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#why?

Codename Future is een social enterprise: impact maken, dát vinden wij het belangrijkst!  

Wij richten ons op jongeren. Zij z樀n namelijk de toekomst. 

Wij bereiden hen voor op hun actieve rol in de samenleving en op het werk. Hoe wij dat doen?

	f Focus op weerbaarheid en veerkracht op emotioneel, praktisch en 昀椀nancieel gebied.
	f Soft skills staan centraal! Denk aan analyseren, samenwerken, creatief denken en communiceren. 

Hoe doen wij dat dan?

15 Codenamers, maatschappelijke partners, zzp’ers, scholen en YOUNG REPORTERS.

  “Jongeren voorbereiden op hun actieve rol in de 
             samenleving en op het werk, dát is onze missie.”

werkplezier   

impact
drijfveren

specialistische kennis

“Elke dag een stapje beter.”

“De jongeren hebben de toekomst.”



          “Motivatie, inspiratie, en vernieuwing.”          

“Het omgaan met mensen, er voor de mensen zijn, en er voor elkaar zijn.”

    “Je kunt altijd jezelf zijn, het maakt niet uit wie je bent.”

“Samenwerken, als één team bezig zijn, weten wat er speelt en elkaar helpen als dat nodig is.”

“Kleinschalig maar toch ook groots.”

#codename history
Oprichting Codename Future 

door Ernest van Hezik en  

Aart Hageman

1995 2000

Ontwikkeling van  

Workspace, Codename  

gaat digitaal!

Een nieuw tijdperk:  

van voortgezet onderwijs naar het mbo.  

De eerste digitale mbo-methode voor het 

vak Loopbaan: Werken aan je Toekomst,  

ontwikkeld i.s.m. TNO

Scholen vragen om boeken! 

De eerste blended versie  

van Werken aan je Toekomst 

is gemaakt

In samenwerking met 

maatschappelijke partners 

starten we de PlusModules 

als verdiepend materiaal op 

de methodes

Lesmethodes weer 

volledig digitaal in 

samenwerking met 

Learnbeat

Start ontwikkeling 

codename.online, een nieuw 

digitaal platform waarmee 

we onze visie kunnen gaan 

waarmaken!

2013
Naast een methode  

voor Loopbaan komt een 

methode Burgerschap:  

De Maatschappij  

dat ben JIJ

Ondernemende 

skills in de vorm 

van een methode 

voor keuzedeel 

Ondernemend gedrag
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Wat is Codename- 

cultuur volgens  

de Codenamers?



 met auteurs  samen

 met designers  samen

 met testers  samen

  met technici  samen

 met fotografen  samen

 met jou!  samen

samen   met elkaar  

samen   met jongeren

samen   met experts

samen  met partners

samen  met inspirators 

samen met docenten

samen  met studenten

Hoe werken wij?
Lesmateriaal ontwikkelen, daar komt veel bij kijken! Denk bijvoorbeeld aan 

brainstorms, panels, vormgeving, beeldmateriaal, drukwerk, lesmateriaal schrijven  

én nog veel meer. En dat doen wij natuurlijk niet alleen, maar samen!

 

#samen

 ganaar.link/hoewerkenwij

http://ganaar.link/hoewerkenwij


#dejeugdvantegenwoordig
De Young Reporters

Wij zijn het jongerenteam van Codename Future. Wij zijn hun ogen én oren  

onder de jongeren als het gaat om actuele onderwerpen, trends en nieuwtjes. 

Samen met Codename Future zorgen wij ervoor dat alle opdrachten en het 

lesmateriaal volledig up-to-date zijn én matchen bij de belevingswereld van  

de doelgroep! Kortom: wij geven jongeren een stem.

Hoe wij dat doen?

	f (Straat)interviews;

	f Online polls op Insta;

	f Speuren naar trending topics;

	f Feedback geven op lesmateriaal;

	f Beeldmateriaal en content maken voor in het lesmateriaal.

“Wij geven jongeren 
              een stem!”

WAT IS ER NU 
TRENDING? EN WAT 
VINDEN JONGEREN 
DAARVAN? 
CHECK IT OUT OP ONZE 
INSTA. EN VOLG ONS 
NATUURLIJK!

www.ganaar.link/yr2i

ALLES OVER WAT WIJ 
DOEN VIND JE OP ONZE 
WEBSITE!

www.ganaar.link/yr1w

WAT VINDEN DE 
JONGEREN VAN NU? 
DÁT ZIE JE IN ONZE 
STRAATINTERVIEWS!

www.ganaar.link/yr3y

Join de YOUNG REPORTER Experience:



De maatschappij verandert, het werk verandert en jongeren 
veranderen. Wij maken werk van díe thema’s en díe vaardigheden 
die jongeren toekomst proof maken én perspectief bieden op 
passend werk.

#toekomst

Want in 2030:

	f zijn er tekorten aan goed personeel: aantal jongeren loopt terug, 20% bevolking is 65+;

	f vindt leren plaats in de praktijk. Bedrijven en onderwijs slaan de handen ineen;

	f zijn hardskills in het werk, in grotere mate gedigitaliseerd en geautomatiseerd;

	f krijg je certi昀椀caten en praktijkverklaringen voor bewezen competenties naast je diploma.

Codename Future zorgt voor een learning platform waarmee studenten, stagiaires én 

starters zich voortdurend ontwikkelen en presenteren aan de hand van een talenten- 

& (soft)skillspro昀椀el. Hoe zij die skills ontwikkelen? Hoe zij dat pro昀椀el opbouwen?  
En wat er vervolgens mee gebeurt?

Praktijkopdrachten

Klaar met een praktijkopdracht? 

Dan kunnen jongeren deze 

uploaden in hun pro昀椀el. Zie het 
als een soort portfolio.

Badges

Via opdrachten uit ons les- 

materiaal én korte learnings 

voor in de praktijk verdienen 

jongeren badges. En dat 

allemaal via een app op hun 

telefoon.

Feedback en aanbevelingen praktijkbegeleiders en 

leidinggevenden

Hoe hebben de jongeren de skills uitgevoerd? Wat gaat 

goed? Wat gaat beter? Waarom is deze jongere de perfecte 

kandidaat voor een werkgever? Dat wordt door praktijk-

begeleiders en leidinggevenden aangevuld in het pro昀椀el.

Certi昀椀caten
Hebben jongeren 

cursussen gevolgd op 

school of via bijvoorbeeld 

hun stage? Dan kunnen 

zij hun certi昀椀caat ook in 
hun pro昀椀el uploaden.

Match naar stage en werk

Zijn werkgevers op zoek naar 

stagiairs of potentiële nieuwe 

werknemers met speci昀椀eke 
skills? Dan kunnen zij via dit 

learning platform op zoek 

naar hun perfecte match! Het 

skills-pro昀椀el van de jongeren 
wordt namelijk gematcht met de 

zoekopdracht van de werkgever. 



#koffie?

Wil jij meer weten over ons lesmateriaal?  

Of over onze Young Reporters? Of ben jij juist 

benieuwd naar een mogelijke samenwerking? 

Neem contact met ons op! Dan praten wij je graag 

bij onder het genot van een kopje ko昀케e, of thee!

Neem contact met ons op!

http://www.codenamefuture.nl/even-voorstellen/contact/

