FUTURE
CONNECT
‘IK WIL VERBONDEN BLIJVEN!’

BE FUTURISED
Ontwikkelingsprogramma
FRIENDS OF THE FUTURE
Platform van Future Connectors

WELKOM BIJ FRESH FORWARD!
Fresh Forward is een creatief adviesbureau en we houden ons bezig met groei en
strategische vernieuwing. We zijn echte co-creators: samen met onze klanten zijn we
iedere dag op zoek naar innovatie, relevantie en nieuwe mogelijkheden. We laten ons
inspireren door de wereld om ons heen en door wat toekomst ons brengt.
We geloven dat creativiteit en verbeeldingskracht de sleutels zijn om tot impactvolle
vernieuwing te komen. Vanuit deze filosofie hebben we een exclusief aanbod van
diensten samengesteld, waarmee inmiddels al veel klanten hun next level hebben bereikt.
In Future Connect komt de toegevoegde waarde uit ons gehele aanbod – zoals
onze Business by Desire filosofie, ons Futurise gedachtegoed, ons netwerk van klanten,
experts en verkenners en het enthousiasme en de talenten van onze teamleden –
samen. Zo borgen we de kennis en ervaring, de energie en de inspiratie van de
diverse programma’s en stellen we onze klanten nog beter in staat om vernieuwend en
betekenisvol te zijn en te blijven.
Wil je weten welke kansen en mogelijkheden Future Connect te bieden heeft voor
jouw merk of organisatie? Bel of mail dan even voor een afspraak.
Graag tot ziens!
Niels Hansen – Maestro of Future-proofness
niels@freshforward.com – 06-53 54 82 52

FUTURE CONNECT
Geeft inzicht in de belangrijkste behoeften en trends van de toekomst.
FUTURISE® TRENDMODEL

BE FUTURISED

FRIENDS OF THE FUTURE

Hét ontwikkelingsprogramma dat

Hét platform dat mensen en

mensen en organisaties opleidt tot

organisaties met elkaar in contact

Future Connectors.

Fresh
Forward app
FRESH
FORWARD
APP

brengt, inspireert en uitdaagt.

URBAN EXPLORER NETWERK
Netwerk van lokale verkenners om ontwikkelingen van dichtbij te volgen.

FUTURE CONNECT
Een duurzame verbinding met de toekomst We leven en werken in een uitdagende
tijd. Waarin succes steeds meer te maken heeft met de mate waarin we in staat zijn om
relevant en betekenisvol te zijn voor mens en maatschappij. We willen graag ontdekken
hoe we succesvol kunnen zijn en blijven in een veranderende wereld.
Wij geloven dat het daarvoor belangrijk is om duurzaam met de toekomst verbonden
te zijn. Dat is niet iets tijdelijks, maar vraagt permanent om aandacht. Future Connect
leidt op, brengt mensen en organisaties samen, inspireert en daagt uit.
Het Future Connect programma bestaat uit twee onderdelen:
Be Futurised hét ontwikkelingsprogramma dat mensen en organisaties
opleidt tot Future Connectors;
Friends of the Future hét platform dat mensen en organisaties met elkaar
in contact brengt, inspireert en continu uitdaagt.
Futurise® trendmodel In samenwerking met professor Gaus ontwikkelden we een
eigen gedachtegoed: Futurise. Futurise leert ons op een vernieuwende manier naar
de wereld kijken en geeft inzicht in de behoeften en trends van de toekomst. Het
gedachtegoed vormt de basis van Future Connect. Meer weten over Futurise? Ga dan
naar pagina 16.

Voor wie is Future Connect? Future Connect is voor alle

REDENEN OM VOOR FUTURE

organisaties die graag succesvol willen zijn en blijven in een

CONNECT TE KIEZEN

veranderende wereld.
Wat Fresh Forwards Future
Wil jouw organisatie:

Connect uniek maakt:

•

duurzaam verbonden zijn met de toekomst?

•

•

graag investeren in het menselijk kapitaal?

