
 

 

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Economie 

  Economische ontwikkeling 

  Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

  Economische promotie 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

Onderwerp: Hybride leren en werken 

 

 

Betreft :Fcl: 63100101/Ecl: 38004  

 

 

Incidenteel /structureel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag   

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,9%) 
 

 
-  -  -  



 

 

Overige) exploitatielasten 220 220 220 220 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 220 220 220 220 

-  

Algemene toelichting 

De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven van hybride 
werken en leren door de gemeenten Uden en Landerd 
ondersteund. Er is subsidie verstrekt aan de hybride 
leeromgeving (inmiddels uitgemond in de stichting Eigen 
Wijzer Maashorst) en de Campus heeft  een opstart subsidie 
gekregen in 2021. EWM richt zich op ‘arbeidsmarktproof’ 
houden van werkenden en wat daarvoor vanuit onderwijs 
nodig om te kunnen blijven voldoen aan de behoefte van 
werkgevers. Een tweede rol van Stg. EWM is om werkgevers 
van het MKB te ondersteunen in hun HRM-taken zodat zij 
zelf hun rol goed nemen in het ‘arbeidsmarktproof’ houden 
van hun personeel. De Campus heeft zich gericht op de 
ondersteuning van jongeren die hun weg zoeken op de 
onderwijs- en arbeidsmarkt. De tot nu toe verleende 
subsidies zijn met incidentele middelen gefinancierd 
waardoor voor initiatieven op het gebied van hybrideleren 
en werkenin 2023 geen structureel budget gereserveerd is 
in de begroting. Om het kunnen behalen van de 
doelstellingen vanaf 2023 te waarborgen voor Maashorst, is 
structureel geld nodig om daarmee kansrijke initiatieven de 
tijd te geven om  een verdienmodel uit te werken waardoor 
subsidie niet nodig is of om besluiten te kunnen nemen of 
een dergelijke initiatief opgenomen moet worden in het 
preventieaanbod als onderdeel van de algemene 
voorzieningen (en daarmee toetreedt tot de rij van 
professioneel gesubsidieerde organisaties). 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Het draagt bij aan de taakvelden economie & toerisme, 
onderwijs en sociaal domein (P-wet, arbeidsmarkt). In het 
bestuursakkoord is opgenomen dat we een sterk netwerk 
van bedrijven, gemeente en andere instellingen stimuleren 
en dat we vormen van hybride werken en leren, zoals 
Eigen Wijzer Maashorst en de Campus willen behouden en 
ondersteunen om daarmee de relatie tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt te ondersteunen. 

 

 

 


