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Het project: "Thrive! Ondernemersvaardigheden als solide basis voor een toekomst in de creatieve 
industrie " heeft als centrale doelstelling om (jonge) (vrouwelijke) ondernemers en bedrijven en hun 
werknemers in de creatieve sector te ondersteunen, om door een transformatie- en innovatie proces 
te gaan dat nodig is om te overleven in de huidige tijd en om het bedrijf een duurzame solide basis te 
geven. 

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de visie van 
de schrijvers weer en de EU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van (delen 
van) de inhoud.  

De project partners zijn: 

     

     

 

© 2018 Thrive project, Erasmus+ 2016-1-NL01-KA202-022890. Geen enkel deel van dit document 

mag gebruikt worden zonder toestemming van Stivako (project coördinator). 
 
Contact adres: 
Stivako 
Boeingavenue 207 
1119 PD Schiphol-Rijk 
Nederland 
tel. +31 20 5435670  
info@stivako.nl 
 

Project website: www.thriveproject.eu  
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Samenvatting 

Achtergrond 

Sinds het begin van de 21ste eeuw hebben de creatieve industrieën aanzienlijke 

veranderingen ondergaan. Technologie – en digitalisering in het bijzonder – heeft productie-, 

verkoops- en distributiemethodes fundamenteel veranderd, nieuwe concurrenten verschenen 

– meestal van buiten de sector – en bemachtigden marktaandelen, klantengedrag werd 

steeds volatieler, en nauwe samenwerkingen met klanten (“pro-sumer”) zijn intussen de 

norm geworden. Een van de neveneffecten van deze ontwikkelingen is dat competenties 

sneller achterhaald zijn dan vroeger. 

Maar de digitale transformatie vormt niet enkel een bedreiging voor traditionele industrieën 

en spelers. Het biedt ook geweldige kansen voor ondernemers en mensen met 

ondernemingszin. Daarom staan de volgende vragen centraal in het Thrive!-project: 

 Hoe zien toekomstige bedrijven in de digitale industrie eruit? 

 Kunnen er bepaalde “typische” bedrijfsprofielen geïdentificeerd worden? 

 Wat zijn de gevolgen voor de competenties van medewerkers, en in het bijzonder voor 

hun vaardigheden nodig voor ondernemersactiviteiten? 

Deskresearch 

Om een antwoord te vinden op deze vragen werd er tijdens de deskresearch gefocust op: 

 Ontwikkelingen in de creatieve industrieën. 

 De giga trend digitalisering en de megatrends, hun effecten op de creatieve industrieën 

en de competenties van de toekomst.  

 Ontwikkelingen in innovatiemanagement en ondernemerschap. 

 De kenmerken van de doelgroepen “Ondernemers”, “Werknemers met 

ondernemingszin” en “Vrouwelijke ondernemers”. 

Veranderende randvoorwaarden in de creatieve industrieën bieden kansen aan 

ondernemers 

In de nabije toekomst zullen meer en meer routinejobs geautomatiseerd worden. In de 

creatieve industrieën zullen heel wat creatieve jobs blijven bestaan, die niet geautomatiseerd 

kunnen worden. Het creatieve potentieel ontstaat uit de samenwerking binnen nieuwe teams, 

die ideeën en impulsen uit verschillende sectoren/disciplines combineren en/of 

samenbrengen. Dit biedt veel opties voor ondernemers. Belangrijke competenties om 

succesvol aan het werk te gaan in deze omgeving zijn: 

 Nieuwe ontwikkelingen/trends spotten. 

 Vermogen om creatief samen te werken in permanent veranderende teams bestaande 

uit verschillende culturen en disciplines. 

 Organisatorisch talent. 

 Projectmanagement. 

 Ondernemend denken vanuit het perspectief van de klant. 
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De digitalisering creëert een nieuw innovatie-ecosysteem “Creatieve 

industrieën van de toekomst” 

De digitalisering heeft opmerkelijke effecten op de toekomst van de creatieve industrieën. De 

gevolgen voor zowel de organisatie van de toekomst als de toekomstige werkmethode 

(“Work 4.0”) zijn enorm. De opties voor nieuwe opportuniteiten voor creatieve mensen 

nemen toe met de groeiende digitalisering. Digitale competenties worden beschouwd als het 

sleutelelement om zich aan te passen aan de digitale evolutie – ze openen de deur naar 

nieuwe business modellen. Het bedrijf van de toekomst zal georganiseerd worden als een 

“vloeibare organisatie” – vaak kan je dan niet bepalen wie tot het bedrijf behoort en wie niet: 

zowel agentschappen, consultants, externe experten als vaste personeelsleden worden bij 

bedrijfsprocessen betrokken. Een nieuw innovatie-ecosysteem ontstaat (zie fig. 1). 

 

Figuur 1: Ecosysteem “Creatieve industrieën van de toekomst” 

Een “typisch” bedrijf bestaat uit hoogpresterende werknemers die vooral werken aan 

innovaties en nieuwe business modellen. Deze geven blijk van veel ondernemingszin. De 

tweede groep bestaat uit bedienden met een bovengemiddeld diploma, die uitdagende 

administratieve taken uitvoeren. De routinejobs worden uitgevoerd door “micro jobbers” 

(vaak platformwerkers). In de context van ondernemerschap en innovatie werken deze 

bedrijven samen met andere bedrijven, freelancers en/of solo-ondernemers.  
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Megatrends  

Megatrends zijn kenmerkend voor middellange- tot langetermijnperspectieven in de 

maatschappij, economie, technologie, etc. We analyseerden 12 megatrends (Zilveren 

Generatie / Demografische verandering, Neo-ecologie, Mobiliteit, Urbanisatie, Connectiviteit, 

Gender Shift/ Diversiteit, Globalisering, Nieuw Werk, Kennismaatschappij/het Nieuwe leren, 

Gezondheid, Individualisering, Veiligheid en Zekerheid) en trachtten de impact ervan op de 

toekomst van de creatieve industrieën te identificeren. Zowel nieuwe producten en diensten 

als de werkmethode en structuren van bedrijven van de toekomst ondervinden een impact. 

Megatrends bieden een waaier aan mogelijkheden voor nieuwe, gepersonaliseerde 

producten en diensten, klanten en marktsegmenten. Deze ontwikkeling lijkt 

ondernemerschap te bevorderen in de creatieve industrieën en daarbuiten. Ondernemers 

moeten in staat zijn om trends en toekomstige ontwikkelingen te analyseren, om de gevolgen 

voor hun zaak te kunnen identificeren. Wat houdt dat in: 

 Op de hoogte zijn van verschillende informatiebronnen rond trends en ontwikkelingen 

(bv. handelsorganisaties, gespecialiseerde consultants, wetenschapsuniversiteiten en 

onderzoekscentra) en in staat zijn om ze te gebruiken. 

 Op de hoogte zijn van de basismethodes en -tools van ‘impact assessment’ en in staat 

zijn om ze toe te passen. 

 In staat zijn om zowel kansen als risico’s te identificeren. 

 In staat zijn om te denken volgens de ‘filosofie’ van business modellen. 

Innovatieve benaderingen in innovatiemanagement en ondernemerschap 

vereisen nieuwe competenties 

Succes in innovatie is nauw verbonden met business model innovaties: economisch succes 

hangt niet langer voornamelijk af van nieuwe producten, nieuwe diensten of nieuwe 

processen maar van nieuwe business modellen. Innovatie is niet langer het resultaat van 

technologische ontwikkeling en markt-/consumenten-analyses, maar van een nieuwe 

definiëring van de spelregels in quasi elke afdeling. De opkomende rol van business model 

innovaties creëert nieuwe kansen voor ondernemers en start-ups. Bovendien ontstaan er 

door de nieuwe strategische aanpak van heel wat gevestigde bedrijven nieuwe 

opportuniteiten voor werknemers met ondernemingszin. 

Ten gevolge van het nieuwe begrip van innovatie(-processen) is er ook een verschuiving 

gekomen in het begrip van ondernemerschap. Één trend is dat een ondernemer geen ‘all-

rounder’ moet zijn die alles al weet over het management van een zaak. Deze taken – 

communicatie, logistiek, accounting, etc. – kunnen worden gedelegeerd aan externe 

specialisten. Bij de oprichting van een bedrijf staat het zakelijk concept centraal – en de 

bovenvermelde (administratieve) functies worden georganiseerd door middel van 

samenwerkingsverbanden. Het zakelijk concept moet ‘gebruikersgericht’ zijn en de principes 

volgen van: eenvoud, ‘scareabiliy’, ‘white-label’-oplossing, risico’s beperken, experimentele 

pre-start, intelligente prototyping. In deze mindset is de ondernemer een soort moderator van 

een proces, die de verschillende taken coördineert en organiseert, en tegelijk succesvol een 

bedrijf leidt. 
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De kerncompententies van een ondernemer zijn nauw verbonden met het zakelijk concept – 

het moderne profiel van kwalificaties/competenties/vaardigheden van een succesvolle 

ondernemer omvat het vermogen om: 

 Trends en technologische ontwikkelingen vroegtijdig te identificeren. 

 Een innovatief (zakelijk) concept te ontwikkelen. 

 Het concept te implementeren. 

 De werknemers (en zakenpartners) warm te maken voor het concept. 

 Het concept aan te passen aan de veranderende randvoorwaarden. 

De basiskennis van bedrijfsbeheer is nog steeds relevant bij ondernemerschap – maar er 

zijn enkele fundamentele wijzigingen in de ‘kernkwesties’ van bedrijfsbeheer. De 

ontwikkelingen die kunnen worden samengevat onder de noemer “crowd-#” hebben een 

diepe impact op bedrijfsbeheer. Vooral funding is fundamenteel veranderd (“crowdfunding”). 

De catalogus van basisvaardigheden in bedrijfsbeheer voor ondernemers moet worden 

uitgebreid met topics zoals crowdfunding, social media, nieuwe organisatieconcepten, 

nieuwe leiderschapsconcepten, (virtuele) samenwerking, etc. 

Eigenschappen van verschillende “ondernemerstypes” brengen bepaalde 

uitdagingen aan het licht 

Doelgroepen van het Thrive!-project zijn jonge ondernemers/ start-ups (bedrijven jonger dan 

5 jaar), werknemers met ondernemingszin/ bedrijven met groeipotentieel (ouder dan 5 jaar) 

en vrouwelijke ondernemers. 

Jonge ondernemers hebben nood aan 

 In veel gevallen meer diepgaande deskundigheid wat betreft (elementaire) bedrijfskennis 

en -vaardigheden. 

 Specifieke management tools om met crises om te gaan (crisismanagement). 

 Een functioneel early-warning systeem. 

En op het gebied van persoonlijke competenties 

 Een goed zelfmanagement. 

 Veerkracht/ health management. 

Werknemers met ondernemingszin hebben nood aan 

 Ontwikkelde vaardigheden in projectmanagement (wat betreft digitalisering, in het 

bijzonder bij moderne concepten in projectmanagement zoals agile projectmanagement, 

scrum etc.). 

 Communicatieve vaardigheden. 

 Competenties van leiderschap. 

Specifieke competenties voor vrouwelijke ondernemers die door middel van opleiding en 

training kunnen worden ontwikkeld zijn 
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 De bereidwilligheid/ bekwaamheid (verder) ontwikkelen om financiële risico’s te nemen, 

vb. onderhandeling met VC en banken. 

 Besluitvorming ondersteunen, vb. door middel van methodes en tools die het 

besluitvormingsproces versnellen. 

 Een balans/versmelting tussen werk en privé. 

Bedrijfsprofielen van de toekomst in de creatieve industrieën – implicaties voor 

ondernemerscompetenties 

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

Ondernemers zullen een grondige kennis hebben van Big Data. Datagestuurde marketing 

systemen zullen in elke drukkerij ingevoerd worden en zich verlaten op een schat aan 

persoonlijke gegevens voor succesvolle marketingcampagnes. Hiervoor hebben toekomstige 

specialisten ook nood aan kennis over geautomatiseerde read-out data-algoritmes. 

Technisch inzicht in de automatisatie en networking van het machinepark zal een belangrijk 

aspect worden om de productie van editie 1 mogelijk te maken. Dit vereist ook 

deskundigheid in upstream en downstream productieprocessen van het machinepark. Het 

beheren van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden maakt competenties inzake 

databeveiliging noodzakelijk om de privacy van de eindgebruiker te beschermen en anoniem 

te houden. 

Verpakking 

Ondernemers moeten programmeervaardigheden beheersen om zo intelligente 

verpakkingsoplossingen te kunnen creëren. Deze programmeerkennis maakt het mogelijk 

om interfaces op te zetten die relevante bijkomende informatie aanleveren voor specifieke 

eindtoestellen. Software-specifieke competenties laten toe om professioneel te werken met 

3D-simulatieprogramma’s voor het ontwerp van innovatieve en ongewone verpakkingen. 

Expertise in innovatieve, goedkope en 100% recycleerbare verpakkingsmaterialen zullen van 

essentieel belang zijn voor de toekomst. 

Sign & display 

Voor de productie van displays moet men kennis hebben van contentcreatie en design 

creativiteit. Ook technische skills zijn vereist voor het onderhoud van defectieve displays. De 

productie van borden vereist ook competenties op het gebied van material science, om 

klanten innovatieve substraten en speciale inkten en vernissen te kunnen aanbieden. 

Digitale-marketingbureaus 

Als zelfstandige in digital marketing zijn social media marketingvaardigheden onontbeerlijk. 

Succesvolle campagnes vereisen 24/7 contentcreatie, volledig beheerd door personeel. De 

juiste doelgroep moet echter aangesproken worden via de respectievelijke 

socialmediakanalen, en dit vereist dan ook klantoriëntatie. Daarenboven is kennis van data-

analyse / management (vb. kunstmatige intelligentie) een belangrijke competentie om 

socialmediakanalen aan te wenden om het succes van marketingcampagnes te meten. 
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Gaming & apps 

Technische vaardigheden met betrekking tot zowel augmented reality (AR) en virtual reality 

(VR) als mixed reality zullen van groot belang zijn om game solutions er steeds realistischer 

te laten uitzien. Om game solutions op maat van de eindgebruiker te kunnen ontwikkelen, 

moet de ontwikkelaar over competenties beschikken die hem/haar toelaten om zoveel 

mogelijk data over de potentiële eindgebruiker te verzamelen en er vertrouwelijk mee om te 

gaan. Ontwikkelaars moeten vb. game solutions ontwikkelen met leereffect voor scholen of 

universiteiten; hierbij zijn onderwerpspecifieke vaardigheden nodig om de content zo goed 

mogelijk aan te passen. Game solutions ontwikkelen is een zeer uitdagende business. 

Daarom hebben ondernemers de vaardigheden nodig om een waardecreërend netwerk op te 

bouwen met competente coöperatiepartners. 

Portfolio van ondernemersvaardigheden en -competenties voor de toekomst in 

de creatieve industrie 

Het nieuwe portfolio aan competenties voor ondernemerschap bestaat uit verschillende 

categorieën: 

 In de kern van het portfolio zitten de “kerncompetenties”. Deze kerncompetenties voor 

ondernemers in de creatieve industrieën bestaan uit ondernemerscompetenties en 

digitale competenties. Deze competenties vormen een soort van relevante basis voor 

elke ondernemer, respectievelijk mensen met ondernemersambities in de creatieve 

sector. In aansluiting met het Thrive!-project beantwoorden zij in gelijke mate aan de drie 

afgebakende doelgroepen van het project. 

 In een tweede stap moeten deze competenties beoordeeld en eventueel aangevuld 

worden met competenties en vaardigheden die betrekking hebben op het specifieke 

tekort aan competenties van de verschillende doelgroepen. 

 En bijkomend zijn er – afhankelijk van subsector – een aantal speciale competenties 

nodig om succes te boeken op de specifieke markten van de subsectoren. 