•

verbonden zijn met andere organisaties en branches?

•

talent uitdagen om voortdurend te blijven ontwikkelen?

overdracht; we werken aan

•

vanuit een nieuwe mentaliteit daadwerkelijk aan de slag

een nieuwe mentaliteit

met de kansen van morgen?

Futurise als wetenschappelijk
trendmodel

•

•

Meer dan alleen kennis-

Afgestemd op de business en
de visie van de organisatie

Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

•

Dan kijken we samen wat Future Connect voor jouw organisatie kan
betekenen.

Gericht op blijvende
verandering en verbinding

•

Een netwerk van lokale
verkenners in 20 grote
wereldsteden

De ambitie van Future Connect Future Connect verbindt mensen en organisaties op
een duurzame manier met de toekomst en helpt hen succesvol te zijn en te blijven in
een veranderende wereld. Een organisatie die met Future Connect verbonden is met
de toekomst:
1.

Weet en begrijpt wat de belangrijkste thema’s van de toekomst zijn en is zich
bewust van het belang om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan

2.

Is in staat om de toekomstthema’s zelfstandig te vertalen naar de organisatie en
om te zetten naar concrete business ideeën

3.

Houdt de juiste mentaliteit vast en zorgt ervoor dat het engagement in de
organisatie blijvend wordt vergroot

4.

Blijft op de hoogte van de belangrijkste trends en ontwikkelingen

5.

Is ook verbonden met en leert van andere mensen en organisaties

Urban Explorer Netwerk Om de belangrijkste ontwikkelingen in binnen- en
buitenland van dichtbij te volgen, maken we gebruik van het Urban Explorer Netwerk
dat uit lokale verkenners bestaat. In elke grote stad in Nederland vind je een Urban
Explorer en wereldwijd zijn we met twintig steden verbonden. De Explorers zijn
onze voelsprieten in de maatschappij en ze houden ons op de hoogte van de laatste
Futurise ontwikkelingen en ‘hotspots’.

BE FUTURISED

Het ontwikkelingsprogamma
BE FUTURISED GEEFT

Een nieuwe mentaliteit ontwikkelen Om op een duurzame manier

ANTWOORD OP

met de toekomst verbonden te zijn, is specifieke kennis en kunde nodig.

ONDERSTAANDE VRAGEN

Dat is geen trucje, dat vraagt om een andere mentaliteit en een nieuwe
vorm van vakmanschap. Precies daar gaat het ontwikkelingsprogramma

•

Be Futurised over.

Wat zijn de belangrijkste
thema’s voor de toekomst?

•

Waarom zijn deze thema’s

Duidelijk eindresultaat We bieden een businessgericht

belangrijk om mee aan de

ontwikkelingsprogramma dat bestaat uit drie vaste en één optionele

slag te gaan?

module. We werken toe naar concrete resultaten, zodat het duidelijk

•

is wat het programma oplevert. De programmadeelnemers krijgen
inzicht in de belangrijke trends van de toekomst, worden opgeleid tot

Hoe vertaal je die thema’s
naar de organisatie?

•

Hoe converteer je dat

echte ‘Future Connectors’ en zetten de opgedane kennis en inspiratie

vervolgens naar concrete

vervolgens om naar potentiële business ideeën. Indien gewenst

business?

helpt Fresh Forward ook bij het vertalen van de ideeën naar concrete
producten en diensten.

Be futurised wat levert het op?
Een Future Connect Team een team van toegewijde toekomstspecialisten die
op een nieuwe manier kijken, denken en creëren en daardoor blijvend zorgen voor
toekomstgerichte inzichten en verbondenheid met de buitenwereld.
Een Future Connect Plan een duidelijk toekomstplan met diverse focusgebieden en
bijbehorende business ideeën.
Innovation Sprint Tijdens de (optionele) vierde module worden de concepten en
ideeën uit het Future Connect plan verder uitgewerkt. Het resultaat van de Innovation
Sprint is een lanceerbaar prototype, inclusief de grote lijnen van de bijbehorende
businesscase.
De Fresh Forward App De deelnemers krijgen tijdens
het programma toegang tot de Fresh Forward App.
Zo staan ze met elkaar en met Fresh Forward in verbinding.
De app is bovendien de verzamelplaats van inspiratie en
ideeën en de plek waar ervaringen onderling worden
uitgewisseld.

