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Ben jij klaar voor de 

toekomst?



• Ruim 300.000 banen

• Beroepsbevolking ca 330.000

• 4,2% werkloos

• Veel MKB

• Veel productie, logistiek, bouw

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant



• AgriFood Capital Werkt!
– Werkgevers - Onderwijsinstellingen

– Overheden - Vakbonden

• Arbeidsmarktprogramma 2016-2020
– Werken van Morgen - Talent en Loopbaan

– Regionaal Werkbedrijf - VSV / Kwetsbare Jongeren

• Mogelijk door o.a. provincie, gemeenten

Regionale samenwerking arbeidsmarkt



• Snelle veranderingen en transities vergen 

wendbare en weerbare mensen / organisaties

• Brede ontwikkelopgave met 13 deelopgaven

• Zoveel mogelijk mensen ontwikkelen zich 

voor de vraag van vandaag en morgen

• Bewustwording cruciaal

Speerpunt Leven Lang Ontwikkelen



• Zoveel mogelijk werkgevers en inwoners 

bewust en actief op ontwikkeling

• Campagne met o.a:

– Estafettestokje https://youtu.be/O8ktcDPxBqg

– Social media #keeponlearning

– Ambassadeurs

Communicatiecampagne Keep on Learning

https://youtu.be/O8ktcDPxBqg


Met oa.

• Scan duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

• ESF aanvraag met VNO-NCW en CNV

– Koploperbedrijven

– Workshops voor MKB oa. leidinggevenden

– H!VE (werkenden)

Regionale aanpak duurzame inzetbaarheid



HIVE

Ben jij klaar voor de 

toekomst?



HIVE de definitie



HIVE wat haal je eruit

Personal branding
Kruiwagens

Netwerk

Zelfvertrouwen

Leren is een beleving Leren met de funfactor

Persoonlijk ontwikkeling

Doen!
Inspiratie

Workshops

Stages

Trainingen Certificaten

Duurzame inzetbaarheid

op individueel niveau

Kwaliteit van relaties



• HIVE Community

• HIVE 21th skills curriculum

• HIVE Coaches

• HIVE Academy

• Integraal model dat samenwerkt om de 

emancipatie van de werknemer te vergroten!

HIVE: Wat is het



HIVE De community

https://www.youtube.com/watch?v=CJIgVnFWn

-M

https://www.youtube.com/watch?v=CJIgVnFWn-M


HIVE; Community



• Online middels een curriculum in de HIVE academy en Offline tijdens de experience:

• 1. Jij-zelf de baas: Een baas worden begint met jezelf leren kennen.

• 2. Je talent de baas: Kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, 
informatieve vaardigheden, computationeel denken.

• 3. Je handelen de baas: zelfregulering, kritisch denken, creatief denken, problemen 
oplossen, informatie vaardigheden.

• 4. Samen de baas: Communiceren, samenwerken en sociaal en culturele vaardigheden

• 5. De dingen de baas: ICT Basisvaardigheden, Media wijsheid, computationeel denken.

HIVE: 21th skills curriculum



HIVE: Trainers en Coaches



HIVE: en de Comfortzone



• https://academieportal.nl/skillsacademy/cours

es

HIVE: de Academy

https://academieportal.nl/skillsacademy/courses


HIVE: Aanmelden



HIVE: Vragen?



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 27 november

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019

– 14 maart - 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



