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Netwerkbijeenkomst DMFI-NBT 
Donderdag 15 april 2021 – via Teams 

 
Geachte heer Uijttewaal, beste Toine, 
 
(via: a.uijttewaal@sks-online.com) 

 

Net zoals de topsport kent ondernemen ook 

dieptepunten en hoogtepunten. Het leven van 

een ondernemer gaat lang niet altijd over 

rozen, maar dit betekent niet dat opgeven bij 

elke tegenslag de oplossing is. Maar wat 

kunnen we als ondernemers leren van een 

topsporter? 

 

Het bestuur heeft Gerd-

Jan Poortman, bereid 

gevonden om een inkijkje 

te geven in zijn wereld. 

Gerd-Jan Poortman is een 

van de beste zeilers van 

Nederland. Hij deed drie 

keer mee aan de zwaarste 

zeilrace ter Wereld, de 

Volvo Ocean Race. 

 

Een boot is een kleine ruimte van ongeveer 

100m2. Op dit kleine oppervlak wordt 

gestreden in vaak levensbedreigende 

omstandigheden tegen de beste zeilers van de 

wereld. De leider speelt hierin een cruciale rol. 

Aan de ene kant moet hij of zij snel en 

adequaat strategische beslissingen maken 

onder hoge druk. Aan de andere kant wil je 

het team leiden zodat er verantwoordelijkheid 

en initiatief genomen wordt. Dit vergt enorm 

veel van een leider. Dit zijn twee 

tegenstrijdigheden die een goed leider moet 

beheersen, maar in de sport wordt dit soms 

genadeloos afgestraft of beloond.  

 

 
 

Om een doel te kunnen halen zal een 

topsporter/topteam ruim op voorhand een 

trainingsschema en een strategie kiezen. Maar 

ook de samenstelling van het team alsmede 

de financiering zijn cruciaal om te kunnen 

slagen. Ook als ondernemer is het belangrijk 

om je doelen duidelijk voor ogen te hebben en 

om een actieplan te kiezen dat helpt om die 

doelen te halen.  

 

Op de zeepkist 

Samenwerking is een van kernwaarden van 

DMFI-NBT. Samenwerken is het delen van het 

netwerk, de kennis en 

de kunde met elkaar. 

Samen garanderen die 

onze 

onafhankelijkheid. En 

twee kunnen meer dan 

één. Om dit uit te 

dragen zal op iedere 

bijeenkomst een van 

de leden een presentatie geven. Wie zijn we, 

wat doen we en waar ben ik goed in zijn 

daarbij de onderdelen. Als eerste zal D&W 

Process Technology de spits afbijten.  

 

Programma*) 

15:00 Aanmelden en uitleg 

15:05 Welkomstwoord door voorzitter 

15:15 Presentatie Gerd Jan Poortman 

16:15 Op de zeepkist (Sjoerd van de Donk, 

DWPT) 

16:45 Rondvraag en afsluiting 

17:00 Einde programma 

 
*) Programma onder voorbehoud van 

wijzigingen 

 

Aanmelden 

KLIK HIER het antwoordformulier. Na uw 

aanmelding ontvangt u de 

uitnodigingscode/link voor de TEAMS-

vergadering. 

 

https://www.dmfi.nl/wp-content/uploads/2021/03/Antwoordformulier-netwerkbijeenkomst-DMFI-15-april-2021.docx