Teamsamenstelling en tijdsbesteding Een Future Connect team bestaat uit
zes tot twaalf personen, afhankelijk van de situatie en de ambitie. Het team wordt
samengesteld uit mensen met verschillende functies en vanuit verschillende posities
en rollen in de organisatie. Bovendien betrekken de teamleden tijdens het programma
ook nog andere collega’s bij het proces, zodat een beweging ontstaat die breed
gedragen wordt.
Aan de eerste drie vaste modules besteedt het Future Connect team in totaal
vierenhalve dag. Tussen de verschillende modules werkt de groep door aan
verschillende opdrachten, dus dat vraagt ook nog wat tijd.
De vierde (optionele) Innovation Sprint module wordt volledig op maat ingericht.
Zodra de details van dit traject bekend zijn, kan ook een schatting van de benodigde
tijdsinvestering gemaakt worden.

FRIENDS OF THE FUTURE GEEFT
ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN
•

Hoe kun je de toewijding van mensen
in de organisatie blijvend vergroten?

•

En hoe houd je de juiste mentaliteit
vast?

•

Hoe blijf je op de hoogte van
en verbonden met (Futurise)
ontwikkelingen?

•

Op welke manier blijf je voortgang
op (Futurise) ambities houden?

•

Hoe kan je in contact zijn met
en leren van andere mensen en
organisaties die met dezelfde
onderwerpen bezig zijn?

FRIENDS OF THE FUTURE
Het Platform

Het abonnement op de toekomst Duurzaam met de
toekomst verbonden zijn en blijven gaat niet vanzelf.
Friends of the Future helpt daarbij. Je zou het
een abonnement op de toekomst kunnen
noemen. Het platform geeft toegang tot een
wereld van inspiratie en ideeën, brengt mensen
en organisaties met elkaar in contact en helpt hen om
continu te blijven vernieuwen.

Friends of the future wat levert het op?
Interactieve community Een belangrijk onderdeel van het Friends of the Future
platform is de interactieve community. Zowel online als tijdens fysieke bijeenkomsten
komen mensen van diverse organisaties en uit verschillende branches bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te leren.
Events for Friends Exclusief voor de Friends of the Future abonnees organiseren
we diverse events. Zo vinden regelmatig zogenoemde Share & Learn sessies plaats
en organiseren we ieder jaar een speciale tweedaagse Summercourse. Tijdens
de events zoeken we verdieping op specifieke Futurise-thema’s. Ook bieden we
deelnemers de mogelijkheid om hun ideeën te pitchen of om de community om hulp
te vragen bij bepaalde vraagstukken.
Fresh Forward als vaste sparringpartner Voor alle Friends is Fresh Forward
tevens de vaste sparringpartner. Je kunt bij onze teamleden terecht met je vragen en
ideeën over bijvoorbeeld innovatie, organisatie, omgeving, branding en communicatie.
We denken graag met je mee!