 

Figuur 2: Competentiemodel voor ondernemerschap in de creactieve industrie 

„core“ competences

entrepre-

neurship
digital
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Tabel 1: Ondernemersvaardigheden in de toekomst van de creatieve industrieën 

 

 Entrepreneurial skills Digital skills Sector-specific skills 
 
All target 
groups 
 
 
 

 understand what business models are, how 
they function, and they also must know some 
“standard” types of business models 
(e.g. multi-sided platforms, long tail, 
freemium), 

 know and be able to exercise methods for 
business  
model generation (e.g. CANVAS). 

 to identify trends and technological 
developments early to evaluate trends and 
convey the consequences for the current 
(and) future business 

 to develop an innovative (business) concept 
and to implement the concept 

 methods: entrepreneurial design, lean startup, 
customer development, design thinking 

 Capacity for teamwork 

 Working in flexible structures 

 Project-management - basics of “traditional” 
project-management (also multi-project-
management)  

 Integration of external partners 

 coordination of complex teams 

 Intercultural competences 

 Leadership competences 

 Sense-Making 
Ability to draw conclusions from a great many of data („big 
data“) 

 Social Intelligence 
Ability to use empathy – scrutinise digital processes 

 Novel and adaptive Thinking 
Ability to think innovative in problem-solving (cross-industry 
innovation) 

 Cross-Cultural Competency 
Ability to adapt quickly to modified cultural frame conditions 

 Computational Thinking 
Ability to convert a multiplicity of data into abstract concepts 

 New Media Literacy 
Ability to work with new digital forms for expression (photos, 
video, texts, language…) 

 Transdisciplinarity  
Ability to think in greater /superior contexts 

 Design Mindset 
Ability to think like a designer in problem solving (perspective 
of customer)  

 Cognitive Load Management 
Ability to screen information much better to keep productive 

 Virtual Collaboration 
Ability to work in virtual working constallations 

Print companies with integrated marketing solutions 

 Deep understanding big data 

 Automated read-out algorithms 

 Automation and networking of machinery 

 Data security /protection of end user’s privacy 

Packaging 

 Programming skills 

 Software-specific competences 

 3D-simulation 

 Innovative materials for packaging 

Sign and display 

 Content creation and design creativity 

 Maintenance of defective displays 

 Material sciences 

Digital marketing agencies 

 Social media marketing 

 High customer orientation 

 Data analysis / data management 

Gaming 

 Augmented and virtual reality 

 Competences in didactics (serious gaming) 

 Subjects specific skills (content) 

 Build up a creation network  

Young 
entrepreneurs 
 
 

 profound skills in (fundamental) business knowledge and skills 

 specific management tools for dealing with crises (crisis management) incl. a functional early-warning system 

 a good selfmanagement and resilience / health management 

 using platforms to gain mandates (e.g. specialist working as a freelancer) 

 teamworking – teams with members of different cultures and disciplines 

 networking, e.g. to support a continuous occupation. 

 a good project-management to coordinate different/parallel jobs. 

Companies 
with growth 
potential 
 
 

 Sophisticated skills in project-management (with regard to the digitalisation especially with modern concepts in project-management like agile project-management, scrum etc.) 

 Skills in communication 

 Competences in leadership 

 Ability to work under pressure / adaptiveness / flexibility 

 Time- and self-management (ability to set goals, ablitiy to priotise etc.) / Resiliance 

 Ability to work in teams / networking / cross-cultural competences 

Female 
entrepreneurs 
 

 improve the willingness/ability to take financial risks, e.g. negotiation with VC and banks 

 support decision making, e.g. by methods and tools that accelerate the process of decision making. 

 work-life-balancing/-blending. 
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De eerste stappen in de toekomst van de creatieve industrie 

De (technologische) ontwikkelingen, de gigatrend digitalisering en de megatrends moedigen 

niet enkel het potentieel voor ondernemerschap aan in bijna elke industrietak, maar 

versterken ook de nood aan een ondernemers-mindset voor werknemers op quasi elk 

bedrijfsniveau. 

Er bestaat niet zoiets als “een ultieme weg”, noch een blauwdruk of kaart die de weg wijst 

naar de toekomst van de creatieve industrie. Individuele werknemers, ondernemers én 

managers moeten zelf hun eigen specifieke pad naar de toekomst vinden en verder 

vormgeven. 

Individuale werknemers moeten 

 Concrete prospecten analyseren, 

 Valkuilen en mogelijke obstakels identificeren  

 Noden aan vaardigheden en competenties in kaart brengen, om zo een wenselijk 

werkperspectief te verkrijgen, 

 Leren over methodes om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en 

 Informatie verkrijgen over manieren (vb. cursussen) om hun competenties te 

verbeteren. 

Managers moeten 

 Nagaan of en in welke mate hun bedrijf aandacht heeft voor ontwikkelingen en 

trends, 

 Welke concrete impact en gevolgen, respectievelijk verschillende 

verantwoordelijkheden er zijn voor hun bedrijf,  

 Wat ze kunnen ondernemen om de geïdentificeerde uitdagingen succesvol aan te 

pakken. 

Beiden – individuele werknemers en managers – zouden de assessment-tools/awareness-

checks van het Thrive!-project moeten gebruiken via https://www.thriveproject.eu/. Deze 

hulpmiddelen leveren informatie aan en tips om met succes de eerste stappen te zetten op 

het individuele pad naar de toekomst. 
  

https://www.thriveproject.eu/
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1. Inleiding 

 

1.1 Fundamentele veranderingen in technologie, economie en 

samenleving vereisen nieuwe ondernemersvaardigheden in de 

creatieve industrieën 

Sinds het begin van de 21ste eeuw hebben de creatieve industrieën aanzienlijke 

veranderingen ondergaan. Technologie – en digitalisering in het bijzonder – heeft productie-, 

verkoops- en distributiemethodes fundamenteel veranderd, nieuwe concurrenten verschenen 

– meestal van buiten de sector – en bemachtigden marktaandelen, klantengedrag werd 

steeds volatieler, en nauwe samenwerkingen met klanten (“pro-sumer”) zijn intussen de 

norm geworden. Een van de neveneffecten van deze ontwikkelingen is dat competenties 

sneller achterhaald zijn dan vroeger. Een van de gevolgen is dat zowel het aantal bedrijven 

als het aantal werknemers in de meeste sectoren van de creatieve industrie in alle Europese 

landen is teruggezakt. De laatste 15 jaar, bijvoorbeeld, verloor de printindustrie – als deel 

van de creatieve industrieën – meer dan 40% van haar bedrijven en werknemers (zie 

Hopkins/van der Heide 2017 voor gedetailleerde informatie). 

Wat tegenwoordig nieuw is, is de ontwikkelingssnelheid. Daarom wordt het ook steeds 

moeilijker om de toekomst van de sector te voorspellen – zeker voor een perspectief van 

meer dan 5 jaar. De volgende voorbeelden van de evolutie in uitgeverijen en de verschuiving 

in de werkzaamheden van drukkerijen illustreren deze ontwikkelingen. 

Uitgeverij 

Het traditionele model van de uitgeverij volgde een soort van selectieproces: auteurs 

schreven een boek en zendden het script naar de uitgever. De uitgever controleerde de 

auteurs en scripts en selecteerde diegenen die het potentieel hadden om een vooraf bepaald 

minimum aantal verkopen te realiseren. Uitgevers zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in 

boeken die met een grote oplage kunnen verkocht worden aan een groot publiek. Bijgevolg 

worden de scripts van auteurs die vermoedelijk maar met een kleine oplage zullen verkocht 

worden, niet gepubliceerd. 

Dit model wordt geïllustreerd in het linkerdeel van figuur 3.  

 

Figuur 3: Verandering in het business model van een uitgeverij (Bron: Osterwalder/Pigneur 

2011: 74f.) 
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Het nieuwe model van de uitgeverij is tegenovergesteld aan het traditionele model. Dit model 

laat eender welke auteur toe om zijn boeken te publiceren. De hoofddoelstelling van dit 

business model is auteurs ondersteunen om hun scripts op een professionele manier uit te 

geven door geschikte tools te voorzien via zelfpublicerende online platformen (vb. 

https://www.lulu.com/). Aangezien de boeken van de duizenden auteurs enkel op vraag 

gedrukt worden, zijn er geen kosten voor lulu.com wanneer een boek flopt. 

Dit nieuwe model wordt geïllustreerd in het rechterdeel van figuur 3. De figuur toont de 

fundamentele verschuiving in enkele kernelementen van het business model: clientèle 

verschuift van groothandelaars naar niche-auteurs en niche-lezers, de hoofdbestanddelen en 

competenties veranderen van kennis van uitgeven en inhoud naar kennis van het platform 

en print-on-demand infrastructuur. 

Fotografie 

Het voorbeeld van de ontwikkelingen in de fotografie van de afgelopen 40 jaar toont aan dat 

het tempo van de veranderingen de laatste jaren sterk is geëscaleerd. Terwijl er bijna 30 jaar 

verstreek tussen het eerste Kodak-prototype van een digitale camera en het moment waarop 

de digitale afdeling van Cewe de corebusiness van het bedrijf werd, duurde het maar 5 à 8 

jaar tot wanneer Cewe’s fotoboek vervangen zou worden door social media netwerken zoals 

Snapchat of Flickr (zie fig. 4). 

 

Figuur 4: Verschuiving in de sector van de fotografie respectievelijk fotoverwerking 

(Bron: Stich 2017) 

Als reactie op deze ontwikkelingen gaan steeds meer traditionele fotografen en foto-

speciaalzaken workshops “Hoe je persoonlijke fotoboek maken” aanbieden aan hun 

eindgebruikers. Het creatieve aspect wordt dus overgelaten aan de consument – en de 

ondersteuning wordt gegeven onder de vorm van digitale tools en consultancy.  
  

Sony

Cells first digital camera.

Kodak‘s market study 

indicates that the model 

is jeopardizing the core 

business, however 10 

years remain to adapt.

 1975  1981  1996  2004  2013  2017

Kodak

Development of the first 

digital camera prototype 

in the Kodak labs. 

Product doesn‘t fit to the 

business model and is 

ignored.

Cewe

Founds its digital 

department, which 

grows from 17 to 120 

emplyees.

Kodak places the 

Advantix on the market. 

500 million have to be 

amortize.

Cewe

The digital department is 

integrated and becomes 

to the core business of 

the company.

The digital camera is at 

the top of  the popularity.

Cewe

Acquisition of Saxoprint. 

Access into B2B.

Kodak has to sell its film 

printing business in 

course of the insolvency. 

Social networks

Replace Instagram, 

Snapchat, Flickr or 

Facebook the photo book 

of Cewe?

Or will it be the digital 

picture frame? 

https://www.lulu.com/


  
 

16 
 

Deze twee voorbeelden leggen de paradigmaverschuiving in innovatie en ondernemerschap 

bloot – eerst en vooral teweeggebracht door de digitale transformatie. Nieuwe producten en 

diensten zijn niet langer de brandpunten van innovatie – business model innovatie krijgt nu 

de hoogste prioriteit. Marginale innovaties zijn niet langer belangrijk – iedereen gaat op zoek 

naar de volgende disruptieve innovatie. 

Los van de huidige discussie, waarbij men zich vooral concentreert op digitale transformatie 

en disruptieve veranderingen, vormen deze ontwikkelingen niet alleen een gevaar voor 

traditionele industrieën en spelers. Ze bieden ook geweldige kansen voor ondernemers en 

mensen met ondernemingszin. 

De centrale vragen die tegen deze achtergrond aan bod komen in het Thrive!-project zijn 

 Hoe zien toekomstige bedrijven in de digitale industrie eruit? 

 Kunnen er op één of andere manier “typische” bedrijfsprofielen geïdentificeerd worden? 

 Wat zijn de gevolgen voor werknemers hun competenties en vaardigheden, specifiek 

nodig voor ondernemersactiviteiten? 

 

1.2 Structuur en methodologie van de (desk)research / studie 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, werd voor de deskresearch van 

toekomstige bedrijfsprofielen en ondernemersvaardigheden van de toekomst de volgende 

werkwijze gevolgd. 

Eerst en vooral zijn de toekomstige bedrijfsprofielen in de creatieve industrie afhankelijk van 

ontwikkelingen en veranderingen, veroorzaakt door trends die op middellange en lange 

termijn de business van bedrijven uit de industrie beïnvloeden. Voor de structuur van het 

onderzoek baseerden we ons op het concept van het innovatielandschap (zie fig. 5): 

 

Figuur 5: Structuur van de studie: het innovatielandschap 

(Bron: Generationdesign 2017) 

Deze methode doorloopt 4 stappen: 

1. Creatie van kennis en informatie over de toekomst (focus op trends). 

2. Formulering van scenario’s. 

3. Analyse van bestaande troeven en competenties. 

Gigatrend  Digitalisation
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4. Creatie van duurzame innovatieportfolio’s op niveau van bedrijven en industrieën. 

Om een deels realistisch toekomstbeeld te kunnen schetsen, kan men een blik werpen op de 

middellange- en langetermijntrends (de zogenaamde megatrends). Deze geven informatie 

over de basisrandvoorwaarden van de toekomst. In de context van ons deskresearch 

hebben we een analyse gedaan van de gigatrend “digitalisering” en de zogenaamde 

megatrends, en hun effecten op toekomstige zaken – en competenties. Enerzijds geven zij 

informatie over het potentieel voor nieuwe producten en diensten. Anderzijds geven ze 

aanwijzingen over hoe werken in het algemeen er zal uitzien in de toekomst. Wat het Thrive!-

project en de focus ervan op ondernemersvaardigheden en -competenties betreft, 

analyseerden we ook huidige ontwikkelingen in onderzoek en toepassing van 

innovatie(management) en ondernemerschap (hoofdstuk 2). 

Een derde bron van informatie voor ons onderzoek, ten slotte, zijn de specifieke 

eigenschappen van de doelgroepen van het Thrive!-project, respectievelijk de specifieke 

uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd (hoofdstuk 3). 

Op basis van de evaluatie van de ontwikkelingen in hoofdstuk 4 wordt het ecosysteem van 

ondernemerschap in de creatieve industrieën van de toekomst beschreven. Dit model 

illustreert de basisstructuur van de industrie en geeft de centrale randvoorwaarden weer van 

toekomstig werk – niet alleen als ondernemer. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van hoofdstukken 2, 3 en 4 samengevoegd in scenario’s 

voor de vijf geselecteerde subsectoren van de creatieve industrieën in het Thrive!-project. In 

dit hoofdstuk worden potentiële business modellen geïllustreerd ten opzichte van de 

methode business model generatie CANVAS. Hierdoor wordt de variëteit aan mogelijke 

bedrijfsprofielen voor de toekomst duidelijk aangetoond. 

In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de beschrijving van ondernemerscompetenties en -

vaardigheden voor de toekomst van de creatieve industrie – gedifferentieerd volgens de 

doelgroepen en subsectoren. 

Het onderzoek wordt afgerond met een aantal referenties over hoe men zich kan opmaken 

voor de toekomst van de creatieve industrie (hoofdstuk 7). 
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2. Ontwikkelingen 
 

2.1 Ontwikkelingen in de creatieve industrie 

Het Duitse Ministerie van Werk en Sociale Zaken heeft onderzoek gevoerd naar de 

toekomstige competentienoden in verschillende industriële sectoren – onder andere de 

creatieve industrie (BMAS 2017). Aangezien dit deel van het onderzoek zich focust op 

reclame, gaan we de resultaten niet in detail bespreken. Maar: het onderzoek geeft wel een 

aantal aanwijzingen over de randvoorwaarden en de vereisten voor toekomstige 

competenties in de creatieve sector in het algemeen. 

Randvoorwaarden 

 Het creatieve potentieel ontstaat uit de samenwerking in nieuwe teams die ideeën en 

impulsen van verschillende sectoren/disciplines combineren en/of samenbrengen. 

 De integratie van verschillende toegevoegde waarde-stappen levert maar een zeer 

beperkt voordeel op – het “productie”proces is verspreid over verschillende actoren en 

bedrijven. 

 Bedrijfsstructuren in de creatieve industrie blijven klein – en zullen steeds verder 

afnemen. 

