
YVONNE BECKERS, FOUNDER STICHTING HIVEJEANNET VERHOEVEN, FOUNDER STICHTING HIVE



Ben jij klaar voor de toekomst?



HIVE’Geschiedenis
• Analyse van de arbeidsmarkt
• DWSRA project van CNV tot 01 januari 2019 in West Brabant
• Voorbeeld project van het ministerie van SZW
• Uitrol naar Noordoost Brabant, pilot in Transport en Logistiek
• Verduurzaming in een zelfstandige onafhankelijke stichting HIVE
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HIVE’Missie
Werkenden en niet- werkenden in Nederland op geheel nieuwe wijze (on – en offline) voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen. 
Met de focus op 21e eeuwse vaardigheden, fun en beleving in een social community. We richten we ons het zelfredzaam, zelfbewust en duurzaam inzetbaar maken van het menselijk kapitaal. 
Door mensen (weer) de baas te laten worden over hun werk, talent, ontwikkeling en leven. Hierdoor loodsen we Nederland gezond, gelukkig en economisch sterk de toekomst in. 
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HIVE’How
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HIVE’How
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• HIVE’Academy (open source)
• HIVE’21 Century Skills
• HIVE’Community & HIVE’Experiences
• HIVE’Professionals (Trainers, Coaches)
• HIVE’Certificering
• HIVE’Community: burgerregie (schoolplein / voetbalkantine), iedereen doet mee, iedereen heeft een rol, balans geven en nemen. 
• Anoniem, onafhankelijk, leren & ontwikkelen als beleving



HIVE’Nu beweging
HIVE als maatschappelijke beweging: 

• Klaar voor nu & de toekomst van werken
• Leven lang ontwikkelen
• Duurzame inzetbaarheid
• Zelfredzaam en zelfbewust maken van het menselijk kapitaal
• Nieuwe sociale zekerheid
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HIVE’Nu cijfers
• Ruim 500 deelnemers in ruim 1 jaar tijd

• Samenwerking met 28 gemeenten, Provincies, VNO NCW, MKB, 

• Samenwerking met Tilburg University; Irmgard Borghouts en ambassadeur Ton Wilthagen (verder onderzoek, Provincie N=2000)

• Additionele project 2018: Google & logistieke sector
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HIVE’Ambities
• In gesprek met de Europese Commissie
• Coalitie off the Willing
• Korte termijn landelijke uitrol, samenwerking arbeidsmarktregio’s
• Vervolg Wetenschappelijk onderzoek
• Certificering Professionals en Hivers
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LET’S HIVE!
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