De Fresh Forward App Het Friends of the Future abonnement geeft toegang tot
de Fresh Forward App. Net als bij het Be Futurised programma staan de deelnemers
hiermee onderling en met Fresh Forward in contact. En in dit geval biedt de app nog
veel meer mogelijkheden, want deelnemers kunnen ook in contact komen met mensen
uit andere organisaties en branches. Fresh Forward app biedt een bron van inspiratie
en ideeën en houdt de Friends op de hoogte van de laatste Futurise ontwikkelingen.
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FRESH FORWARD
Onze filosofie: Business by Desire Fresh Forward is een creatief adviesbureau. Wij
houden ons bezig met groei en strategische vernieuwing van merken en organisaties.
Dit doen we vanuit onze filosofie Business by Desire: Wij zijn ervan overtuigd dat
organisaties, merken en hun teams sterker, energieker en relevanter worden als ze
werken vanuit een gezamenlijk gecreëerd verlangen.
We nemen onze klanten mee op een unieke reis om dit verlangen te (her)vinden.
Daarbij delen we onze kennis over de veranderende wereld en toekomstige
ontwikkelingen, reiken we inspiratie aan, doen we een beroep op ieders
verbeeldingskracht en geven we op het juiste moment strategisch richting.
Gaandeweg verbinden wij medewerkers, klanten en stakeholders met dit verlangen,
zodat het breed wordt gedragen. Zo blijft het nooit bij een verlangen alleen. We
zorgen voor impactvolle, blijvende positieve verandering voor organisatie, mens en
maatschappij.
Dit is voor ons dé manier waarop wij graag organisaties begeleiden die op zoek gaan
naar echte vernieuwing, betekenis, onderscheidend vermogen en toegevoegde
waarde. Dit doen we met een exclusief aanbod van diensten, waaronder Future
Connect.

PROGAMMA’S
merken tot het MKB of overheid. En in alle mogelijke branches, van zorg tot advocatuur
Onze klanten Wij werken met uiteenlopende merken en organisaties; van grote
of bouwbedrijf. Benieuwd naar wat onze klanten ervaren en bereikt hebben met
Fresh Forward? Bekijk dan de cases op freshforward.com.

‘DE TOEKOMST
IS VOORSPELBAAR!’

FUTURISE
TRENDMODEL
®

FUTURISE®
Ons eigen gedachtegoed Is de toekomst voorspelbaar? Wij geloven van wel!
In samenwerking met professor Helmut Gaus ontwikkelden we een eigen
gedachtegoed: Futurise®. Professor Helmut Gaus was ten tijde van het onderzoek
hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Futurise leert ons op een nieuwe manier naar
de wereld kijken en geeft inzicht in de behoeften en trends van de toekomst.
Terugkerende golfbewegingen Bijna 40 jaar onderzoek toont een telkens
terugkerende golfbeweging in het menselijk gedrag. Deze golfbeweging kun je
zien als de mentale gesteldheid van de maatschappij. Die beweging verloopt

PROFESSOR HELMUT GAUS EN JEMPI MOENS

regelmatig in cycli van ongeveer 50 jaar. Daarbij wisselen periodes van toenemend
zelfvertrouwen telkens af met periodes van toenemende angst. Diezelfde curve zien
we ook terug in onze economie. Door die verschillende periodes goed te begrijpen,
krijgen we inzicht in waarden, normen, gedrag, interessegebieden en de mentaliteit
van de maatschappij van morgen.
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DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN
VAN FRESH FORWARDS

Een nieuw toekomstperspectief Futurise® geeft inzicht in toekomstige

FUTURISE®

ontwikkelingen die een belangrijke invloed gaan hebben op het gedrag
en de behoeften van mensen. Trends worden door Futurise® in een uniek

•

Een eigen wetenschappelijk

en verklarend perspectief geplaatst; een hele nieuwe kijk op de toekomst.

trendmodel gebaseerd op

En dat biedt verassend veel kansen!

40 jaar onderzoek
•

•

•

•

Maakt trends, gedrag en

De 60’s en de New 60’s Tijdens periodes van zelfvertrouwen zie je

behoeften inzichtelijk; nu en

bepaalde vaste thema’s terugkomen. Dan willen mensen bijvoorbeeld

in de toekomst

graag eigen keuzes maken en er is veel ruimte voor creativiteit. Denk

Leert mensen en organisaties

maar aan de jaren 60: de tijd van ‘vrijheid, blijheid’ en waar optimisme

op een nieuwe manier naar de

de boventoon voerde. Vandaag de dag, ongeveer vijftig jaar later,

wereld kijken

zie je diezelfde trends en behoeften weer terug, alleen dan op de

Draagt bij aan de ontwikkeling

manier van de huidige tijdsgeest. Zo zie je in mode en designs veel

van betekenisvolle visies,

vrolijke, sprankelende kleuren terug, net als in de 60’s. Een aantal van

strategieën, producten en

de megatrends en behoeften van deze tijd zijn bijvoorbeeld: beleving,

diensten

vrijheid, verbinding, speelsheid en anti-autoriteit.

