Speed Networking:
Open gesprekstafels
Thematafels
Ondernemerstafels
Deelnemersoverzicht
Chat en enquête mogelijkheden

Aan iedere tafel kan je vitueel met elkaar in gesprek, presentaties en webinars
geven en informatie delen. Wil je dit? Dan kan je dat gewoon doen. Meld het wel
even bij de OCMN organisatie via info@ocmn.nl Maar praktisch kan je gewoon een
tafel pakken en de algemene maand-url met wie je uit wilt nodigen en je gang
gaan. Wil je een vaste "branded" ondernemerstafel hebben? Dan is dat voor een
financiële sponsorbijdrage mogelijk. 
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Toegangslink
Op de 1e van iedere maand wordt de toegangslink naar de Social Lounge
vernieuwd. Deze wordt op de OCMN website gepubliceerd en gedeeld. Met deze
link kan je de hele maand de Social Lounge in.

Nog even dit, de Social Lounge is er voor Jou!
Aan iedere tafel kan je virtueel met elkaar in gesprek, presentaties en webinars
geven en informatie delen. Wil je dit? Dan kan je dat gewoon doen.

WAAR WE  HEEL TROTS OP ZIJN

En voor het laatst bewaard, de ontwikkeling waar we ontzettende trots op zijn.
De maandelijkse productie die hét gezicht zal worden van het merk OCMN en het
OCMN netwerk....

Het OC-Q Magazine
Na de start in Mei met drie pilot versies, is inmiddels het OC-Q Magazine het
vaste, maandelijkse digitale magazine van OCMN geworden. Het was en is nog
steeds een uitdaging om dit maandelijks te produceren. 
Maar alle lichten staan op groen. Het magazine biedt een fantastisch podium voor
de aan OCMN verbonden ondernemers en vakspecialisten. Het wordt bijzonder
goed en enthousiast ontvangen door lezers van binnen en buiten OCMN. En ook
de eerste adverteerders en sponsoren hebben zich gemeld waardoor de
productie van het magazine gewaarborgd wordt.

Het OC-Q Magazine sluit met het digitale karakter ook volledig aan bij de online
visie van OCMN. Het zal de "drager" worden van het merk OCMN en door de
publicatie op het vaste maandelijkse moment, de 15e om 00:01 uur, de
herkenbaarheid in stand houden zoals voorheen de maandelijkse bijeenkomsten.
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SAMENVATTING

Met OCMN primair online verder. We willen het, we geloven er in, we doen het.
Met de Social Lounge, het begin van de OCMN virtuele wereld. En met OC-Q als
"spreekbuis" naar de buiten wereld, hebben we krachtige middelen in handen
waarmee we bij kunnen dragen aan jouw succes!

We've only just begun!
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