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‘We moeten vaker denken’
Een bordspel om met elkaar aan de praat te raken over het vak ondernemen.
Het klinkt té simpel, maar op een bijeenkomst van het Duitse-Nederlandse ondernemersnetwerk Federation4Women bleek het spel van de Groningse ondernemerscoach Freka Vink een gouden greep.

Toevallig een puur Nederlandse tafel. Vlnr Jakob Melessen (BBM in Groningen), Freka Vink (ondernemerscoach in Groningen en ontwikkelaar van het spel), Els
Westerhof (Elswear Hoeden uit Sappemeer), Ted Dresselhuis (Combining Elements in Winschoten), Ariena Woering (Ariena’s Weddings in Assen) en op de rug gezien
Jessica Beld (Vitrivius BOUW in Gieten). FOTO DVHN
MAAIKE TRIMBACH

RAUDERFEHN Het Interessante Vra-

gen Spel voor Ondernemers is nog
maar net begonnen als Renate Gerdes, mede-eigenaar van een schildersbedrijf in Surwold (D) iets op een
geel briefje schrijft. De deelnemers is
gevraagd aan het eind van het spel
drie eyeopeners te noemen. Ze heeft
de eerste blijkbaar al binnen.
Gerdes is een van de 24 deelnemers (onder wie zes mannen) aan
deze avond van het Duits-Nederlandse (vrouwelijke) ondernemersnetwerk Federation4women in het
Ostfriese Rauderfehn. Vrouwelijk
tussen haakjes. Want hoewel het
netwerk bij de start in 2011 exclusief
voor vrouwen bedoeld was, lieten de
dames al snel ook heren toe. ,,Bij ons
staat het grenzeloos ondernemen
tussen Noord-Duitsland en NoordNederland voorop”, zegt Christine

Grenzeloos
ondernemen
staat voorop
Wölke, voorzitter en deze avond
gastvrouw in haar horecabedrijf Alter Brunsel in Rauderfehn. ,,Dat doel
is belangrijker dan het onderscheid
tussen mannen en vrouwen. Als je
geen mannen toelaat, laat je veel
waardevolle kennis liggen.’’
Elke vierde maandag van de
maand komen de leden bij elkaar. De
ene keer in Duitsland, de andere keer
in Nederland. Hun ondernemingen
zijn divers. Het bedrijf van Jessica
Beld uit Gieten bouwt energieneutrale woningen, Reinoud Bekkema
uit Hongerige Wolf is (onder meer)
sneltekenaar, Ellen Evers uit Holtland (D) adviseert mensen die met

hoogbegaafdheid te maken hebben,
Angela Hoekman is schoonheidsspecialiste in Surwold, Joachim Wenke uit Weener (D) heeft een centrum
waar archieven gedigitaliseerd worden. Om maar wat te noemen.
De een begint net, de ander heeft
al jaren ondernemerservaring. Er
zijn leden met een eenmanszaak en
anderen met acht mensen in dienst.
Ondernemerscoach Freka Vink
uit Groningen is deze avond te gast
om haar Interessante Vragen Spel
voor Ondernemers te laten spelen.
In groepjes van vijf werken de deelnemers zich door de vragen heen.
Die komen ze tegen als ze, nadat ze
met dobbelstenen hebben gegooid,
met hun fiches over het bord ‘lopen’.
Vragen als: hoe onderscheid je je van
je concurrenten? Hoe bereik je je
doelgroep? Het levert interessante
discussies en heel veel wederzijdse
tips op. Regelmatig moet de zandlo-

per er aan te pas komen om de gesprekken te remmen.
Hoewel een set vragen over DuitsNederlandse cultuurverschillen nog
in de maak is, komt dat thema vanzelf op tafel. Algemene conclusie:
ondernemers lijken veel op elkaar,
aan beide zijden van de grens.
Maar wat stond er nou op het
briefje van Renate Gerdes? ,,Heel
vaak, té vaak, zei iemand op een
vraag: Daar heb ik nog nooit over nagedacht.” Schoonheidsspecialiste
Angela Hoekman: ,,Dus ondernemers moeten vaker tijd nemen om
te denken. Dat levert wat op.’’
Het Spel en het Netwerk
Het Interessante Vragen Spel is er in
vele varianten. Meer informatie over
het spel op www.training-coachinggroningen.nl. Informatie over het
Duits-Nederlandse netwerk op
www.federation4women.eu.