Helpt organisaties, merken
en mensen succesvol te zijn in

Op naar de New 70’s Het optimisme van de laatste jaren maakt steeds

een veranderende wereld

meer plaats voor een maatschappij die angstiger en minder vrij wordt.

Waar we steun bij elkaar zoeken en waar we behoefte hebben aan veiligheid en
meer structuur. Behoeftes die te vergelijken zijn met die ten tijde van de jaren 70.
Wat betekent dit nu precies voor merken en organisaties? Wat zijn de belangrijkste
thema’s van het komende decennium? En hoe vertaal je die thema’s naar de
business? Futurise® geeft antwoord.

BELANGRIJKE FUTURISE® THEMA’S VAN HET KOMENDE DECENIUM

ESCAPISME

AANDACHT

SAMEN STERK

SELECTIVITEIT

STRIJDLUST

NATURITEIT

IDENTITEIT

KWALITEIT

FUTURISE® EN FRESH FORWARD
Een unieke kijk op de wereld Futurise® vormt een belangrijke basis van de
programma’s van Fresh Forward. We gebruiken het verleden om de toekomst te
voorspellen. Dat maakt ons bijzonder. En dat geeft onze klanten een unieke kijk op
de wereld. Door de bril van Futurise® werken we samen aan de betekenis en de
relevantie van merken en organisaties, zorgen we voor positieve impact en creëren we
omgevingen die bijdragen aan een beter leven.
Onze verbinding met de buitenwereld Bij Fresh Forward staan we met onze voeten
in de klei. Dat is ook nodig als je verbonden wil zijn met de echte wereld; dat doe
je niet vanachter een bureau. Met ons ‘Urban Explorer Netwerk’ – een netwerk van
lokale verkenners in 20 grote steden in de wereld – volgen we belangrijke Futurise®
ontwikkelingen. En op ons ‘Friends of the Future platform’ delen we samen met onze
klanten onze ervaringen en ideeën met elkaar. Zo blijven we verbonden; met elkaar en
met de toekomst.
Ook duurzaam verbonden zijn met de toekomst? We helpen mensen en
organisaties graag om succesvol te zijn en te blijven in een veranderende wereld.
Het ‘Future Connect programma’ van Fresh Forward – met Futurise® als basis - zorgt
voor een duurzame verbinding met de toekomst.

‘ WE KUNNEN MET VERTROUWEN, TROTS
EN POSITIEVE ENERGIE VERDER BOUWEN’
Door Futurise® hebben we een goed onderbouwd en doorleefd beeld
gekregen van de wijzingen die plaats vinden en de toekomst vormgeven. De
inzichten en inspirerende voorbeelden hebben we vertaald naar een sterk
geloof van onze rol met daaraan gekoppeld concrete acties en groeiplatformen.
Futurise heeft er voor gezorgd dat we met vertrouwen, trots en positieve
energie verder kunnen bouwen aan een betekenisvolle toekomst en heeft onze
organisatie en onze merken naar een future-proof ‘next level’ gebracht.
Maaike Maagdenberg
Marketing Director Cloetta

‘CURIOUS PEOPLE HAVE THE FUTURE’
Nieuwsgierig zijn is de sleutel om toekomstbestendig te zijn in deze
steeds sneller veranderende wereld. Willen begrijpen en ervaren
waarom de dingen zijn zoals ze zijn, vragen stellen, nieuwe dingen
ontdekken en toekomstscenario’s schetsen. Dit zorgt ervoor dat
bedrijven zich tijdig kunnen aanpassen en dus relevant blijven.
Nieuwsgierige mensen zijn de belangrijkste asset van een bedrijf!
Adrienne van den Heuvel
Director Operational Marketing Coca-Cola European Partners

