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Hybride Leeromgeving 
boekt successen

Marga Huijbregts is sinds mei schakelfunctionaris voor De 

Hybride Leeromgeving, een initiatief van UOV De Kring, De 

Leijgraaf en de Gemeente Uden. Het speelt in op de behoefte 

van bedrijven aan goed geschoold en deskundig personeel. 

Kortgezegd: door onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te 

vervlechten (ook praktisch, bijvoorbeeld door lesaanbod 

bij bedrijven), ontstaat een passender onderwijsaanbod en 

ontmoeten leerlingen en studenten het lokale bedrijfsleven. 

Het gevolg is dat leerlingen met relevante kennis en 

vaardigheden van school komen én dat Uden aantrekkelijk 

blijft als kern om te wonen en werken. Marga: “We willen 

leren en ontwikkelen zodanig vormgeven, dat het lokale 

bedrijfsleven nu en in de toekomst genoeg goed opgeleid 

personeel heeft.”

Landerd haakt aan

Gezien de eerste successen van De Hybride Leeromgeving 

en met het oog op de toekomstige gemeente Maashorst, 

besloot onlangs ook de gemeente Landerd te investeren in 

De Hybride Leeromgeving. Tot tevredenheid van Marga: 

“Het is mooi om te zien dat Landerd aanhaakt en investeert 

in De Hybride Leeromgeving. De volgende stap is al gezet: 

samen met Alfred van Meegen, voorzitter van de Zeelandse 

Ondernemersvereniging en met de ondernemersvereniging 

Schaijk en Reek gaan we actief bedrijven in Landerd 

benaderen om te zien hoe we elkaar kunnen versterken.”

Kennis delen

Er is meer nieuws: verschillende Udense bedrijven hebben 

elkaar al gevonden via De Hybride Leeromgeving. Dianne 

Remkes (Wiltec): “We zijn gestart met een leergemeenschap 

Learning & Development, waarin we kennis delen, 

elkaar helpen en inspireren op het gebied van leren en 

ontwikkelen. Zo hebben we bij Wiltec een Challenger 

Sales training ontwikkeld.” Deze training is voor eigen 

medewerkers, maar Wiltec stelt ook plaatsen beschikbaar 

aan leden van De Hybride Leeromgeving. Lynn Hakkers 

(Beter Bed) vult aan: “Daar kunnen we bij Beter Bed gebruik 

van maken. En op onze beurt delen wij graag onze kennis 

over leren en ontwikkelen, leiderschap en hoe wij werken 

met een online leeromgeving.” Marga is opgetogen over 

deze ontwikkelingen. “Dit is precies wat we wilden bereiken: 

partijen verbinden, expertise delen, elkaar versterken… 

Geweldig! In het begin van het jaar hebben we de eerste 

zaadjes geplant, het is fantastisch om te zien dat die nu 

ontkiemen.”

Ook kleinere ondernemers

Marga benadrukt dat De Hybride Leeromgeving niet 

In navolging van de gemeente Uden heeft ook de gemeente Landerd 
geld beschikbaar gesteld voor De Hybride Leeromgeving. In 2021 
investeert Landerd 12.500 euro; geld dat volledig besteed wordt aan 
het ontwikkelen van een vitale, productieve samenwerking tussen 
overheid, ondernemers en onderwijs. En er is meer nieuws, zoals 
een mooie samenwerking tussen Wiltec en Beter Bed.
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alleen is voorbehouden aan de grote(re) ondernemingen. 

“Integendeel, we zijn er voor alle ondernemers, ik weet zeker 

dat we iedereen iets te bieden hebben. Zo zijn we gestart met 

een project om kleinere bedrijven te helpen met het formuleren 

van hun exacte leer-/ontwikkelvraag. Het is gebleken dat 

sommige ondernemers dat lastig vinden. Wat is hun missie? 

Hebben ze de kennis en kunde om hun doelen te bereiken? 