 Het aantal “micropreneurs” en “zelfstandigen” zal toenemen. 

 Waardecreatie wordt steeds meer uitgevoerd in flexibele netwerken – zowel voorbij de 

grenzen van de creatieve industrie als voorbij de landsgrenzen. 

 Platformeconomie biedt nieuwe vormen van flexibele situatieve samenwerkingen en 

projecten. 

 Digitale platformen faciliteren netwerking van werknemers – transactiekosten worden 

constant laag gehouden. 

 Werkondersteunende tools en media ontwikkelen zeer snel – net zoals de 

communicatiekanalen. 

De uitdagingen van de toekomst in de creatieve industrie zijn: 

 Nieuwe ontwikkelingen/trends spotten. 

 Vermogen om creatief samen te werken in permanent veranderende teams bestaande 

uit verschillende culturen en disciplines. 

 Organisatorisch talent. 

 Projectmanagement. 

 Ondernemend denken vanuit het perspectief van de klant. 

Wat de competenties en vaardigheden betreft, toont de studie aan dat er 

With respect to the competences and skills the study points out that there will be a 

 Een verschuiving zal zijn in de algemene competenties (geldend voor bijna elke industrie):  

 Fysieke arbeid wordt minder belangrijk. 

 Ook kenniswerk wordt steeds meer geautomatiseerd. 

 Er zal vraag zijn naar sociaal-interactieve competenties. 

 Een verschuiving zal zijn in industriespecifieke competenties: 
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 Zeer verschillend afhankelijk van de speciale industrie respectievelijk sector/ 

subsector van een industrie. 

 Ook in de toekomst zullen professionele competenties van groot belang blijven! 

 

2.2 Gigatrend “Digitalisering” 

De zogenaamde digitale transformatie is de bovenliggende trend die het debat over de 

toekomst van industrie, werk, maatschappij etc. domineert. De digitalisering heeft nog steeds 

een opvallend effect op de toekomst van de creatieve industrieën. De implicaties op zowel 

de organisatie van de toekomst als de manier van werken in de toekomst (“Werk 4.0”) zijn 

enorm. 

De algemene tendenzen van de ontwikkeling respectievelijk de gevolgen voor werken in de 

creatieve industrieën van de toekomst zijn in het kort: 

 Geïndividualiseerde producten en diensten (“job lot 1”). 

 Marketing via digitale kanalen (social media). 

 Distributie via online shops / online kanalen. 

 Routinejobs zijn meestal geautomatiseerd. 

 Informatie in real-time doet efficiëntie toenemen. 

 Logistieke processen zijn geautomatiseerd. 

 Cloudcomputing wordt gebruikelijk. 

 Veeleisend voor privacy- en gegevensbescherming. 

 Big data staat centraal – artificiële intelligentie, deep learning en data analytics leveren 

tips voor (geïndividualiseerde) nieuwe producten en diensten. 

Digitalisering in de creatieve industrie 

Een studie van digitalisering in de creatieve industrie (in Noord-Rijn-Westfalen) (Prognos 

2016) benadrukt de volgende aspecten: 

 De opties voor nieuwe zakelijke opportuniteiten voor creatieve mensen nemen toe 

naarmate digitalisering toeneemt (raakvlak technologie/content en raakvlak 

content/community). 

 De traditionele toegevoegde-waardeketen wordt aangevuld met flexibele 

samenwerkingen. 

 Versterking van digitale competenties wordt gezien als de sleutel voor aanpassing aan de 

digitale evolutie in de creatieve industrie – ze openen de deur voor nieuwe business 

modellen. 

In hun boek “Morgen weiß ich mehr” ontwikkelen Klug en Lindner (Klug/Lindner 2017) een 

“visie” over toekomstige organisaties en het personeel in het digitale tijdperk: in het licht van 

de digitalisering is de organisatie van de toekomst meerlagig – vaak kan je niet uitmaken wie 

bij het bedrijf hoort en wie niet: agentschappen, consultants, externe experten worden 

betrokken bij bedrijfsprocessen – het bedrijf van de toekomst zal georganiseerd worden als 

een “vloeibare” organisatie. De vorm/ het profiel (netwerkorganisatie, virtuele organisatie, 

hybride organisatie,…) van die bedrijven zal constant veranderen. 
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De digitalisering creëert 4 nieuwe werkmethodes (Klug/Lindner 2017: 185ff.): 

1. Solo-ondernemer. 

2. Hoog presterende werknemer. 

3. Betaalde kenniswerker. 

4. Digitale dagloner of clickworker. 
 
 
In het algemeen zullen de organisaties van de toekomst de solo-ondernemers versterken. 

1. Solo-ondernemer 

 Is een vormende ondernemer die zijn/haar onderneming volledig alleen opbouwt. 

 Heeft als doel een schaalbaar bedrijf (respecievelijk diensten) op te bouwen (dit maakt 

het onderscheid tussen een solo-ondernemer en een freelancer). 

 Hiervoor werkt zij/hij aan eigen projecten (een freelancer werkt aan projecten van 

andere personen). 

 Start vaak als freelancer – totdat haar/zijn projecten en producten voldoende 

inkomsten genereren. 

2. Hoog presterende werknemer 

 Heeft een bovengemiddelde opleidingsachtergrond. 

 Heeft een hoge graad van specialisatie. 

 Heeft een prestatiegerichte werkmethode. 

 Is zelforganiserend. 

 Heeft een hoge graad van “self marketing”. 

 Schommelt soms tussen de status van werknemer en ondernemer (merk op: Waarom 

werkt zij/hij als bediende? Zij/hij bevindt zich “op de rand van ondernemerschap” – en 

vanuit het perspectief van het bedrijf is er een risico dat het haar/hem verliest als een 

belangrijke werkkracht). 

3. Betaalde kenniswerker  

 Is relatief hoog opgeleid (gediplomeerd). 

 Heeft weinig of geen specifieke competenties / vaardigheden (wat betekent: deze 

persoon heeft geen unique selling point). 

4. Digitale dagloner of clickworker 

 Voert routine-jobs uit. 

 Is slecht betaald. 
 

Implicaties voor ondernemerscompetenties 

Tegen de achtergrond van deze visie over toekomstige organisaties, beschrijven Klug en 

Lindner ook 10 potentiële vaardigheden voor de digitale toekomst (Klug/Lindner (2017): 

197ff.): 

1. Wegwijs Maken (“Sense-Making”) 

Vermogen om conclusies te trekken uit een grote hoeveelheid data (“big data”). 

Data is pure informatie – om in een eerste stap kennis te vergaren moet de data 

samengenomen, geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. De vereiste capaciteiten 

blijven niet beperkt tot methodes en analytische tools, maar omvatten ook creativiteit. 
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2. Sociale Intelligentie (“Social Intelligence”) 

Vermogen om empathie op de werkvloer te gebruiken. 

Empathie is nodig om individuele digitale processen in detail te onderzoeken. Intuïtie 

blijft een relevant element, niet enkel in persoonlijke communicatie maar ook tijdens 

het beslissingsproces. 

3. Verrassend en Adaptief Denken (“Novel and Adaptive Thinking”) 

Vermogen om innovatief te denken bij het oplossen van problemen. 

In de toekomst zal innovatie vermoedelijk steeds meer het resultaat zijn van een 

slimme recombinatie van gekende principes en aanpakken bij problem-solving en de 

overstap naar een nieuw toepassingsgebied (de zogenaamde “cross-sectorale 

innovaties”). Het beste voorbeeld zijn de business model innovaties: de meeste zijn 

recombinaties van welbekende en erkende business modellen. 

4. Interculturele Competentie (“Cross-Cultural Competency”) 

Vermogen om zich snel aan te passen aan gewijzigde culturele randvoorwaarden. 

In de toekomst zullen mensen steeds meer werken in wisselende interculturele en 

interdisciplinaire projecten. De competentie van intercultureel teamwork zal steeds 

belangrijker worden. 

5. Leren denken als een computer (“Computational Thinking”)  

Vermogen om een veelheid aan data in abstracte concepten om te zetten. 

Deze vaardigheid houdt zowel programmeercompetenties in als begrip van hoe 

verschillende media zoals taal, patronen en symbolen kunnen gebruikt worden.  

6. Nieuwe Mediageletterdheid (“New Media Literacy”) 

Vermogen om te werken met nieuwe digitale expressievormen (foto, video, audio, 

geschreven tekst …). In het digitale tijdperk zal het belang van visuele media 

toenemen – niet in het minst om complexe onderlinge verbanden te beschrijven. 

7. Transdisciplinariteit (“Transdisciplinarity”) 

Vermogen om te denken in een ruimere/superieure context. 

Traditionele organisaties zijn geneigd om te funtioneren in beheersstructuren en het 

werk gebeurt in afzonderlijke afdelingen (zogenaamde “silomentaliteit). Digitalisering 

vereist denken in een superieure context en multidisciplinariteit. 

8. Design Denkwijze (“Design Mind-set”) 

Vermogen om te denken zoals een ontwerper bij het oplossen van problemen. 

Deze vaardigheid kenmerkt het vermogen om een probleem op te lossen vanuit het 

perspectief van de klant. Deze handeling wordt “design thinking” genoemd. Design 

thinking is zowel een methode als een denkwijze. 

9. Cognitieve Belasting Management (“Cognitive Load Management”) 

Vermogen om informatie te screenen om productief te blijven. 

De toenemende hoeveelheid informatie en data en de toenemende digitalisering van 

zowel de werkomgeving als het privéleven creëert verwarring. Het 

concentratievermogen om efficiënt te kunnen werken wordt steeds belangrijker.  

10. Virtuele Samenwerking (“Virtual Collaboration”) 

Vermogen om te werken in een virtuele werkconstellatie. 

Deze vaardigheid is veelbetekenend wanneer men werkt met digitale communicatie- 

en cloudcomputing-tools, bv. werken in virtuele teams die over heel de wereld 

verspreid zijn. 
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Implicaties voor leidinggevende competenties 

De hierboven beschreven visie van het personeel in het digitale tijdperk impliceert nieuwe 

uitdagingen en noden, met gevolgen voor de leidinggevende vaardigheden van zowel 

dagelijks bestuur als project- en/of innovatiemanagers. De verschillende groepen van 

werknemers, zoals hierboven beschreven, verschillen van elkaar op gebied van persoonlijke 

waarden en doelstellingen, vereisten, loopbaanoriëntatie etc. De laatste jaren is er heel wat 

onderzoek gevoerd naar de verschillende denkwijzen, attitudes, ambities etc. van personeel 

met verschillende leeftijden. Een resultaat hiervan zijn de verschillende 

“generatieconcepten”, die de diverse groepen omschrijven en referenties geven over hoe 

deze groepen op gebied van leiderschap kunnen gestuurd worden. Gezien de complexiteit 

van het onderwerp, leidt het ons te ver van de scope van dit onderzoek om dit in detail te 

bespreken. Daarom concentreren we ons op dit punt op enkele algemene bevindingen die 

zoiets als een nieuw begrip van en richtlijn voor leiderschap in het digitale tijdperk illustreren. 

In hun verhandeling over digitaal leiderschap wijzen Eggers en Hollman op vier centrale 

vereisten voor leiderschap in het digitale tijdperk (Eggers/Hollmann 2018: 47ff.): 

 Onderlinge verwevenheid (“Interconnectedness”): 

Alle werknemers moeten door middel van technologie in de mogelijkheid zijn om te 

crosslinken, communiceren en samen te werken. Netwerken als uitgangspunt van 

leiderschap is het tegengestelde van hiërarchie. 

 Openheid (“Openness”): 

Nieuwsgierigheid en openheid vormen de basis voor innovatieontwikkeling en -

implementatie. Dit vereist een trial-and-errorcultuur, een hoge graad van persoonlijke 

verantwoordelijkheid van de werknemers en het vertrouwen van de leidinggevenden. 

 Participatie (“Participation”): 

Managers moeten verantwoordelijkheid delegeren en de werknemers engageren bij het 

besluitvormingsproces. Het volledige potentieel van de ideeën en vaardigheden van de 

werknemers kan zo veel beter aangesproken worden dan in traditionele 

leiderschapsconcepten. 

 Alertheid (“Agility”): 

Flexibiliteit en snelheid zijn de succesfactoren voor competitiviteit en innovatievermogen 

in de steeds veranderende digitale wereld. 

Op basis van deze informatie beschrijven zij het competentieprofiel van een digitale leider als 

volgt (tabel 2):  
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Voornaamste taken/ 

verantwoordelijkheden 

Benodigde competenties 

 De “big picture” overbrengen in plaats van 

micromanagement 

 Verschillende besturingssystemen tegen 

elkaar afwegen 

 Virtuele en heterogene teams leiden 

 Werken en leren in netwerken promoten 

 Empowerment via constante delegering, 

feedback en coaching 

 “Agile” leiderschap 

 Expertise in methodes zoals scrum, design 

thinking 

 Netwerking, ontwikkeling en coaching van 

werknemers en teams 

 Vertrouwen en het vermogen “om los te 

laten” 

 Leiderschap vanop afstand en virtuele 

communicatie 

 Competenties in digitale media 

Tabel 2: Verplichtingen/verantwoordelijkheden en competenties 

(Bron: Eggers/Hollmann 2018: 61) 

Deze vaardigheden staan centraal om complexe samenstellingen te organiseren van heel 

gevarieerde teamconstellaties in de organisaties en samenwerkingen met variërende 

partners die in de nabije toekomst als normaal zullen worden beschouwd. 

 

2.3 Megatrends 

Megatrends duiden middellange- tot langetermijnperspectieven aan in de maatschappij, 

economie, technologie etc. 

Als deel van ons deskresearch analyseerden we 12 megatrends1 en probeerden we om de 

impact ervan op de toekomst van de creatieve industrieën te identificeren. 

De megatrends zijn: Zilveren Generatie / Demografische verandering, Neo-ecologie, 

Mobiliteit, Urbanisatie, Connectiviteit, Gender Shift / Diversiteit, Globalisering, Het Nieuwe 

Werken (HNW), Kennismaatschappij / Het Nieuwe Leren, Gezondheid, Individualisering, 

Veiligheid en Beveiliging. 

Er is een impact op zowel nieuwe producten en diensten als de manier van werken en de 

structuur van de bedrijven van de toekomst (merk op: ze komen in grote mate overeen met 

de gigatrend digitalisering). 

De volgende hoofstukken tonen de mogelijke impact aan van de betreffende megatrend op 

toekomstige werk- en randvoorwaarden voor zowel ondernemersactiviteiten als mogelijke 

producten of diensten. 

De gevolgen worden samengevat voor geselecteerde subsectoren van het Thrive!-project: 

 Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Verpakkingsbedrijven 

 Sign & Display 

                                            
1 We volgden de taxonomie van het Zukunftsinstitut 
(http://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/) 

http://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/
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 Digitale-marketingbureaus 

 Gaming & apps 

 

Merk op: 

De combinatie van twee of zelfs meer megatrends zal vaak meer interessante 

opportuniteiten opleveren, met een groot potentieel voor nieuwe business modellen, 

producten en diensten. 

 

2.3.1 Zilveren Generatie / Demografische verandering 

De Trend 

De megatrend “Zilveren Generatie” kenmerkt de wereldwijde demografische overgang naar 

een verouderde maatschappij ten gevolge van de stijgende levensverwachting, dit mede 

door zowel de medische vooruitgang als de wereldwijde stijging van de levenskwaliteit en 

levensstandaard. 

Parallel wordt het traditionele beeld van senioren vervangen door nieuwe levensstijlen. In 

plaats van met pensioen te gaan, engageren mensen zich als vrijwilliger en participeren ze 

mee aan sociale activiteiten. Bovendien opent de “Zilveren Generatie” een enorm 

marktpotentieel voor de economie dat kan worden ontwikkeld door producten en diensten 

specifiek op maat van deze klantengroep af te stemmen.2 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 (nieuwe) klantengroep. 

 Sterk potentieel voor geïndividualiseerde producten en diensten. 

 Toename van het aantal ondernemers met een hogere leeftijd. 

