
Het Ministerie van SZW hecht aan Levenslang Ontwikkelen voor een gezonde arbeidsmarkt en 

het welzijn van de mens. Dit programma leert HR/ L&D professionals en coaches digitaal vaardig 

anderen te begeleiden in hun ontwikkeling.

Het FutureFit Learning Programma

Het drie maanden durende programma biedt:

• de online FutureFit Learning Academy
•  een verbeterde mindset zie de kansen van  

de ontwikkelingen

•  van doel naar tool maak gebruik van wat er is

•  digitaal vaardig begeleiden e!ectiever en  
e!iciënter begeleiden

•  visievorming en doen vind je eigen route naar 
meer impact

•  ondersteuning de praktijk 9 uur persoonlijke  
coaching/begeleiding

Voor iedereen die professioneel  
anderen begeleidt in ontwikkelen. 

Kijk op www.futurefitlearning.nl

Makkelijker voor jou,  
beter voor je coachee!

Zie de mogelijkheden, beheers de tools, 
begeleid digitaal vaardig.

Ik heb een rijke toolbox voor  
online coaching.

Investeer nu in persoonlijke  
ontwikkeling om relevant te blijven.   

Wij koppelen online wereldwijd  
skills aan klussen.

Huub van Zwieten 
TalentFirst

Roos Tji 
coach

         Tjahny Bercx 
CHRO Leaseplan

De wereld van professioneel ontwikkelen is radicaal  
veranderd, door nieuwe toetreders, technologieën en  
businessmodellen. Zo biedt Linkedin Learning  
16.000 trainingen online aan en geven 200 universiteiten 
online les via Coursera. Nieuwe spelers schudden de  
markt op met coaching via apps, chat, e-learnings,  
corporate academies, micro-learnings, coach-bots, hybride,  
asynchroon en blended learning.

En toch: het overweldigende aanbod leidt nog niet tot 
massaal gebruik. Het blijft nodig dat een coach of HR  
professional de verbinding legt tussen het digitale en  
de lerende medewerker. 

Professioneel begeleiders kunnen die rol pakken door die  
cruciale menselijke schakel te zijn om leren makkelijker, 
e!ectiever en leuker te maken, voor meer mensen! Het 
FutureFit Learning Programma is de upgrade die nodig  
is voor HR/L&D professionals en coaches, om relevant  
te blijven en impact te hebben, zonder de boot te missen.

Janine Vos
CHRO Rabobank

           Dé digitale upgrade
voor coaches en HR/L&D professionals

  gesubsidieerd programma om digitaal vaardig en FutureFit te worden