Welke vaardigheden missen hun medewerkers nog? We 

betrekken hier de grotere ondernemers bij, want zij hebben 

wellicht relevante inzichten te delen. Daarnaast willen we 

een scan ontwikkelen om de leer- en ontwikkelbehoeftes van 

ondernemers in kaart te brengen. Hier zoeken we nadrukkelijk 

de verbinding met het onderwijs, bijvoorbeeld met HR-

studenten.”

Denken in mogelijkheden

Tot slot is de alternatieve UConnect bedrijvendag van het 

Udens College nog noemenswaardig. Door corona is een live 

versie niet mogelijk, maar via een online variant ontmoeten 

leerlingen, ondernemers, werknemers en werkzoekenden 

elkaar alsnog. Marga: “Hier word ik heel blij van, net als van de 

andere ontwikkelingen. Het geeft mij aan dat we absoluut op 

de goede weg zijn, dat we elkaar wíllen vinden. We denken hier 

niet in belemmeringen, maar in mogelijkheden. Doe je dat, dan 

zie je dat er mooie dingen ontstaan.”

Aansluiten bij De Hybride Leeromgeving? Dat kan. Alle 

informatie staat op hybrideleeromgeving.nl.

Direct met Marga schakelen kan ook: 06 43 44 92 04 of

marga@hybrideleeromgeving.nl.

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 contacten met 

overheidsinstanties en particuliere initiatieven te onderhouden, 

wordt getracht dit doel te bereiken.

@UOVDeKring.nl 

uov-de-kring 

info@uovdekring.nl 

uovdekring.nl

UOV programma 
2021 groten-
deels online
De activiteiten die UOV De Kring in 2021 organiseert, gaan 

grotendeels online plaatsvinden, in ieder geval het eerste 

halfjaar. Bestuurslid Lobke Opsteen verwacht dat de mix 

van gastsprekers, (online) bedrijfsbezoeken en kennissessies 

wederom aansprekend wordt.

Met de online formats speelt UOV De Kring uiteraard in op 

de corona-omstandigheden. Lobke: “Op zich is het jammer 

dat we geen live bedrijfsbezoeken kunnen doen of sprekers 

in Uden kunnen uitnodigen. Toch willen we in ieder geval 

iedere maand een activiteit organiseren. Online dus, om niet 

afhankelijk te zijn van de ontwikkelingen rondom corona. En 

het lijkt erop dat we daar prima in gaan slagen.”

Toch bedrijfsbezoeken

Ook voor de bedrijfsbezoeken is een online alternatief 

bedacht. Het plan is als volgt: een of twee leden van UOV De 

Kring bezoeken het bedrijf fysiek; via livestreams kunnen 

de leden het bedrijfsbezoek vanuit de eigen (thuis)locatie 

meemaken. “Ook tussendoor vragen stellen is mogelijk in 

die opzet”, aldus Lobke, die verder meldt dat de voorkeur nu 

uitgaat naar bedrijven in de sociaal-maatschappelijke sector. 

“We zitten met zijn allen in een heel lastige tijd. Tegelijk is het 

juist nu heel interessant om te ervaren hoe deze organisaties 

functioneren.”

Gastspreker: Annemarie van Gaal

Daar sluit de sessie met gastspreker in 2021 prima op aan: 

UOV De Kring heeft Annemarie van Gaal bereid gevonden om 

een (online) seminar te verzorgen. Annemarie is ondernemer 

en investeerder, die in eigen land vooral bekend werd door 

haar inzet voor bewustwording in financiële zaken. Velen 

kennen haar van televisieprogramma’s als Dragon’s Den, Ten 

Einde Raad, Een Dubbeltje Op Zijn Kant en Divorce Hotel. Ook 

schreef ze verschillende boeken. “Voor ons verzorgt ze een 

online sessie over creatief ondernemen in tijden van crisis”, 

aldus Lobke. Die gaat plaatsvinden in een van de eerste 

maanden van 2021.”

UOV De kring wil met de evenementen uit het jaarprogramma 

ondernemers boeien, binden en verbinden. Ontmoeting en 

activiteit staan daarbij centraal – ook online!

Lobke
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