 Risico op tekort aan vaardigheden in bepaalde sectoren van de creatieve industrieën. 

 Vraag naar kennisoverdracht/kennisbehoud wanneer oudere werknemers met 

pensioen gaan. 

Impact op Subsectoren 

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Geïndividualiseerde producten/diensten: nieuws (kranten), mailings, bezorgdiensten. 

 Drukwerk op maat voor senioren hebben een enorm potentieel voor afwerking (vb. 

edelvernis, haptische effecten). 

Verpakkingsbedrijven 

 Verpakking voor senioren – bruikbaarheid wordt een criterium met de hoogste 

prioriteit. 

 Verpakking op maat – bezorgdiensten inbegrepen. 

 Leeftijdsgebaseerde samenstelling van labels, instructiefolders, etc. 

                                            
2 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-silver-society/  
 

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-silver-society/
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Sign & Display 

 Leeftijdsgebaseerd beletteringsformaat en -type, integratie van voice control (bij het 

verkooppunt). 

Digitale-marketingbureaus 

 Gepersonaliseerde marketing. 

Gaming & apps 

 Serious games – toename van motivatie en flexibiliteit vb. In de gezondheids- en 

ouderenzorg. 
 
 

2.3.2 Neo-ecologie 

De Trend 

De megatrend “Neo-ecologie” houdt meer in dan enkel natuurbehoud of oppositie tegen de 

grootindustrie. 

Duurzaamheid en efficiëntie zijn kenmerkend in elk gebied en combineren economie, 

ecologie en sociale verantwoordelijkheid. Meer en meer consumenten geven de voorkeur 

aan “goede” merken en bedrijven die meer te bieden hebben dan louter een product. 

Ethische en ecologische aspecten van producten en merken beïnvloeden de mogelijke 

beslissing van een klant. Deze bedrijven beloven een bijdrage te leveren aan de levens van 

hun klanten, werknemers en de maatschappij als geheel. Bovendien winnen de regionale 

productieketens aan belang.3 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Toenemende bewustwording van duurzaamheid van producten en diensten. 

 Vraag naar “zinvolle” jobs (in het bijzonder bij jonge werknemers) – 

producten/diensten ontwikkelen en/of problemen oplossen met sociaal nut. 

 Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid zijn belangrijke elementen bij de 

presentatie van het bedrijf in het openbaar. 

Impact op Subsectoren 

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Toenemende daling van drukwerk. 

 Gebruik van milieuvriendelijke materialen. 

 Toename in de substitutie van drukwerk vb. boeken, magazines door digitale 

alternatieven vb. audio books, podcasts. 

Verpakkingsbedrijven 

 Minder verpakkingen. 

 Herbruikbare verpakkingen. 

                                            
3 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-neo-oekologie/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-neo-oekologie/
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 Gebruik van nieuwe/ecologische materialen. 

 Plastics zullen worden vervangen door papier of ecologisch verenigbare materialen. 

Sign & Display 

 Toename in de substitutie van gedrukte etiketten door display oplossingen vb. in 

vestigingen. 

 Nieuwe/milieuvriendelijke materialen. 

 Displays zullen verkeersborden vervangen in het verkeersmanagement. 

Digitale-marketingbureaus 

 Toename in de substitutie van reclamedrukwerk door digital marketing. 

Gaming & apps 

 Gamification toepassen om mensen aan te moedigen om over te schakelen naar een 

milieuvriendelijke levensstijl. 
 
 

2.3.3 Mobiliteit 

De Trend 

De megatrend “Mobiliteit” kenmerkt onze huidige maatschappij, die een flexibele, mobiele 

levensstijl volgt, waar vaste plaatsen zoals kantoren en leefruimten aan belang inboeten. 

Mensen verwachten 24/7 mobiliteit, terwijl het traditionele 9-to-5 ritme langzaam verdwijnt 

door de grotere verwachtingen en eisen voor producten en diensten, die de klok rond 

beschikbaar moeten zijn. 

De wereldwijde toenemende mobiliteitseis, vooral in de opkomende landen (BRIC-landen, N-

11), weegt echter zwaar door op het milieu. Daarom is er nood aan ontwikkeling van nieuwe, 

duurzame technologieën. Nieuwe mobiliteitsgerelateerde producten en business modellen, 

zoals car en bike sharing winnen al aan populariteit.4 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Stijging van het aantal thuiswerkers om mobiliteit te vermijden (“third places”). 

 24/7/365 beschikbaarheid van producten en diensten. 

Impact op Subsectoren 

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Afname van catalogi voor vb. auto’s, fietsen etc. 

 Afname van handleidingen voor vb. auto’s, fietsen etc. 

 Verminderde nood aan gedrukte lijsten, wegenkaarten etc. 

Verpakkingsbedrijven 

 Nieuwe verpakkingen en diensten voor “goederenvervoer” (transport en logistiek) – 

compatibel voor vb. zelfsturende auto’s en/of drones. 

                                            
4 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-mobilitaet/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-mobilitaet/
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Sign & Display 

 Door de opkomst van zelfsturende auto’s zal de nood aan verkeersborden (drastisch) 

dalen. 

 Kans voor displays – bewerking van voertuigen, reclame, entertainment 

(interieuruitrusting). 

Digitale-marketingbureaus 

 Digital marketing via displays in zelfsturende auto’s. 

Gaming & apps 

 Gamification toepassen voor handleidingen van zelfsturende auto’s, e-bikes etc. 

 Games/Serious gaming tijdens rit met zelfsturende auto’s. 

 

2.3.4 Urbanisatie 

De Trend 

Vandaag leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijk gebied, en 

toekomstverwachtingen geven aan dat deze ontwikkeling zal aanhouden. De megatrend 

“Urbanisatie” kenmerkt deze ontwikkeling en de algemene verspreiding van het stadsleven. 

De toekomst van steden is smart, groen, duurzaam, geconnecteerd en de moeite om in te 

leven. 

Toch leidt de dynamiek van deze trend vooral in opkomende landen (BRIC-landen, N-11) tot 

grote problemen zoals gebrek aan openbaar vervoer, infrastructuur en leefruimte, maar ook 

tot milieuproblemen. Bovendien zorgt de rurale exodus ervoor dat diensten zoals 

ondernemingen, scholen en openbaar vervoer op het platteland afnemen, o.a. door 

verminderde koopkracht en het gebrek aan economische efficiëntie.5 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Realisatie van een work-life balance wordt eenvoudiger – reistijd naar het werk daalt. 

 Afstand van logistic supply chain wordt korter. 

 Regionale concurrentie neemt toe (regionale concentratie van bedrijven). 

Impact op Subsectoren  

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Er kunnen nieuwe markten en doelgroepen ontwikkeld worden. 

 Er kunnen nieuwe logistiekdiensten gecreëerd worden.  

Verpakkingsbedrijven  

 Rechtstreekse verbinding met klanten verkleint de massa verpakkingsmateriaal. 

 Er is nood aan speciale verpakkingen voor leveringen op korte afstand (mogelijkheid 

voor nieuwe producten en diensten). 

                                            
5 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-urbanisierung/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-urbanisierung/
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Sign & Display 

 Oriëntatie van inwoners en bezoekers van stedelijke gebieden kan degelijk 

ondersteund worden door intelligente displays. 

Digitale-marketingbureaus 

 De regionale nabijheid van een groot aantal (potentiële) klanten creëert kansen voor 

nieuwe online-offline oplossingen/diensten. 

Gaming & apps 

 Gamification inzetten als instrument ter ondersteuning en gidsing van mensen in de 

stad en/of agglomeratie (vb. “Hoe functioneert de stad”). 
 
 

2.3.5 Connectiviteit 

De Trend 

Alles is verbonden – de megatrend “Connectiviteit” beschrijft de evolutie naar een wereld die 

steeds meer in netwerken wordt georganiseerd. Of het nu online of offline is, iedereen is 

verbonden met anderen via diverse kanalen, en bijna alles is gedigitaliseerd. Smart devices, 

die via het internet verbonden zijn en communiceren met elkaar, worden ook steeds 

alledaagser. In elk domein, zowel professioneel als privé, zijn ze onderling verbonden en 

intelligent (“smart”).6 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Belangrijke technologie voor toename van platformeconomie (sociale en 

economische activiteiten worden bevorderd door een platform. Voorbeelden van 

platforms die (een grote hoeveelheid en variatie van verschillende) providers 

verbinden met een groot aantal (potentiële) klanten zijn Amazon of Uber). 

 Potentieel resultaat: verschuiving in ondernemerschap – platforms vereenvoudigen 

de zoektocht naar de juiste partners voor een samenwerking etc. 

Impact op Subsectoren  

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Toename van crossmedia producten en diensten. 

 Social media / netwerken worden steeds belangrijker voor distributie. 

Verpakkingsbedrijven  

 Versnelling van smart packaging is mogelijk. 

 Toename van interactieve verpakking (RFID). 

 (Leverings)processen kunnen getraceerd worden door middel van intelligente 

verpakkingen. 

                                            
6 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet/
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 Veiligheid en beveiliging kunnen verbeterd worden (vb. transportketen van 

diepvriesvoedsel). 

Sign & Display 

 Enabler voor persoonlijke interactie in het verkooppunt. 

Digitale-marketingbureaus 

 Enabler en accelerator voor een toename van mobile marketing. 

Gaming & apps 

 Enabler voor gamification op mobiele toestellen. 
 
 

2.3.6 Gender Shift / Diversiteit 

De Trend 

De megatrend “Gender Shift” beschrijft het einde van traditionele genderrollen in het 

professionele en privé-leven. Terwijl steeds meer vrouwen streven naar leidinggevende 

functies en een work-life balance die toelaat om hun verantwoordelijkheid voor werk en gezin 

te combineren, maken mannen aanspraak op hun recht om tijd door te brengen met hun 

gezin. De veranderende rol- en carrièremodellen zullen een grote impact hebben op de 

maatschappij en de economie.7 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Toename van vrouwelijk ondernemerschap / vrouwelijke ondernemers. 

 Het belang van interculturele oplossingen neemt toe. 

 Nieuwe klantengroepen – gepersonaliseerde producten en diensten. 

 Diversiteit als een belangrijk kenmerk om de attractiviteit van een bedrijf als 

werkgever te verhogen. 

 Belangrijke premisse voor succesvol werk in interculturele teams en multidisciplinaire 

projecten. 

Impact op Subsectoren  

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Potentieel voor nieuwe producten (vb. kranten/magazines) op maat van doelgroepen 

volgens gender, nationaliteit, geloofsovertuiging etc. 

 Content op maat van drukwerk door genderspecifiek taalgebruik, fotomateriaal etc.  

Verpakkingsbedrijven  

 Verpakkingen kunnen ontworpen worden voor specifieke behoeften van verschillende 

genders of doelgroepen (vb. voedselverpakkingen met aandacht voor religieuze 

vereisten (vb. koosjer, halal)). 

Sign & Display 

                                            
7 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gender-shift/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gender-shift/
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 Intelligente displays hebben het potentieel om doelgroepspecifieke informatie te 

geven over vb. producten in het verkooppunt (taal, cultuur etc.). 

Digitale-marketingbureaus 

 Doelgerichte marketingcampagnes kunnen op maat gemaakt worden van de 

individuele geadresseerde op het gebied van gender, culturele achtergrond, 

beperkingen etc. (data analytics/artificiële intelligentie als technologie om algoritmes 

te identificeren). 

Gaming & apps 

 Gamification kan worden gebruikt om mensen te sensibiliseren voor diversiteit. 

 

2.3.7 Globalisering 

De Trend 

De megatrend “Globalisering” kenmerkt de aanhoudende integratie en internationalisering 

van markten en de groeiende impact op de maatschappij, gaande van het onderwijssysteem 

tot de privésfeer en relaties. Toenemende export en een grotere betrokkenheid van 

opkomende landen (BRIC-landen, N-11) in de wereldhandel resulteren in een economische 

groei die de ontwikkeling van een nieuwe middenklasse in deze landen stimuleert. 

De economische omvang is echter maar een onderdeel van deze trend. De grenzen tussen 

verschillende culturen worden steeds soepeler en verschillende consumptie- en levensstijlen 

lopen in elkaar over.8 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Markten worden steeds internationaler – risico op toenemende concurrentie. 

 Nieuwe klantengroepen. 

 (Inter)culturele gevoeligheid groeit. 

 Projectteams worden steeds multicultureler. 

Impact op Subsectoren 

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Nieuwe, cultuurspecifieke content / producten en diensten. 

Verpakkingsbedrijven 

 Geïndividualiseerde verpakkingen (vb. voedselverpakkingen: verschillende culturele 

normen, standaarden en gewoonten moeten in aanmerking genomen worden). 

Sign & Display 

 Displays maken het mogelijk om meertalige informatie, berichten, instructies te 

communiceren. 

Digitale-marketingbureaus 

                                            
8 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-globalisierung/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-globalisierung/
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 Geïndividualiseerde marketingcampagnes vragen om een grondige kennis van 

culturele kenmerken. 

Gaming & apps 

 Games in verschillende talen, maar ook aangepast aan de culturele kenmerken. 

 

2.3.8 Het Nieuwe Werken (HNW) 

De Trend 

De megatrend “Het Nieuwe Werken” is een resultaat van de drastische veranderingen die de 

maatschappij en economie momenteel ondergaan. Het kenmerkt de versmelting van werk en 

vrije tijd door flexibilisering op het werk en de nieuwe waarde van mensen in een 

geautomatiseerde, gedigitaliseerde en geglobaliseerde werkomgeving. 

Door de transformatie van een industriële naar een kennismaatschappij, gebaseerd op de 

creatie van immateriële waarde, zullen de bedrijfsstructuren en het werknemersgedrag 

blijven evolueren. Het personeel in service-, informatie- en creatieve afdelingen zal een 

sleutelrol spelen in de wereldeconomie. Processen, ervaring en ideeën zullen steeds 

belangrijker worden.9 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Steunende factor voor ondernemerschap in alle subsectoren. 

 Kans voor werkgevers om na te gaan hoe ze verschillende leiderschapsstijlen naast 

elkaar kunnen toepassen bij verschillende groepen binnen het bedrijf. 

 Het belang van levenslang leren neemt toe. 

 Meer onafhankelijkheid kan een positieve impact hebben op vrouwelijke 

ondernemers. 

 Talrijke opportuniteiten voor werknemers: 

o Work-life-learn balance wordt steeds belangrijker, en kan in het digitale 

tijdperk steeds gemakkelijker in praktijk omgezet worden. 

o Digitalisering en platformen bieden kansen om aan eigen projecten te werken. 

o Een carrièreswitch wordt eenvoudiger. 

o Ondersteunende technologieën bieden meer jobopportuniteiten voor oudere 

werknemers. 

 Nieuwe uitdagingen voor werkgevers: 

o Rekrutering kan moeilijker worden – eisen van werknemers zijn uitdagend en 

uiteenlopend.  

o Werkorganisatie wordt complexer. 

o Incentives worden belangrijker voor retentiemanagement. 

o Nieuwe organisatiestructuren moeten de hiërarchie terugdringen en 

extensieve participatie van werknemers in ontwikkelings- en 

besluitvormingsprocessen stimuleren. 
 

                                            
9 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-new-work/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-new-work/
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2.3.9 Kenniscultuur (Kennismaatschappij / Het Nieuwe Leren) 

De Trend 

Scientia potentia est – kennis is macht en, gezien de effecten van de digitalisering, zullen 

steeds meer mensen er in de toekomst toegang tot hebben. De megatrend “Kenniscultuur” 

beschrijft de evolutie van een industriële naar een kennismaatschappij, waar de 

“kenniscultuur” beslist of personen, bedrijven en politieke economieën goed voorbereid zijn 

op de toekomst.10 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Toenemende belangstelling voor leren. 

 Toenemende vraag naar informatie. 

 Kans op nog meer marktsegmentatie. 

Impact op Subsectoren  

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod  

 Optie voor nieuwe producten, vb. special interest magazines, gecombineerd met 

nieuwe marketing oplossingen. 

