
Jouw werknemers presteren 
elke dag beter met de digitale 
bedrijfsschool 

Scholing voor werknemers? Bijblijven in je vakgebied? Groeien in beroeps-
houding? Het is essentieel voor ondernemingen om hiervoor te zorgen 
en zo te blijven groeien. Binnen het mkb blijkt het een uitdaging om dit 
goed en laagdrempelig te organiseren en te faciliteren. Daar brengen wij 
verandering in met de digitale bedrijfsschool. 

Wij verenigen mkb-ondernemingen met opleiders in de regio Rijnland en Rivierenland 
en maken naar behoefte van jouw onderneming, een ontwikkelprogramma waar 
werkhouding en beroepsvaardigheden centraal staan. Jouw werknemers zullen met 
korte opdrachten werk maken van hun eigen ontwikkeling. 
Het resultaat? Jouw werknemers én jouw onderneming presteren elke dag een  
stapje beter. 

Doe met ons mee en participeer in ons samenwerkingsverband!

“ Groeien als onderneming? Dat kan alleen  
als werknemers zich blijven ontwikkelen.”



WAT GAAN WE DOEN?
	` Een behoeftenscan uitvoeren
	` Een programma ontwikkelen, gericht op werkhouding en beroepsvaardigheden 

met online applicaties en (offline) opdrachten
	` Een online platform met applicaties en opdrachten
	` Een pilot met gebruik van het platform en het uitvoeren van het programma 

WAAROM MEEDOEN?
	` Jouw werknemers presteren elke dag een stapje beter
	` Kant-en-klaar programma voor jouw onderneming
	` Ontwikkeling van werknemers vindt plaats on the job: directe toepassing  

en resultaat
	` Mogelijkheid tot financiering vanuit de SLIM-regeling

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
	` Deelname aan het samenwerkings-

verband
	` Medewerking aan een onderzoek
	` Deelname uitvoering pilot
	` Inzet in uren, niet in financiën 

Het samenwerkingsverband is een initiatief 
van Codename Future, mboRijnland, Timing 
Uitzendbureau, ROC Rivor én mkb-ondernemingen 
uit de regio Rijnland en Rivierenland.

FINANCIERING
Het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wil ‘Een leven 
lang ontwikkelen’ stimuleren en heeft 
daarvoor de SLIM-regeling in het leven 
geroepen. Vanaf april kunnen samen-
werkingsverbanden een subsidie-
aanvraag indienen. Codename Future 
zal namens het samenwerkings-
verband een aanvraag verzorgen.

MEEDOEN? VRAGEN? 
Neem contact op met Martijn Spekman:  
martijn@codenamefuture.nl
070 3024770

“ Te weinig tijd voor de ontwikkeling van 
je werknemers? Bespaar tijd door online 
leren en praktijkleren te combineren.”
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