HLO MOERDIJK
SAMEN AAN DE SLAG IN
EN VOOR DE LOGISTIEK

Hybride leeromgevingen zijn innovatieve werk- en leerlocaties, waar bedrijfsleven, onderwijs en publieke diensten intensief samenwerken. De HLO Moerdijk richt zich op de logistieke sector. De belangrijkste pijlers voor HLO Moerdijk zijn enerzijds het promoten van het werken in de logistiek en het matchen
van vraag en aanbod, en anderzijds kennisontwikkeling en een duurzaam samenwerking met onderwijs.
Dit maakt het leren én werken in de logistieke sector aantrekkelijker en flexibeler voor studenten,
zij-instromers, arbeidsmigranten en werkenden.

WAAROM DIRECT AAN DE SLAG
In het businessplan ‘HLO Moerdijk’ wordt ervan uitgegaan dat de hybride leeromgeving op lange
termijn een kansrijk ondersteunend project in de gebiedsontwikkeling rondom station Lage Zwaluwe is. Echter, de urgentie op de arbeidsmarkt en de behoefte van het logistieke bedrijfsleven
is op dit moment zo groot en manifest, dat het ongewenst is om die lange termijn af te wachten.

Daarom wordt vanaf het tweede kwartaal van 2022 al ingezet op een nauwere samenwerking tussen logistieke bedrijven en een versteviging van de banden met regionale
onderwijspartners. We gaan direct online van start meet
een digitale variant van de hybride leeromgeving.

vorm voor de HLO Moerdijk. Hoewel de rol van overheden en onderwijs- en kennisinstellingen ook in deze fase
van onmiskenbaar belang blijft, krijgen de bedrijven vanaf
fase 2 de leiding over de realisatie van de beoogde doelstellingen.

WAT LEVERT HET VOOR HET BEDRIJFSLEVEN OP

Peggy Kakebeeke verwoordt het als volgt: “Op het gebied
van personeel moeten we meer samenwerken. We moeten als logistieke ondernemers de schouders er samen
onder zetten. We moeten aanhaken bij wat er al gebeurt,
landelijk en in de regio. We moeten meegaan met de flow
om samen maatschappelijke, sociale en milieu-uitdagingen
op te pakken. Dat begint bij goed werkgeverschap. Een
goede werkgever neemt mensen serieus en zorgt voor
gelukkige medewerkers. Medewerkers die zich serieus
genomen voelen presteren beter. Medewerkers die je
serieus neemt, nemen jou ook serieus. De belangen van
werkgever en werknemers komen overeen en worden
een organisatiebelang.”

De HLO Moerdijk zorgt voor samenwerking met andere
logistieke partijen met als beoogd resultaat:
1. Het vinden, binden en behouden van logistiek personeel.
2. Het genereren van meer bekendheid voor het eigen
bedrijf in het bijzonder en promotie van het werken in
de logistiek in het algemeen.
3. Een structurele samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen in de regio die bijdraagt aan een
levenslange doorontwikkeling van het werken in de
logistiek.

AANPAK IN DRIE FASEN
Het realiseren van de HLO Moerdijk wordt opgepakt in
drie fasen. In de eerste fase wordt de digitale variant gelanceerd. De tweede fase heeft als resultaat dat fysieke
vormen van promotie, match-making en kennisontwikkeling plaatsvindt bij bestaande bedrijven en onderwijsinstellingen, die met elkaar verbonden zijn. Tot slot krijgt
de HLO Moerdijk op de lange termijn (fase 3) een eigen
fysieke plek in het stationsgebied Lage Zwaluwe.
Om een inschatting te geven van de doorlooptijd wordt
rekening gehouden met deze fasering:
1. Fase 1: 2022 – 2023: digitale HLO
2. Fase 2: 2024 – 2026: fysieke samenwerkingsvormen
3. Fase 3: 2027 – 2028: eigen plek

ROLVERDELING
Het uitgangspunt is dat de overheden en de onderwijsinstellingen tijdens de eerste fase van de HLO Moerdijk verantwoordelijkheid nemen om initiatieven te ontplooien en
fundamenten te leggen. Zij organiseren financieringen en
smeden samenwerkingsovereenkomsten. In de tweede
fase is er een bestuurlijk structuur met een eigen rechts-

DEELNEMEN EN MEER INFORMATIE?
Het businessplan ‘HLO Moerdijk’ is eind maart
2022 opgeleverd. De gemeente Moerdijk organiseert in de komende periode bijeenkomsten en individuele overleggen om het plan te
presenteren, bekendheid te creëren voor HLO
Moerdijk en interesse te wekken bij bedrijven
om deel te nemen.
Wilt u het volledige businessplan al ontvangen of heeft u vragen over de informatie bijeenkomsten? Neem dan contact op
met Bram van Doorn, arbeidsmarktadviseur
van de gemeente Moerdijk, via e-mailadres
Bram.van.Doorn@moerdijk.nl