Verpakkingsbedrijven  

 Kennisoverdracht via verpakkingen. 

Sign & Display 

 Potentieel voor on-site leren. 

 Interactive learning (display – mobiel toestel). 

Digitale-marketingbureaus  

 Verantwoordelijkheid over persoonlijke gegevens (GDPR). 

Gaming & apps 

 De markt van serious games vergroot.  

 Het spectrum van doelgroepen verbreedt. 

 De B2B-markt groeit (privébedrijven, scholen, universiteiten). 

 De B2C-markt verschijnt en groeit. 

 

 
  

                                            
10 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-wissenskultur/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-wissenskultur/
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2.3.10 Gezondheid als levensstijl (“Health-Style”) 

De Trend 

Gezondheid is niet louter meer ziektevrij zijn, maar ook een volwaardige levensstijl. Werken 

aan lichaan, geest en ziel, met als doel een grotere vitaliteit, is een filosofie op zich 

geworden. Vandaag staat een gezonde levensstijl gelijk aan de bekwaamheid om optimaal 

te presteren en tegelijk een gevoel van welbevinden te hebben. 

Dankzij de digitalisering is de megatrend “Health-Style” alomtegenwoordig geworden in ons 

dagelijkse leven. Gezondheidscoaches dringen binnen in onze huizen en mobiele toestellen 

en maken het mogelijk om zelf onze vitale functies te controleren. Hoe dan ook zullen de 

democratisering van kennis en de digitale gezondhedscoaches een impact hebben op het 

volledige gezondheidssysteem. Patiënten zullen steeds zelfverzekerder en onafhankelijker 

worden, terwijl artsen geconfronteerd zullen worden met vragen om meer transparantie en 

zelfbeschikking. Bijgevolg zal de perceptie van gezondheidsexperten verschuiven van 

“goden in het wit” naar “dienstverleners in het wit”.11 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Toename van (farmaceutische) gezondheids- en wellnessproducten en -diensten. 

 De bewustwording van werknemers en ondernemers over gezondheid en work-life 

blending neemt toe. 

Impact op Subsectoren 

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod  

 Potentieel voor nieuwe producten, content, formats. 

Verpakkingsbedrijven 

 Gepersonaliseerde farmaceutische producten. 

Sign & Display 

 Stijgend potentieel voor informatie over gezondheid en/of gebruikshandleiding voor 

wellnessproducten in het verkooppunt. 

Digitale-marketingbureaus 

 Beschikbaarheid van nieuwe kanalen. 

 Verantwoordelijkheid over persoonlijke gegevens (GDPR). 

Gaming & apps 

 Gamification in gezondheidszorg en ouderenzorg om motivatie te verbeteren en 

compliance en therapieplannen te ondersteunen. 

 Serious games om bij te leren over een gezonde levensstijl. 
  

                                            
11 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gesundheit/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gesundheit/
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2.3.11 Individualisering 

De Trend 

De megatrend “Individualisering” lanceert een nieuwe kiescultuur. Gedurende meer dan 100 

jaar werd de maatschappij gekenmerkt door de drang naar meer autonomie en vrije wil 

enerzijds, en de teloorgang van de klassieke hiërarchische modellen anderzijds. Mensen 

vormen en tonen hun identiteit en persoonlijkheid via hun consumptie en zoektocht naar 

nieuwe contacten. Belangrijke levenskeuzes worden uitgesteld om zoveel mogelijk opties zo 

lang mogelijk open te houden. Bijgevolg veranderen de traditionele levensstijlen en wordt het 

beeld van het traditionele gezin vervangen door een zelf gekozen gezelschap zoals vrienden 

of themaspecifieke communities. 

De economie kan inspelen op het potentieel van deze megatrend door gepersonaliseerde 

producten en diensten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op modulaire concepten.12 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Toename van ondernemers. 

 Nieuwe klantengroepen. 

 Nieuwe marktniches. 

 Toenemende vraag naar “ordergrootte 1”. 

Impact op Subsectoren  

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod  

 Gepersonaliseerde content. 

Verpakkingsbedrijven  

 Gepersonaliseerde verpakkingen. 

 Luxeverpakkingen. 

Sign & Display 

 Gepersonaliseerde aanspreking in het verkooppunt via interactieve display / mobiel 

toestel. 

Digitale-marketingbureaus  

 Gepersonaliseerde kanalen en content. 

Gaming & apps 

 Gamification voor geïndividualiseerd leren en motiveren. 

 

 
  

                                            
12 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-
individualisierung/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-individualisierung/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-individualisierung/


  
 

35 
 

2.3.12 Veiligheid en beveiliging 

De Trend 

De megatrend “Veiligheid en Beveiliging” is het resultaat van de voortdurende digitalisering 

in elk gebied van het dagelijkse leven en de risico’s die eraan verbonden zijn. Terwijl 

overheidsinstanties er afstand van nemen, nemen ondernemingen en particulieren steeds 

meer hun verantwoordelijkheid. Uiteindelijk moet elk mens kunnen omgaan met de risico’s 

die gepaard gaan met de voordelen van digitale producten en diensten.13 

Impact op werk en organisatie van de toekomst 

 Toenemende bewustwordeing van gegevensbeveiliging. 

 Toenemende vraag naar beveiligde oplossingen in eender welke (digitale) markt. 

Impact op Subsectoren  

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Aanleiding voor verzameling van gegevens voor tal van analyses en nazorg. 

 Beveiliging in de productieketen op punt stellen (vb. ISO-normen). 

Verpakkingsbedrijven 

 Toename van vraag naar RFID – product labelling, ook in industriële 

productieprocessen. 

 Beveiliging in de productieketen op punt stellen (vb. ISO-normen). 

Sign & Display 

 Veiligheidsvoorschriften ter plaatse. 

Digitale-marketingbureaus 

 Aanleiding voor verzameling van een enorme hoeveelheid aan data (“big data”) voor 

tal van analyses en nazorg (B2B en B2C). 

 Toenemend belang van cyber security (GDPR). 

Gaming & apps 

 Toenemend belang van gegevensbescherming. 

 

 
  

                                            
13 Surf voor meer informatie naar: https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-sicherheit/  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-sicherheit/
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2.3.13 Implicaties voor ondernemerscompetenties 

Kort samengevat: de ontwikkelingen die worden weergegeven door de zogenaamde 

megatrends bieden tal van opportuniteiten voor nieuwe, gepersonaliseerde producten en 

diensten, klanten en marktsegmenten. Deze tendens lijkt ondernemerschap in de creatieve 

industrieën en daarbuiten te bevorderen. 

Wat de ondernemingsvaardigheden betreft, zullen – als we kijken naar de megatrends en 

hun (mogelijke) impact op zakelijke opportuniteiten – bepaalde vaardigheden van groot 

belang zijn voor ondernemerschap in de toekomst. 

De analyse in dit hoofdstuk van de megatrends en hun impact op het toekomstige werken in 

(niet alleen) de creatieve industrieën en op de subsectoren brengt enkel algemene 

tendenzen naar voor. De concrete impact en gevolgen moeten in detail geanalyseerd 

worden met het specifieke bedrijf voor ogen. Hiervoor moeten ondernemers in staat zijn om 

trends en toekomstige ontwikkelingen te analyseren, om op die manier de gevolgen voor hun 

eigen zaak in kaart te kunnen brengen. Hiervoor moet men 

 Op de hoogte zijn van de verschillende informatiebronnen over trends en 

ontwikkelingen en ze kunnen hanteren (vb. handelsorganisaties, gespecialiseerde 

consultants, wetenschappelijke universiteiten en onderzoekscentra). 

 Op de hoogte zijn van de basismethodes en tools van “impact management” en ze 

kunnen toepassen. 

 In staat zijn om te denken en te plannen vanuit klanten-/marktperspectief. 

 In staat zijn om zowel opportuniteiten als risico’s te herkennen. 

 In staat zijn om te denken in de “filosofie” van businessmodellen. 

De invloed van de gigatrend digitalisering, de megatrends en hun relevantie voor de 

toekomst van de business in bijna alle industrietakken geven een duidelijk signaal dat ook 

“normale” werknemers in de toekomst steeds meer ondernemingsvaardigheden zullen 

moeten tonen. Later in het onderzoek komen we uitgebreider terug op deze vaardigheden. 
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2.4 Trends in innovatie(management) en ondernemerschap 

Een ander gevolg van de toenemende digitalisering en de ontwikkeling (en beschikbaarheid) 

van sleuteltechnologieën zoals platformen is dat de randvoorwaarden van ondernemerschap 

en innovatiemanagement erg veranderd zijn. De voorbije jaren werden er nieuwe methodes 

rond organisatieontwikkeling uitgewerkt naar aanleiding van de invloed van de eerder 

vermelde ontwikkelingen. 

De laatste jaren is er op vlak van innovatie / innovatiemanagement, ondernemerschap en 

organisatorische verandering veel gewijzigd, zowel in onderzoek als in de praktijk. Deze 

veranderingen zijn nauw verbonden met de digitale transformatie, respectievelijk de toename 

van digitale tools als sleuteltechnologieën voor de implementatie van nieuwe 

innovatieprocessen, de creatie van samenwerkingsverbanden of de organisatie van 

individueel werk.14 

Innovatie en innovatiemanagement 

Het traditionele begrip van innovaties, gecreëerd door middel van een systematisch 

sequentieel proces van idee tot succesvolle verspreiding op de markt, leeft nog steeds. De 

onderliggende innovatiestrategie – klanten en leveranciers integreren in het innovatieproces 

via benaderingen zoals “lead-user-concept” of “open innovatie” – leidt echter tot 

zogenaamde incrementele innovatie (Jánszky/Abicht 2013: 173). 

In het snel evoluerende digitale tijdperk zijn ook de strategische veronderstellingen danig 

veranderd (Rogers 2016: 7): 

 

Van Naar 

Beslissingen genomen op basis van intuïtie en 
anciënniteit 

Ideeën testen is duur, traag en moeilijk 

Experimenten worden occasioneel uitgevoerd 
door experten 

De uitdaging van innovatie is de juiste oplossing 
vinden 

Mislukking wordt tot elke prijs vermeden 

 

De focus ligt op het ‘afgewerkte’ product 

 

Beslissingen genomen op basis van testen en 
validatie 

Ideeën testen is goedkoop, snel en gemakkelijk 

Experimenten worden voortdurend uitgevoerd 
door iedereen 

De uitdaging van innovatie is het juiste probleem 
oplossen 

Uit mislukkingen worden lessen getrokken, 
vroeg en voordelig 

De focus ligt op minimaal haalbare prototypes 
en iteratie na de lancering 

 

Tabel 3: Veranderingen in de strategische veronderstellingen van het analoge naar het 

digitale tijdperk 

(Bron: Rogers 2016: 7) 

                                            
14 Een diepgaand onderzoek over deze topics zou ons te ver leiden van de scope van de deskresearch van het 
Thrive!-project. Daarom beperkt dit rapport zich tot een beschrijving van de algemene ontwikkelingen en een 
aantal hoofdtrends in deze kennisgebieden. 
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De huidge discussie over innovatie wordt gedomineerd door business model innovaties: 

economisch succes hangt niet langer uitsluitend af van nieuwe producten, nieuwe diensten 

of nieuwe processen, maar van nieuwe business modellen. Innovatie is niet het resultaat van 

technologische ontwikkeling en markt-/consumentenanalyses, maar van een nieuwe 

definiëring van de spelregels in bijna alle afdelingen (Jánszky/Abicht 2013: 173f.). De 

protagonisten van deze (r)evolutie zijn voornamelijk ondernemers en start-ups 

(“rulebreakers”) die hun ideeën doorduwen tot buiten de gevestigde bedrijfsstructuren. Deze 

ontwikkeling wordt samengevat als “disruptieve innovatie” – een term die steeds meer 

ingeburgerd raakt. 

Futurologen Jánszky en Abicht voorspellen dat deze ontwikkeling – innovatie wordt 

aangedreven door start-ups – vanaf 2020 zal veranderen om drie redenen (Jánzsky/Abicht 

2013: 174f.): 

1. Het zal eenvoudiger worden om innovaties te kopiëren. Start-ups zullen niet langer het 

voordeel hebben dat ze in staat zijn om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te testen, 

aangezien snelheid essentieel is om temidden van alle concurrentie te kunnen overleven. 

2. Gevestigde waarden leren om te handelen zoals en in hun structuren de denkwijze te 

integreren van start-ups. Ze zullen “rulebreaker teams” samenstellen die onafhankelijk 

van de strikte bedrijfsstructuren kunnen werken – zonder hiërarchie en strikte 

rapporteringsplicht. 

3. Het innovatietype: business model innovaties zijn vaak nauw verbonden met de sterktes 

van grote bedrijven. 

Bijgevolg schatten Jánszky en Abicht dat rulebreakers in de (nabije) toekomst niet zozeer 

een start-up zullen oprichten om hun visies te promoten. Vooraleer ze hun eigen zaak 

oprichten, zullen ze ingehuurd (gekocht) worden door ondernemingen. 

Ondertussen is deze ontwikkeling – toegelicht door Jánszky en Abicht in 2013 – op vele 

gebieden werkelijkheid geworden: voormalige start-ups zoals Airbnb, Amazon, Google, Uber 

hebben enerzijds gevestigde sectoren verstoord en zijn anderzijds uitgebreid tot 

ondernemingen met duizenden werknemers (zonder aan innovatieve kracht in te boeten). 

Een ander voorbeeld zijn de gevestigde bedrijven in de automobielsector. Doordat de 

baanbrekende innovaties in e-mobility en zelfsturend rijden voornamelijk door start-ups of 

bedrijven buiten de automobielindustrie werden gerealiseerd, werkt deze sector steeds meer 

samen met innovatieve start-ups – vaak in Silicon Valley. 

De gevolgen van de hierboven beschreven ontwikkelingen en prognoses zijn gevarieerd: 

 De opkomende rol van business model innovaties opent nieuwe deuren voor 

ondernemers en start-ups. 

 De nieuwe strategische aanpak van veel gevestigde ondernemingen creëert nieuwe 

opportuniteiten voor werknemers met ondernemingszin. 

 Anderzijds worden bedrijven die werknemers met ondernemersambities en zin voor 

innovatie willen aannemen met een nieuwe uitdaging geconfronteerd: de beslissing van 

de (jonge) solo-ondernemers hangt af van de volgende criteria (Jánszky/Abicht 2013: 

177): 

o Is de job / het project een echte uitdaging? Is het intellectueel stimulerend? 
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o Is het project zinvol? Is het probleem het waard om op te lossen? 

o Zal ik met interessante mensen samenwerken? Zijn er leuke collega’s? 

Ondernemerschap 

De laatste jaren is er ook een verschuiving waargenomen in het begrip van 

ondernemerschap. Een van de bekendste protagonisten van een nieuw type van 

ondernemerschap is de Duitse professor en ondernemer Günter Faltin (Faltin 2017). Zijn 

hoofdthese is dat een ondernemer geen “allrounder” moet zijn die alles weet over het 

management van een zaak. Taken zoals communicatie, logistiek, boekhouding etc. kunnen 

uitbesteed worden aan externe specialisten. In navolging op Faltin zijn de vaardigheden van 

een ondernemer verschillend (zie hieronder). 

Het uitgangspunt van Faltin’s kritische analyse is het traditionele begrip van 

ondernemerschap, de “typische” inhoud van de ondernersopleiding en training en de 

structuur van het ondersteuningssysteem voor ondernemers (consultancy etc.). 

Het traditionele idee van de vereisten voor een ondernemer focust op drie aspecten: 

kapitaalverwerving, management en conceptontwikkeling (zie fig. 6): 

 

 

Fig. 6: Traditioneel begrip van ondernemerschap/vereisten voor ondernemers 

(Bron: Faltin 2017: 54). 

Het traditionele competentieprofiel van een ondernemer bevat de volgende aspecten en 

onderwerpen: 

 Financiële administratie. 

 Boekhouding. 

 Controle. 

 Recht (arbeid, belastingen etc.). 

 Management en organisatie. 

 Leiderschap. 

 Marketing en distributie. 

 Communicatie. 

 Financiën. 

 Public relations. 

 Logistiek. 

 Werkervaring. 

concept capital

management
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Faltin wijst op twee aspecten van deze benadering die niet stroken met de realiteit: 

 De formule “patent + kennis van business administratie = succesvolle start/ondernemer” 

maakt deel uit van wat hij de “Europese paradox” noemt (Faltin 2015: 87f.) en dit begrip 

is niet van toepassing op de moderne gedragscode van ondernemerschap. 

 Maar een handvol mensen beschikken over de competenties en zijn in staat om kapitaal 

bij elkaar te krijgen, een bedrijf te leiden en een stabiel zakelijk concept te ontwikkelen 

(zie fig. 7).  

In zijn benadering plaatst hij het zakelijke concept in het middelpunt van de oprichting van 

een bedrijf, en worden de eerder vermelde (administratieve) functies georganiseerd door 

middel van samenwerkingsverbanden. Uitvindingen, resultaten van onderzoek en 

ontwikkeling en/of patenten zijn niet meer dan “grondstoffen”. Het zakelijke concept is de 

essentiële link tussen deze grondstoffen en het economische succes op de markt. Faltin 

noemt dit “Entrepreneurial Design” (zie fig. 7): 

 

Fig. 7: Succesfactoren voor start-ups 

(Bron: Faltin 2017: 57) 

Om van een succes te kunnen spreken, moet het “entrepreneurial design” 

“gebruikersgericht” zijn en voldoen aan een aantal principes: eenvoud, schaalbaarheid, 

“white-label” oplossing, risico’s minimaliseren, experimentele pre-start, intelligent prototyping. 

Faltin noemt zijn aanpak de “oprichting in modules/componenten”. In deze mindset is de 

ondernemer een soort van moderator van een proces, die de verschillende taken coördineert 

en organiseert om zo een succesvolle onderneming te leiden. 

De kerncompetenties van een ondernemer zijn nauw verbonden met het zakelijke concept – 

het moderne profiel van de kwalificaties/competenties/vaardigheden van een succesvolle 

ondernemer omvat het vermogen om (Faltin 2017: 86) 

 Trends en technologische ontwikkelingen in een vroeg stadium te herkennen. 

 Een innovatief (zakelijk) concept te ontwikkelen. 

 Het concept te implementeren. 

 De werknemers (en zakenpartners) met het concept te inspireren. 

 Het concept aan te passen aan veranderende randvoorwaarden. 

„raw material“
entrepreneurial

design market

invention

R&D-result

technology

business

development

competition

customer

acceptance

economic

failure

economic

success
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Enkele andere auteurs zoals Steve Blank (Blank 2014) of Eric Ries (Ries 2013) uiten ook 

kritiek op het traditionele begrip van ondernemerschap en beoordelen het als hoogst 

ongeschikt in het digitale tijdperk. Hun visie ligt in lijn met die van Faltin, en ze hebben ook 

nieuwe aanpakken, respectievelijk methodes voor ondernemerschap ontwikkeld: Lean Start-

up (Ries) en Customer Development (Blank/Dorf). 

 Lean Start-up (Ries 2013): 

De methode Lean Start-up heeft als doelstelling het risico op mislukking tot een minimum 

te beperken, en focust op een feedbacklus-proces genaamd “Build-Measure-Learn-

Cycle”. Het centrale deel van deze methode is de definiëring en ontwikkeling van een 

prototype, dat wordt getest in de volgende fase: voldoet het aan de eisen van de 

consument? Deze methode is opgebouwd uit vijf principes:  

1. Ondernemers kunnen overal gevonden worden: 

Een start-up is een organisatievorm met als doel nieuwe producten en diensten 

creëren onder extreem onzekere omstandigheden. Ondernemers werken zowel in 

start-ups als binnen een gevestigde onderneming. 

2. Ondernemerschap is management: 

Een start-up is een organisatie die leiderschapsvaardigheden vergt die aangepast zijn 

aan de context van extreme onzekerheid. 

3. Gevalideerde leerprocessen: 

Het centrale doel van een start-up is te leren hoe men een stabiel zakelijk concept 

ontwikkelt. 

4. Opbouwen – beoordelen – leren (“Build – measure – learn”): 

De hoofdactiviteit van een start-up is ideeën omzetten in producten, de 

reactie/aanvaarding van de klanten taxeren en ontdekken of men dezelfde koers kan 

aanhouden of dat de producten en/of het business model moet(en) aangepast 

worden. 

5. De innovatie in evenwicht houden: 

Succesvolle start-up activiteiten brengen ook “saaie” administratieve taken met zich 

mee: mijlpalen definiëren, succes meten, prioriteiten opstellen. Dit zou de 

persoonlijke verantwoordelijkheid van de ondernemers moeten stimuleren. 

 

 Customer Development (Blank/Dorf 2014) 

Deze methode biedt een framework voor start-ups, met 4 stappen die helpen om (nieuwe) 

klanten te winnen en innovatieve producten te ontwikkelen en te valideren. Het is ook 

hoogst relevant voor de Lean Start-up methode. 

1. Klant-ontdekking (“Customer Discovery”): 

In deze fase worden experimenten ontwikkeld die veronderstellingen voor een 

(nieuw) business model kunnen bekrachtigen. Er worden interviews afgenomen bij 

potentiële klanten, en de resultaten van die interviews worden geëvalueerd. 

2. Klant-validatie (“Customer Validation”): 

Deze stap is bedoeld om de schaalbaarheid van het business model te testen. 

Prijsmodellen, klantenwerving en distributiekanalen worden uitgetest. 
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3. Klant-creatie (“Customer Creation”): 

In deze fase staat klantenwerving centraal om een duurzaam klantenbestand op te 

bouwen. 

4. Organisatiestructuur (“Company Building”): 

De “typische” organisatiestructuren worden opgezet (vb. marketing, distributie) – de 

start-up verandert in een “echt” bedrijf. 

In navolging van de hierboven beschreven aanpakken zijn methodes zoals 

 Business model generatie (CANVAS) en 

 Design Thinking 

belangrijke competenties voor ondernemers. 

Los van het feit dat de basiskennis van business administratie nog steeds relevant is in 

ondernemerschap, zijn er enkele fundamentele zaken gewijzigd in de “kern”punten van 

business administratie. De ontwikkelingen die kunnen worden samengevat onder de term 

“crowd-#” (Pechlaner/Poppe 2017) hebben een grote impact op zakelijke know-how. Vooral 

funding is fundamenteel veranderd (“crowdfunding”).  

De catalogus van basisvaardigheden in business administratie voor ondernemers moet 

worden aangevuld met topics zoals crowd-funding, social media, nieuwe organisatorische 

concepten, nieuwe leiderschapsconcepten, (virtuele) samenwerking etc.  
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3. Doelgroepen – eigenschappen en specifieke uitdagingen 

Doelgroepen van het Thrive!-project zijn jonge ondernemers / start-ups (bedrijven van 

minder dan 5 jaar oud), werknemers met ondernemingszin / bedrijven met groeipotentieel 

(meer dan 5 jaar oud) en vrouwelijke ondernemers.  

3.1 Jonge ondernemers 

De laatste 20 jaar werden er verschillende analyses uitgevoerd over de diepere oorzaak van 

de mislukking van zowel start-ups als oudere bedrijven, en op basis hiervan werden er heel 

wat typologieën ontwikkeld van “typische” levenscyclusmodellen en groeicrises. 

Een recente studie van Michael Neumann (Neumann 2016) illustreert 4 “typische” crises, 

gebaseerd op specifieke types van aansprakelijkheid, als oorzaak voor mislukking: 

 Aansprakelijkheden inzake vernieuwing. 

 Aansprakelijkheden inzake grootte. 

 Aansprakelijkheden inzake adolescentie. 

 Aansprakelijkheden inzake veroudering. 

De eerste drie items kunnen voornamelijk opgemerkt worden in start-ups, aangezien deze 

vaak geconfronteerd worden met uitdagingen zoals een gebrek aan middelen of 

bekwaamheid, geen aanvaarding door het cliënteel, banken etc. of fouten begaan door het 

management (vb. door een gebrek aan zakelijk inzicht): “De dot.com ondernemer of het 

team missen vaak de vereiste vaardigheden om de zaak van de grond te krijgen” (zie Kubr 

2002: 343). 

Neumann toont aan dat mislukking niet enkel het gevolg is van direct waarneembare 

oorzaken van de crisis of van insolvabiliteit. Hij stelt dat hij een geavanceerde kijk heeft op 

de volledige levenscyclus van het bedrijf (zie Neumann 2016: 48ff.), waardoor men de vele 

verschillende redenen voor de mislukking kan identificeren. 

Implicaties voor ondernemerscompetenties 

Jonge ondernemers hebben nood aan 

 In vele gevallen meer diepgaande skills in (fundamenteel) zakelijk inzicht en 

vaardigheden. 

 Specifieke management tools om om te gaan met crises (crisimanagement). 

 Een functioneel early-warning systeem. 

En wat de persoonlijke competenties betreft 

 Een goed zelf-management. 

 Veerkracht / gezondheidsmanagement. 

Jonge ondernemers werken vaak als micro-ondernemer of solo-ondernemer, vooral wanneer 

ze net hun zaak opstarten. Hiervoor hebben ze ook nood aan de volgende vaardigheden 

 Werken met platformen om opdrachten binnen te halen (vb. specialist die als freelancer 
aan het werk is). 

 In team werken – teams met leden van verschillende culturen en disciplines. 

 Netwerken, vb. om een doorlopende opdracht te onderhouden. 

 Degelijk projectmanagement om verschillende/parallelle opdrachten te coördineren. 



  
 

44 
 

 

3.2 Werknemers met ondernemingszin / bedrijven met groeipotentieel 

De bemerkingen op specifieke aansprakelijkheden in 3.1 zijn ook toepasbaar op bedrijven 

met groeipotentieel, maar er zijn een aantal specifieke aspecten met betrekking tot de 

doelgroep “werknemers met ondernemingszin die in een bedrijf aan het werk zijn”. In 

tegenstelling tot ondernemers – die onafhankelijk werken (op eigen verantwoordelijkheid) – 

is de uitdaging bij hen om innovatieve projecten (rond nieuwe producten, diensten of 

onderzoek naar nieuwe klantengroepen of markten) succesvol uit te voeren. 

Zij moeten omgaan met 

 De coördinatie van – in de meeste gevallen – zeer complexe projecten / structuren. 

 Heel wat verschillende / diverse leden in het projectteam – interne en externe partners. 

De externe partners kunnen bedrijven en/of solo-ondernemers / freelancers zijn (vaak met 

eigen bedoelingen). 

 De verankering in de – vaak “ouderwetse” – bedrijfsstructuren. 

Implicaties voor ondernemerscompetenties 

Leden van deze doelgroep hebben nood aan 

 Geavanceerde vaardigheden in projectmanagement (met aandacht voor de digitalisering, 

voornamelijk met moderne concepten in projectmanagement zoals agile 

projectmanagement, scrum etc.). 

 Communicatievaardigheden. 

 Leiderschapscompetenties. 

Bogott et al. (2017) beklemtonen het belang van soft skills voor succes van start-ups en 

leveren een aantal praktische tips aan voor de competenties van werknemers in start-ups, 

die ook kunnen gebruikt worden voor werknemers van bedrijven met groeipotentieel: 

 Communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden 

In start-ups en jonge ondernemingen zijn de structuren, processen en workflows vaak niet 

concreet gedefinieerd en zijn zelfs verantwoordelijkheden soms niet duidelijk. Daarom 

speelt communicatie een centrale rol voor zowel de stichter als de werknemers, om het 

werk en de (interne) samenwerking te organiseren, de achtergrond van beslissingen te 

verduidelijken, in contact te komen met klanten en externe experten etc. 

 Presteren onder druk, veerkracht 

Werken in een start-up houdt ook het volgende in: een grote kans op tegenslag in 

projecten, frequente verandering van doelen, mijlpalen, werktijd kan niet gepland worden, 

wisselende projectteams etc. Om met deze uitdagingen van onzekerheid te kunnen 

omgaan, moeten werknemers beschikken over een hoge frustratietolerantie en een 

evenwichtig zelfmanagement. 

 Engagement 

De eisen voor werknemers in een start-up zijn hoog, en de werkomstandigheden zijn vaak 

chaotisch en onberekenbaar. Het engagement in start-ups en jonge ondernemingen reikt 

vaak tot beperkte verloning, vakantieregeling etc. Een sterke motivatie en ondernemers-

mindset zijn onontbeerlijk. 
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 Vernieuwingsgezindheid 

De hoofdkwaliteit van start-ups zijn innovaties. Vernieuwingsgezindheid omvat creativiteit, 

het talent om technologische ontwikkelingen en trends te volgen en ze te integreren in de 

bedrijfsactiviteiten. 

 Aanpassingsvermogen/ flexibiliteit 

Werknemers moeten kunnen omgaan met nieuwe situaties zoals nieuwe collega’s of 

teamleden, nieuwe strategieën, nieuwe klanten, nieuwe samenwerkingsverbanden etc. 

 Time- en zelfmanagement 

Een goed zelfmanagement gaat van het vermogen om doelstellingen te bepalen, om 

prioriteiten te stellen, tot de toepassing van health management om een goede work-life 

balance te bevorderen, en ondersteunt de werknemers in start-ups om de hierboven 

beschreven uitdagingen de baas te kunnen. 

 Teamwork, interculturele competenties 

Start-ups in de creatieve industrieën worden gekenmerkt door teams die vaak 

samengesteld zijn uit leden met verschillende disciplines, culturele achtergronden etc. Er 

wordt ook vaak gewerkt in een internationale context. Het is dan ook essentieel om zich 

bewust te zijn van de bijzonderheden van iedere cultuur, empathie te tonen en om te 

kunnen gaan met diversiteit. 

 Netwerken 

Netwerken is van cruciaal belang om een job in een start-up te vinden, het werk binnen 

het bedrijf te organiseren, in contact te komen met potentiële partners, vb. voor 

innovatieprojecten, toekomstige klanten, en last but not least om de eigen carrière een 

zetje te geven vb. nieuwe jobmogelijkheiden buiten het bedrijf opmerken. 

In het kader “werknemers met ondernemersambitie in bedrijven met groeipotentieel” heeft 

het senior management de belangrijke taak om de innovatie-/projectmanagers te 

ondersteunen. 

In zijn analyse toont Eder (2016) aan wat het management kan doen om het proces te 

bevorderen: 

 Organisationeel leren bevorderen. 

 Vertrouwen schepen (mensen werken gedurende korte periodes samen in flexibele 

teams). 

 Een klimaat creëren dat nieuwe ideeën genereert / “start-up culture”: 

o Cultuur van “trial-and-error”. 

o Leerprocessen. 

o Creativiteit. 

o Werken zonder strikte regels. 

o Routine tot een minimum beperken. 

o Het team loskoppelen van de “kernorganisatie”. 

o Werknemers toelaten om aan hun eigen projecten te werken/ hun eigen ideeën 

vorm te geven. 

 Communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. 

 Een netwerk vormen binnen en buiten de organisatie (netwerken). 
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3.3 Vrouwelijke ondernemers 

Een van de hoofdredenen waarom ze sterk ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van 

mannelijke ondernemers (zie Global Entrepreneurship Monitor) is dat jonge vrouwen minder 

positieve percepties hebben tegenover ondernemerscompetenties dan jonge mannen: 

 Gebrek aan zelfwerkzaamheid. 

 Minder toegang tot ondernemende rolmodellen. 

 Minder vertrouwen in eigen kunnen om een zaak te runnen. 

Op basis van onderzoek van relevante literatuur geeft Bin Shmailan (2016) een overzicht van 

“typische” kenmerken van mannelijke en vrouwelijke ondernemers in het algemeen. De items 

in de onderstaande tabel worden verdeeld over vijf verschillende aspecten: risicotolerantie, 

financiën, management, motivatie en netwerk. 

