
Vergroot je kansen op Vergroot je kansen op 
de arbeidsmarkt!de arbeidsmarkt!
Digitaal bewust en bekwaam naar werk
    

FutureLab

Founding partners

“FutureLab is tot stand gekomen 
in het kader van een leven lang 
ontwikkelen.“

“ Dankzij FutureLab ging ik goed “ Dankzij FutureLab ging ik goed 
voorbereid de arbeidsmarkt op.”voorbereid de arbeidsmarkt op.”

- Natasja

• Kennis & inzicht over de huidige arbeidsmarkt en technologische 
ontwikkelingen. 

• Ontdekking van jouw talent.
• Nieuwe netwerkcontacten en een kennismaking met werkgevers. 
• Een persoonlijk actieplan en een grotere kans op een passende 

baan.

FutureLab is een programma van JobOn 

Over JobOn 
Naast FutureLab organiseert JobOn in heel Nederland netwerk bijeen-
komsten en workshops voor werkzoekenden. Zoek jij inspiratie voor 
je zoektocht naar een passende baan? Bekijk het actuele aanbod van 
events op www.jobon.nl en meld je aan.

Deelnemers zijn Deelnemers zijn 
je voor gegaanje voor gegaan

BeoordelingBeoordeling

Hét ontwikkelprogramma voor jouw loopbaan

Wat levert het je op?



Scan de QR-code 

met jouw camera 

en meld je aan!

Het enige wat we van je Het enige wat we van je 
vragen zijn jouw tijd, inzet vragen zijn jouw tijd, inzet 
en enthousiasme.en enthousiasme.
Meld je aan: www.jobon.nl/futurelab

FutureLab geeft je inzicht in jouw 
kansen en mogelijkheden op de 
huidige arbeidsmarkt.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan, door digitalisering, 
razendsnel. Daarom is er FutureLab: Een leerzaam en inspirerend 
ontwikkelprogramma voor iedereen die het maximale uit zijn of haar 
loopbaan wil halen. We bieden inzicht en kijken naar wat jij nodig hebt 
om aan te sluiten op veranderende arbeidsmarkt! Dit alles op een 
speelse en leuke manier. Gedurende het programma begeleid onze 
ervaren coach Willy Pardijs je persoonlijk. Wees welkom!

FutureLabFutureLab
Jouw ontdekkingsreisJouw ontdekkingsreis

“ Het FutureLab-programma zit vol “ Het FutureLab-programma zit vol 
verrassingen, mogelijkheden en verrassingen, mogelijkheden en 
inzichten. Ik heet je welkom!”inzichten. Ik heet je welkom!”

- Renate Matroos - Trainer FutureLab

In een serie van 3 (online) bijeenkomsten ga je aan de 
slag met jouw persoonlijke plan van aanpak om jouw 
talenten verder te ontwikkelen. De eerste bijeenkomst 
start je met een interactieve Escape Room om op een 
speelse wijze digitaal vaardig te worden.

Na afloop ben je je meer bewust van de huidige 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en kan je nieuwe 
stappen zetten op weg naar een nieuwe (andere) baan.

Over het programma

• Begeleiding door een ervaren coach
• 3 interactieve bijeenkomsten
• Deelname aan een Escape Room
• Kennismaking met werkgevers
• Persoonlijk ontwikkelingsplan
• Een e-learning vol kennis en inspiratie
• Een veilige en gezellige leeromgeving

Wat bieden 
we je aan?

Scan voor meer 
informatie:


