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Het initiatief is ontstaan binnen UOV De Kring. 
Momenteel werkt een initiatiefgroep aan de eerste 
stappen van de hybride leeromgeving, die een ge-
meentebrede potentiële spinoff heeft. “In een hy-
bride leeromgeving vinden bedrijven, onderwijsin-
stellingen en studenten elkaar, met als doel: leren op 
maat”, legt wethouder Gijs van Heeswijk uit. “Neem 
als voorbeeld de Udense metaalbedrijven. Zij heb-
ben allemaal vraag naar goed geschoolde werkne-
mers. In een hybride leeromgeving bundelen ze hun 
krachten. Bijvoorbeeld door samen een opleiding 
te ontwikkelen, een praktijklocatie in te richten of 
kennis en expertise te delen.”
 

Drie doelgroepen
Ad van Kemenade (directeur-bestuurder Udens 
College) geeft aan dat Uden een duurzame relatie 
tussen de drie O’s nastreeft. “Een relatie die con-

junctuurongevoelig is, waarin we drie doelgroepen 
bedienen: toekomstige werknemers, de huidige 
werknemers en werkzoekenden.” De samenwerking 
kan allerlei vormen hebben, én op verschillende lo-
caties plaatsvinden. Ad: “Zoals in het traditionele 
klaslokaal, maar waarom zouden we een training 
voor heftruckchauffeurs niet bij een van de deelne-
mende bedrijven verzorgen?”
 

Aantrekkelijk werkgeverschap
Patrick Groenendal (HR&O-manager bij Wiltec) is 
positief over het initiatief, waar hij direct bij aan-
sloot. “Wanneer ondernemers de handen ineen-
slaan ten aanzien van hun overeenkomstige leerbe-
hoefte, dan geeft dat invulling aan de wensen om 
een aantrekkelijke werkgever te zijn. Als we dit ge-
zamenlijk oppakken, drukken we de kosten en zijn 
we niet meer afhankelijk van commerciële oplei-
dingsinstituten. Op die manier kunnen we wellicht 
ook de moeilijk vervulbare vacatures opvullen, door 
onze mensen zelf op te leiden.”
 

Gemeenschappelijk belang
Patrick stelt wel als voorwaarde dat bedrijven verder 
durven te kijken dan hun eigen belangen. “Bedrijven 
die instappen, moeten zich realiseren dat er een 
gemeenschappelijk belang speelt. Het eigen belang 

De drie O’s hebben de handen ineen geslagen. Dit keer om 
een ambitieus, maar kansrijk landschap te creëren: de 
hybride leeromgeving. Daarin leren bedrijven van elkaar, 

organiseren ze samen cursussen en opleidingen, zijn ze te gast 
bij onderwijsinstellingen (en andersom) en bieden ze leerlingen 
de gelegenheid om al vroeg te ontdekken hoe het Udense werk-
veld er uitziet. Allemaal met als hoger doel een versterking van 
het Udense werk-, woon-, leef- en leerklimaat.
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Bestuur OUV De Kring enthousiast 
over programma 2020
“Ik word hier heel blij van”, vertelt Lobke Opsteen. Ze doelt op het jaarprogram-
ma voor 2020 van UOV De Kring, dat onlangs werd vastgesteld. Op de kalender 
staan onder andere drie bedrijfsbezoeken en een kookactiviteit. Ook Misfits, dat 
dit jaar aansloot bij OUV De Kring, krijgt een prominente rol.
 
UOV De kring wil met de evenementen uit het jaarprogramma ondernemers 
boeien, binden en verbinden. Lobke (bestuurslid): “Zodat onze leden elkaar 
ontmoeten en vooral actief bezig zijn. Natuurlijk genieten we nog steeds graag 
van een gezamenlijk diner, maar ook dan proberen we beweging te stimuleren, 
bijvoorbeeld door een paar keer van plaats te wisselen. Op die manier ontstaan 
er weer andere gesprekken.”
 

Genoeg variatie
Met het jaarprogramma voor 2020 probeert UOV De Kring genoeg variatie aan 
te brengen, om alle leden aan te spreken. Lobke: “Zo neemt Misfits dit jaar voor 
het eerst deel aan het programma, door twee activiteiten voor hun rekening te 
nemen. Eén ervan is een soort College Tour, waarin een gevestigde ondernemer 
in gesprek gaat met een jonge ondernemer. Daar kijk ik erg naar uit. Wie weet 
wat we van elkaar kunnen leren.”
 

Curling en Mastermind
Een ander mogelijk programmaonderdeel is het curling. “Dit jaar stond dat voor 
het eerst op het programma, op 18 december”, aldus Lobke. “Ik hoop dat het 
ons zo goed bevalt, dat we er volgend jaar een vervolg aan geven. Verder onder-
zoeken we nog of opnieuw de Mastermind gaan organiseren. De kans is zeker 
aanwezig, want de ondernemers die meededen gaven stuk voor stuk aan dat ze 
er hun voordeel mee hebben gedaan in hun bedrijfsvoering. We willen er dus 
graag mee door.” 
 

Het programma
Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst in de Brabantse Hoeve
Februari: Bedrijfsbezoek Pompestichting Zeeland
Maart: College Tour (Misfits)
April: Algemene Leden Vergadering (ALV)
Mei: Street Food kookactiviteit: een City Dinner op verschillende locaties
Juni: Bedrijfsbezoek Zie-ZOO
Juli: Zomerafsluiting
September: Bedrijfsbezoek Wiltec
Oktober: Misfits-activiteit/spreker
November: Misfits-activiteit /spreker
December: Winterbijeenkomst

mag daarom niet de hoogste prioriteit zijn, het gaat 
erom dat we de handen ineenslaan. En als het initiatief 
slaagt, profiteren we daar uiteindelijk allemaal van.”
 

Goed woon-werkklimaat
René Savelsberg (De Leijgraaf en commissielid van 
UOV De Kring) is eveneens positief. “Met zulke initia-
tieven als van UOV De Kring en Udense ondernemers 
spelen we in op de actuele vraag van werkgevers, en 
tegelijk zorgen we dat de Udense bedrijven interessant 
zijn én blijven voor onze leerlingen. Ze zullen minder 
snel naar de omliggende steden trekken, wat weer 
goed is voor het Udense woon-werkklimaat.”
 

Behoeftes en doelen
Momenteel is een selecte, maar groeiende groep on-
dernemers aan de slag met het formuleren van be-
hoeftes en doelen, zoals een bedrijvenmarkt, waarop 
het bedrijfsleven en leerlingen al een eerste band op 
kunnen bouwen, of het bepalen van instroombehoef-
te van schoolverlaters. Concreet wil men in februari 
een eerste pilot gestart zijn. De bewijslast die dan ont-
staat, moet weer nieuwe ondernemers over de streep 
trekken. Ook werkt men momenteel aan een (digitale) 
inventarisatie van het netwerk.
 
Bedrijven die willen aansluiten in de vormgeving van 
een hybride leeromgeving (HLU), kunnen
e-mailen: hlu@uovdekring.nl.
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UOV De Kring is een toonaangevende en 
invloedrijke ondernemersvereniging die zich op actieve 
wijze inzet voor een goed ondernemersklimaat in Uden. 
Dit is het doel van UOV De Kring. Door het behartigen 
van belangen, bijeenkomsten te organiseren en contac-
ten met overheidsinstanties en particuliere initiatieven 
te onderhouden, wordt getracht dit doel te bereiken.

@UOVDeKring.nl 
uov-de-kring 
info@uovdekring.nl 
www.uovdekring.nl
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