Mannelijke Ondernemers Vrouwelijke Ondernemers 

Algemene eigenschappen 

Makkelijke besluitvorming 
Business gefocust op economie en kosten 
 
Bereid tot financiële risico’s 
Taakgeoriënteerde managers 
Business in fabriekswezen en bouw 

Moeite met besluitvorming 
Business gefocust op maatschappelijke bijdrage en 
kwaliteit 
Conservatiever wat financiële risico’s betreft 
Focus op goede verstandhouding met werknemers 
Business in kleinhandel en dienstverlening 

Risicotolerantie 

Minder bezorgd over risico’s bij ondernemerschap 
Voelen aan voldoende te zijn geïnformeerd 
Hebben minder een maatschappelijk draagvlak nodig 
om een zaak op te starten 
Zijn bereid om te falen in het zakendoen 
Algemeen geneigd om risico’s te nemen 

Meer bezorgd over risico’s bij ondernemerschap 
Hebben meer gedetailleerde informatie nodig 
Hebben een maatschappelijk draagvlak nodig om een 
zaak op te starten 
Zijn minder bereid om te falen in het zakendoen 
Algemeen gekant tegen risico’s nemen 

Financiën 

Meer kapitaal 
Meer schulden 
 
Bank heeft vertrouwen in mannen 
Makkelijke toegang tot kapitaal 

Minder kapitaal 
Minder schulden 
Geen registratie van de financiën 
Bank heeft geen vertrouwen in vrouwen 
Niet gemakkelijk toegang tot kapitaal 

Motivatie 

Komt gefocust over naar de buitenwereld toe 
Sterke initiatiefnemer 
 
 
 
Verdient meer geld 
Voorgaande ervaring 

Autonoom 
Positiever 
Gezond verstand 
Denkt kritisch 
Zeer assertief 
Eigen baas 
Een soort van doel bereiken 

Management 

Logische denkers 
Georiënteerde leiders 
 
 
Doen hun zaak groeien 
Aggressiever als het op uitbreiding aankomt 

Intuïtieve denkers 
Communicatief en expressief gedrag 
Communicatieve vaardigheden zijn uitmuntend 
Begrijpen de noden van hun werknemers 
Doen hun zaak groeien 
Voorzichtig en conservatief als het op uitbreiding 
aankomt 
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Netwerking 

Groot netwerk 
Organisaties 
More access to network 

Klein netwerk 
Familie en vrienden 
Less access to network 

Tabel 4: Eigenschappen van mannelijke en vrouwelijke ondernemers 

(Bron: Bin Shmailan 2016: 3ff.) 

Sommige vrouwelijke eigenschappen passen goed bij de vereisten voor de toekomst, vb. 

 hun meer democratisch georiënteerde, respectievelijk participatieve managementstijl past 

bij de noden van duurzame organisaties, 

 hun focus op het leveren van een maatschappelijke bijdrage en behoud van kwaliteit 

beantwoordt aan de verwachtigen van jonge gemotiveerde werknemers en/of werknemers 

met ondernemingszin over een “betekenisvolle” job. 

Deze competenties lijken het engagement van vrouwelijke ondernemers in de creatieve 

industrieën van de toekomst op een positieve manier te bevestigen. 

Anderzijds is er een specifieke vraag aan mannelijke ondernemers om deze vaardigheden te 

ontwikkelen. 

Implicaties voor ondernemerscompetenties 

Sommige van deze hindernissen kunnen niet of nauwelijks verholpen worden door middel 

van een opleiding of training (vb. toegang tot netwerken die gedomineerd worden door 

mannen of het vertrouwen van banken in de ondernemerscapaciteiten van vrouwen). Om de 

netwerkactiviteiten (en ook de motivatie) van vrouwelijke ondernemers te ondersteunen, zijn 

er initiatieven in het leven geroepen zoals vb. “FRAUEN unternehmen” van het Duitse 

Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, het Federale Ministerie van Gezin, 

Senioren, Vrouwenzaken en Jeugd en het Federale Ministerie van Economie en Technologie 

(http://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/home_node.html). 

Op basis van de bovenvermelde resultaten zijn er echter ook een aantal tips voor specifieke 

competenties voor vrouwelijke ondernemers, die via opleiding en training kunnen worden 

ontwikkeld: 

 de bereidheid/vermogen om financiële risico’s te nemen verbeteren, vb. 

onderhandelingen met VC en banken. 

 besluitvorming ondersteunen, vb. door middel van methodes en tools die het 

besluitvormingsproces versnellen. 

 work-life balancing/blending. 

 

 
  

http://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/home_node.html
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4. “Creatieve industrieën van de toekomst” – een nieuw 
ecosysteem 

In de creatieve industrieën van de toekomst zullen innovatie en ondernemerschap onder 

fundamenteel andere randvoorwaarden plaatsvinden dan vandaag. 

Een algemene bevinding van het deskresearch is dat de opportuniteiten voor 

ondernemerschap en succesvolle innovaties evenredig zullen toenemen met de 

ontwikkelingen binnen de digitale transformatie. De meeste megatrends zullen tal van opties 

leveren voor nieuwe producten en diensten. Digitale tools zoals platformen ondersteunen 

mensen met ondernemingszin om hun ideeën en business modellen succesvol op de markt 

te brengen. 

Anderzijds zullen de werkomstandigheden drastisch veranderen. Hoogopgeleide mensen die 

hun competenties gestaag verbeteren en up-to-date houden, hebben zeer goede 

vooruitzichten op een succesvolle carrière. Mensen met een lager diploma die routinewerk 

doen, worden slecht betaald en riskeren dat zij hun job zullen verliezen aan robots. 

Gebaseerd op de beschrijvingen in de bovenstaande tekst (vooral in hoofdstuk 2.2), 

illustreert figuur 9 de algemene structuren van het ecosysteem “Creatieve industrieën van de 

toekomst”: 

 

Fig. 8: Ecosysteem “Creatieve industrieën van de toekomst” 

Verschillende actoren van het systeem werken onderling samen in verschillende 

constellaties: 

 Een “typisch” bedrijf bestaat uit hoogpresterende werknemers die vooral werken aan 

innovaties en nieuwe business modellen. Deze geven blijk van veel ondernemingszin en 

hebben vaak de neiging om hun eigen zaak op te richten. Bedrijven moeten investeren 

in retentiebeleid door geschikte incentives in te zetten. 
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De tweede groep bestaat uit bedienden met een bovengemiddeld diploma, die 

uitdagende administratieve taken uitvoeren. 

De routinejobs worden uitgevoerd door “micro jobbers” (vaak platformwerkers – ook 

(digitale) dagloners genaamd). 

In de context van hun innovatie-activiteiten werken deze bedrijven samen met andere 

bedrijven, start-ups, freelancers en/of solo-ondernemers. 

 Start-ups zijn kleine en middelgrote ondernemingen – vaak minder dan 5 jaar oud. Ze 

voeren hun eigen innovatieprojecten uit en/of werken samen met andere bedrijven en/of 

freelancers en/of solo-ondernemers. 

 Solo-ondernemers zijn vaak bereid om hun eigen bedrijf op te richten en werken 

daarvoor aan eigen projecten, maar verkopen hun expertise ook aan bedrijven – vaak 

aan een dagtarief. 

 Freelancers lijken op solo-ondernemers: ze werken ook alleen en verkopen hun 

gespecialiseerde expertise aan bedrijven, waar ze meewerken aan innovatieve 

projecten. In tegenstelling tot solo-ondernemers hebben ze geen ambitie om hun eigen 

bedrijf op te richten. 

Het klimaat voor ondernemerschap is zeer dynamisch en vluchtig. Ondernemers en 

werknemers met ondernemingszin moeten in staat zijn om met succes te werken in vaak 

veranderende samenstellingen van teams en projectpartners -  vaak in parallelle lange- en 

kortetermijnprojecten… 

 

Met het Thrive!-project in gedachten, kunnen de ondernemers in start-ups, de solo-

ondernemers en de freelancers in de doelgroep “jonge ondernemers” geplaatst worden en 

vormen de werknemers in start-ups en de hoogpresterende werknemers in bedrijven met 

groeipotentieel de tweede doelgroep. De doelgroep “vrouwelijke ondernemers” kunnen 

gevonden worden in beide categorieën. 
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5. Toekomstige bedrijfsprofielen in de creatieve industrie 

In dit hoofdstuk trachten we een beeld te schetsen van de bedrijfsprofielen die we 

verwachten in de toekomst aan te treffen in de creatieve industrie. Dit wordt gedaan voor de 

vijf subsectoren die voor het Thrive!-project geselecteerd zijn: 

 Drukerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

 Verpakkingsbedrijven 

 Sign & display 

 Digitale-marketingbureaus 

 Gaming & apps 

De resultaten van het bureauonderzoek resulteren in een toekomstscenario per sector voor 

2026 dat beschrijft hoe bedrijven in de betreffende sector er op dat moment uit zouden 

kunnen zien. Het scenario wordt gevolgd door een businessmodel-canvas. Dit canvas toont 

de variëteit aan denkbare bedrijfsaspecten die ontstaan wanneer een van de bedrijven uit 

het scenario tot voorbeeld wordt genomen. Hierbij benadrukken dat dit niet het enige 

bedrijfsprofiel is dat we verwachten tegen 2026 in de sector te zien. 

Met als toegevoegde noot: het is niet ondenkbaar dat door toenoemende convergentie van 

technologieën, industrieën, etc. sommige subsectoren in 2026 niet meer als dusdanig 

bestaan of even relevant zijn. 

Elk hoofdstuk eindigt met de implicatie op de ondernemersvaardigheden van werkgevers en 

werknemers in de subsectoren in 2026. 

 

5.1 Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

Scenario 2026 

Onder druk van de digitale transformatie zijn veel drukkerijen zich al gaan toeleggen op een 

geïntegreerd marketingaanbod, waardoor we dit als aparte en toekomstgerichte subsector 

zijn gaan beschouwen. Dit leidt tot financiële ademruimte in de sector, maar ook tot 

ingrijpende veranderingen. 

Door de (zakelijke) klant worden steeds meer geïndividualiseerde en soms 

gepersonaliseerde producten gevraagd, zowel wanneer het op analoge als digitale marketing 

aankomt. De variëteit van het marketingaanbod gaat van, bijvoorbeeld, uitgebreide en 

kwalitatieve printproducten tot mobiele toepassingen (van sms-berichten tot apps), simpele 

websites (zoals landingspagina’s en microsites voor campagnes), uitgebreidere websites, en 

bannerreclames. We zien hier ook een trend van een intensivering van de cross-media 

marketing mix waarbij, bijvoorbeeld, (P)URLs geïntegreerd worden in printproducten, 

bijvoorbeeld via QR-codes. 

Zakelijke klanten eisen ook steeds meer een full-service aanbod van hun drukkerij voor hun 

individuele marketingnoden. Dit omvat onder andere leveringstijd (‘just-in-time’) en hoge 

kwaliteit en, maar vooral ook het voor klanten steeds belangrijker wordende aspect van 

competitieve prijzen. Tegelijkertijd verwachten klanten ook steeds meer een betaalbare 

oplossing om veilig hun data (zoals mailinggegevens) op te slaan en met partners te delen. 

Oplossingen voor data-gedreven marketing, met een visuele interface voor eindgebruikers, 
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worden steeds meer een belangrijke klantenwens. Voor al deze vragen wil de klant met slechts 

een partij zakendoen, die dit geïntegreerd voor hen beheert. 

De data-uitwisseling tussen aanbieders van drukdiensten en zakelijke klanten verloopt voor 

een groot deel online, via eigen platformen of ERP-systemen. Tegelijkertijd wordt er 

geïnvesteerd in verkopers en accountmanagers om met de klant te communiceren en de 

relatie te intensiveren. 

De zakelijke klanten zullen aan de ene kant handelaars zijn die zich via (digitale) marketing 

willen onderscheiden van grote (online) ketens. Aan de andere kant zullen deze handelaars al 

steeds meer een unieke waardepropositie ontwikkeld hebben om de massa-markt het hoofd 

te bieden. Dit zullen steeds meer klanten zijn die zich specialiseren in een niche-markt, met 

als gevolg dat zij zeer specifieke individuele eisen zullen stellen aan de marketing en een op 

maat gemaakte aanpak aangeboden moeten krijgen. 

Vooral de kleinere drukkerijen zullen dit niet zelfstandig kunnen bolwerken, en moeten gaan 

vertrouwen op een netwerk van vertrouwde, competente partners om samen aan de 

klanteneisen te kunnen voldoen. Drukkerijen moeten dus op zoek naar bedrijven en individuen 

bij wie zij flexibel complementaire kennis en competenties kunnen inhuren in functie van de 

vragen van hun klanten. Gezien het brede aanbod van creatieve marketingoplossingen gaat 

advies (consultancy) een belangrijk deel van de waarde voor de klant zijn. Hier komt bij dat 

het aanbieden van technische en juridische expertise rond data(veiligheid) in functie van de 

marketing cruciaal gaat zijn om dat veel klanten hieromtrent met onzekerheid zitten. Het 

uitrollen van een project met een digitale en analoge marketingmix vereist dat drukkerijen 

hierin de leiding kunnen nemen en flexibel hun netwerk kunnen aanspreken. De drukkerij moet 

hierbij het grafische proces bewaken om de overeengekomen impact naar de klant te 

garanderen, wat marketing- en communicatiecompetenties vereist. Het kunnen uitvoeren van 

een marktanalyse wordt hierbij steeds belangrijker. Informatie moet in real-time verzameld en 

geanalyseerd kunnen worden. De drukkerij wordt zo de spin in het web, die de andere partners 

in de keten aanstuurt en alles regelt voor de klant. De klant betaalt de drukkerij, die de andere 

partners in onderaanneming betaalt. Dit kan gaan van ICT-experts, app developers en 

reclamebureaus tot juristen, en soms zelfs andere drukkerijen wanneer zij speciale expertises 

hebben. Daarnaast moet natuurlijk rekening gehouden worden met de kosten van de productie 

zelf, zoals kwalitatieve substraten en inkten. 

 De grote spelers in de printsector (zoals een aantal grote online-bedrijven) hebben 

grote financiële speelruimte en hebben onomkeerbaar goedkope personalisatie in de 

B2C-markt geïntroduceerd. Deze bedrijven hebben gekwalificeerde professionals in 

dienst op verschillende vlakken, zoals digitale marketing, strategische marketing, ICT, 

design en grafische media. Dit is echter een zeer competitieve markt die door grote 

spelers gedomineerd wordt en die zeer hevig op prijs concurreert. 

 Er is een groep van middelgrote tot kleine drukkerijen, met tussen de 5 en 25 

werknemers, die grote moeite heeft om hun klanten geïntegreerde 

marketingoplossingen aan te bieden. Vaak is hun strategie om samen te werken met 

reclamebureaus om zo hun bedrijfsmodel uit te breiden. De focus van deze bedrijven 

ligt vooral op het aanwerven van geschoold personeel met idealiter veel ervaring en 

ICT-vaardigheden. Dit komt de workflows en processen op het productiegebied ten 
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goede. Competenties op het gebied van digitale marketing worden ‘ingekocht’ bij 

reclamebureaus. Zij zullen deze relaties moeten bestendigen tot duurzame 

partnerschappen, anders zullen deze drukkerijen hun al zeer kleine marktsegment niet 

kunnen behouden, zelfs niet in nichemarkten. 

 Ten derde is er een groep van zelfstandige specialisten met specifieke competenties, 

die deels hun eigen opdrachtgevers zoeken en deels hun kennis op freelance-basis 

aanbieden aan de printbedrijven hierboven beschreven. De competenties die zij 

bezitten omvatten voldoende ICT-expertise om specifieke opdrachten voor klanten 

efficiënt uit te voeren. Daarnaast hebben ze een hoog niveau van innovatiezin, en 

hebben ze de grafische vaardigheden om aantrekkelijke oplossingen voor hun klanten 

te creëren. Deze experts hebben ook een zeer goede kennis van de sector, zijn zeer 

klantgericht en kunnen werken onder grote tijdsdruk. Wel hebben ze grote flexibiliteit. 

Het onder controle houden van de werk-privé-balans gaat een grote uitdaging worden 

voor deze groep mensen. Daarentegen kunnen zij grotendeels locatie-onafhankelijk 

werken. 

 

Implicaties voor de ondernemersvaardigheden 

Binnen deze subsector is het cruciaal dat ondernemers een goed begrip van (big) data 

ontwikkelen. Drukkerijen zullen steeds meer datagedreven marketing gaan bedrijven, en het 

succes van campagnes zal steeds meer afhankelijk van het correct inzetten van data. Kennis 

van automatisering en dataverwerking wordt cruciaal. Daarnaast blijft technische kennis van 

het machinepark zeer belangrijk. Competenties ten aanzien van upstream en downstream 

productieprocessen van de machines blijven belangrijk. Daarnaast wordt het kennis ten 

aanzien van dataveiligheid en privacy steeds belangrijker. 
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Key Partners 

Different print companies to be 
able to offer a large product range 

IT-Experts to program content 

Logistics partners 

Legal advice 

Certification institute(s) on 
secured printing technology, 
information security 

Key Activities 

Management to control the 
network 
designer, statistics, logistics, 
market analyser, consultancy and 
communication  

Capture and filter information and 
network activities in real time to 
track trends, enjoy competitive 
advantage (big data applications) 

Value Propositions 

Quality provider of  personalised / 
individualised content for end users: 

 Analog marketing solutions 
(e.g. high-quality lacquer-
finished printed products on 
novel substrates) 
 Optical / haptic properties 

 Digital marketing solutions (e.g. 
programmed mobile 
applications; landing pages, 
banner advertisement) 
 User friendliness, 

obtrusiveness 

 Analog / digital marketing 
solutions (e.g. included media 
in printed products like printed 
QR-Codes which lead to 
PURLs) 

Media response tracking of end 
users 

Offer speed and high quality 
specifications as a service (to be 
one stop-shop) 

Multichannel / Cross media 
communication mix 

(Full-) Service offers regarding 
delivery time, quality and price 

Carry out customized cross-media 
and personalized campaigns 

Trustworthy handling of sensitive 

customer data 

Alternatives for expensive data 
storage, display and visual effects, 
monitoring, toys, etc. 

Customer Relationships 

Interaction takes place for repeat 
orders online and anonymously via 
automated service decisions 

Account manager offers customers 

direct, individually personal support 

24/7 accessibility for customers via 

online platform 

(live-chat programs, What’sApp, 

Social Media) 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 

 Retailer (innovative, digitized 

marketing strategies to 

withstand in the mass market 

of major online-mail order 

companies) 

 Serving potential customers 

from hitherto unknown niche 

markets (printed electronics) 

 Handicraft (innovative, 

digitized marketing strategies 

to establish themselves in the 

mass online market) 

Business to Consumer (B2C): 

 new niche markets are 

opening up, such as textile 

printing (industry printing) 

Key Resources 

Establishment of a network to 
implement analogy and digital 
marketing solutions involving 
selected partners 

Smart networking of machine park 
with digitized IT (improved 
workflow) 

high consulting competence for 
the broad product range 

Competence for creative service 
provide 

Competences in the field of data 
security / network security 

Channels 

Digital online platforms 
(easy, clear and user-friendly) 

Outlet location 
(to be closer at the customer) 

Sales reps 
(to communicate on personal level) 

Direct interfaces to business 
customers (connection to customer 
ERP systems) 

Cost Structure 
Advertising agencies and IT service providers who create the media to be included in print 
products 
high cost share for innovative, high-quality substrates and printing inks 

Revenue Streams 
Fee consultancy for purpose of defining a marketing strategy 
Cross-selling approach (offering additional services to the requested print product) 
Differentiated service levels in different price segments 

Tabel 5: Business Model CANVAS – Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 2026 
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5.2 Verpakkingsbedrijven 

Scenario 2026 

De verpakkingssector heeft als subsector van de creatieve industrie een significante 

economische verandering ondergaan. Dankzij innovatieve en intelligent verpakkingen heeft de 

sector zich de laatste tien jaar kunnen ontwikkelen tot een steeds belangrijkere positie binnen 

de creatieve industrie. 

Belangrijke klantensegmenten zijn farmaceutische en cosmetische bedrijven en de 

voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast is er een groeiend klantensegment bestaande uit 

zakelijke klanten uit de sales- en dienstverleningssector die creatieve verpakkingen als 

marketingmiddel ontdekt hebben. Daarnaast is de internationale B2C-markt een nieuwe en 

groeiende markt. 

Deze laatste groep vereist maatwerk en vooral personalisering, in ordergroottes van een enkel 

stuk. Eigen verpakkingen worden een steeds belangrijker aspect in de trend van jonge mensen 

om zich te differentiëren. Daarom moeten er constant nieuwe, innovatieve oplossingen 

ontwikkeld worden. Kwalitatieve finishing en haptische eigenschappen spelen hierbij een 

belangrijke rol. 

Een van de belangrijkste factoren is de ontwikkeling van geïntegreerde media. In combinatie 

met smartphones andere digitale apparaten, kunnen slimme verpakkingen de consument 

aanvullende productinformatie voorschotelen. Dit is naast de consument ook een belangrijke 

trend voor de producent, omdat op deze manier consumentendata voor analyses verzameld 

kan worden, die onder meer gebruikt kan worden voor nieuwe campagnes. 

Net als in veel andere subsectoren van de creatieve industrie, gaan klanten steeds korte 

levertijden, betere kwaliteit en transparantere betalingensmodaliteiten eisen. Vooral B2C-

klanten gaan ook bij de prijs inbegrepen online service verwachten, zoals eenvoudige online 

designtools en een brede selectie van aanpasbare templates om zelf hun eigen productideeën 

eenvoudig te realiseren. 

 In de verpakkingsmarkt hebben enkele bedrijven een prominente rol voor zichzelf 

ontwikkeld. Deze grote spelers beheersen de markt en hebben langetermijncontracten 

met een netwerk van bedrijven voor onderaanneming. Deze coördinatie verloopt via 

gestandaardiseerde (ERP)-platformen. Klanten hebben een relatie met deze grote 

spelers, die in hun netwerk opdrachten kunnen uitzetten afhankelijk van de wensen 

van de klant. Voor werknemers betekent dit dat ze zich moeten scholen in de gebruikte 

computersystemen. Daarnaast is er een innovatieve mindset nodig om constant 

nieuwe verpakkingsoplossingen te kunnen bedenken, naast een affiniteit met digitale 

media. Het zijn deze competenties waarmee deze grote spelers hun markt blijven 

behouden. Voor de implementatie van de verpakkingsoplossingen vertrouwen deze 

bedrijven op gespecialiseerde partners in hun waarde-netwerk, zoals grafische 

bedrijven of drukkerijen.  

 Een andere groep zijn de middelgrote tot kleine verpakkingsbedrijven, sommigen zelfs 

met slechts enkele werknemers. Zij hebben een zeer nauwe en directe relatie met hun 

klanten. Dat maakt dat werknemers zeer klantgericht moeten zijn en de wensen van 
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de klanten flexibel moeten kunnen anticiperen. Vooral in de verpakkingsmarkt is het 

zeer moeilijk voor kleine bedrijven om op lange termijn klanten te behouden. Een grote 

uitdaging is de competentie van werknemers op met creativiteit en innovatie nieuwe 

hoogwaardige verpakkingsoplossingen te bedenken. Consultancy en advies is niet 

langer genoeg om competitief te blijven in de markt. Technische 

ontwikkelvaardigheden, zoals het werken met geavanceerde 3D-simulatietools om 

verpakkingen te ontwerpen en tonen, zijn essentieel om te overleven. Daarnaast 

moeten via simulaties ook het kwaliteit en de veiligheid van de verpakkingsontwerpen 

getest worden. De uitdaging wordt om een team samen te stellen dat zowel 

commerciële, grafische en technische skills in zich herbergt. Daarnaast moeten alle 

medewerkers ICT-vaardig zijn. Een uitdaging wordt om verpakkingen te ontwerpen en 

produceren die zich onderscheiden van de concurrentie in de markt. Essentieel 

daarvoor wordt dat de medewerkers vanuit verschillende disciplines met elkaar kunnen 

samenwerken, om de klantfocus, het creatieve designwerk en technische oplossingen 

te kunnen combineren. 

 De derde groep zijn zelfstandige experts die zich toeleggen op design. Zij werven 

meestal geen eigen klanten, maar werken nauw samen met de bedrijven hierboven. 

Zij leveren op flexibele basis oplossingen voor klanten in opdracht van deze bedrijven. 

Deze experts zijn meestal zeer innovatief en hebben een goede kennis van de sector. 

Ze identificeren en analyseren belangrijke opkomende trends in integreren deze in 

oplossingen voor klanten. Omdat ze een grote ICT-affiniteit hebben kunnen ze de 

online designtools van de grote bedrijven gebruiken om klanten te adviseren en op 

korte termijn of in real time designs te creëren. Dit stelt deze professionals in staat om 

onafhankelijk van locatie te werken, wat een positieve impact op de productiviteit heeft. 

Implicaties voor de ondernemersvaardigheden 

In de verpakkingssector moeten ondernemers programmeervaardigheden hebben om 

intelligente verpakkingsoplossingen te creëren. Dit omvat het opzetten van interfaces om 

relevante productinformatie op specifieke apparaten te kunnen tonen. Daarnaast hebben ze 

softwarevaardigheden nodig om professioneel te kunnen werken met 3D-

similatieprogramma’s om innovatieve en originele verpakkingen te ontwerpen. Kennis op het 

gebied van materiaalkunde voor innovatieve verpakkingen, vooral goedkope en ecologische 

materialen, zal essentieel zijn. 
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Key Partners 

advertising agencies 

suppliers  

programmer 

printing companies 

paper industy 

ICT partners 

Laboratories (research on toxics 
of inks on H&S connected to 
packaging in the food sector) 

Key Activities 

flexible adaptation of production 
through different customer 
requirements and segments 
(preparation and handling of 
customer data) 

Preparation and handling of 
customer data 

Online customer service / 
Logistics 

Consultancy on diversity in 
application of packages 

Health in relation to food 
packaging 

Security quality systems to 
prevent from fake content  

Value Propositions 

High degree of product 
customization and personalization 

(edition one) 

wide selection of innovative 
packaging designs (high degree of 
finishing / haptic properties) 

intelligent packaging solutions 
(integrated media for smartphone / 
tablet applications) 

Services beyond the packaging 
solution (same-day production and 
delivery) 

Delivering packaging applications; 
for instance: 

Measurement of the aspects of the 
content of the package  

user-friendly tools on the online 
platform for creating and designing 
customer-specific packaging 
solutions 

large selection of ready-made 
templates 

easy and fast payment process 
(PayPal) 

Secure the safety of the product in 
the package between producer 
and end user 

Customer Relationships 

anonymous and online with live 
support 24/7 (live chat / whatsapp / 
social media) 

Customers are providing real-time 
support to quickly complete the 
design and purchase process 

no local binding for product 
creation and purchasing process 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 

 industry 

 retail 

 service companies 

 

Business to Consumers (B2C): 

 private individual (all 

genders, ages, 

transnationally) 

Key Resources 

Competences in the areas of: 
innovative spirit, programming, 
digital media affinity, data 
protection, content creation 

Competences for the professional 
handling of digital editing and 
design tools 

Creativity and consulting skills to 
translate customer requirements 
into creative solutions 

Channels 

digital online platforms 

direct connection to customer ERP 
systems 

Applications for smartphones and 
tablets 

Cost Structure 

Cost shares to key partners 

high costs for production materials 

Revenue Streams 

Differentiated price graduation through different service offers (Design support, delivery time, 
data archiving...) 

 

Tabel 6: Business Model CANVAS – Verpakkingsbedrijven 2026 
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5.3 Sign & display 

Scenario 2026 

De Sign & Display-sector heft een grote transformatie ondergaan in 2026. Hun werkveld heft 

zich in tien jaar zeer verruimd. In termen van materiaalselectie, materiaalvormen en 

inktcompositie heeft de sector zich ontwikkeld. Maar de transformatie is nog niet ten einde en 

nieuwe nichemarkten zullen nog ontplooid worden. 

De dienstverlening aan klanten heeft zich significant veranderd. Sign wordt nu verkocht In 

combinatie met media-applicaties, waarmee potentiële klanten in de omgeving via hun tablet 

of smartphone aanbiedingen gestuurd kunnen worden. Intelligent digitale signage is in 

opkomt, zoals bijvoorbeeld slimme camera’s die de gemoedstoestand van een potentiële 

klant kunnen herkennen waardoor de klant voor een scherm op maat geselecteerde reclame 

getoond kan worden. Inkomsten worden voornamelijk gehaald uit geproduceerde producten. 

Daarnaast wordt er gewerkt met metrieken die de impact van een reclame bepalen. Hierdoor 

wordt de band tussen producent en zakelijke klant versterkt, omdat het personeel van de 

producent constant (online) klaar staat om aanpassingen en onderhoud door te voeren. 

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van 3D-signage. Klanten hechten steeds 

meer waarde aan de verfijning van hun signage. Afgezien van een duurzame kwaliteit 

hechten klanten veel waarde aan manieren om hun signage te onderscheiden van 

concurrenten. 

 De grote productiebedrijven in deze sector hebben een brede technologische kennis en 

tevens grote financiële mogelijkheden. De grote spelers hebben hoogopgeleid personeel in 

dienst met veel technische kennis. Deze werknemers hebben kennis van verschillende 

substraten, inkten, vernissen, etc. om klanten innovatieve oplossingen te kunnen 

aanbieden. Voor intelligente signage en schermen zijn er ook werknemers met ICT-kennis 

en programmeervaardigheden. Waardevolle competenties in deze bedrijven zijn een 

innovatieve mindset, creativiteit en design-skills. Het is bij deze grote spelers dat de 

ontwikkeling van nieuwe trends en innovaties zich concentreert, omdat zij de financiële 

middelen hebben voor uitgebreide R&D-afdelingen. 

 Vervolgens is er een groep van kleine tot middelgrote bedrijven (typisch tussen de 5 en 15 

werknemers) die op hun netwerk rekenen om in samenwerking met andere hoogwaardige 

signage en schermen te ontwikkelen. Werknemers met innovatieve ICT-skills werken 

eerder voor de grote spelers, dus de kleinere bedrijven hebben werknemers met genoeg 

ICT-affiniteit om de oplossingen van de grote spelers om te zetten in simpele oplossingen 

voor klanten. Wanneer kennis niet in huis is wordt deze via het netwerk ingehuurd. 

Daarnaast werken deze kleinere bedrijven vaak in nichemarkten of lokale markten, waarbij 

ze zich kunnen onderscheiden door een goede marktkennis. Het is hierbij van belang dat 

werknemers het businessmodel van hun onderneming goed begrijpen en daar strategisch 

mee kunnen werken. 

 Daarnaast is er een groep van zelfstandige professionals die op basis van hun technische 

vaardigheden op projectbasis werken voor de grote spelers. Af en toe werken zij ook samen 

met de kleinere bedrijven. Deze hoogopgeleide experts werken grotendeel zelfstandig op 

basis van hun eigen locatie en uren. Zij kunnen relatief hoge inkomsten genereren. Deze 
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professionals moeten echter wel goede vaardigheden hebben op het gebied van 

projectmanagement en time management.  

Implicaties voor de ondernemersvaardigheden 

De productie van sign & display vereist vooral kennis op het gebied van contentcreatie en 

een hoge mate van creativiteit. Technische vaardigheden zijn ook essentieel, onder andere 

voor het opzetten en onderhoud van de systemen. Materiaalkennis en technische kennis op 

het gebied van innovatieve substraten en inkten zijn ook essentieel. 
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Key Partners 

Information- and 
communication technology 

A- / V- Industries 

Information architects  

Advertising agencies 

Printing companies 

IT-companies 

Key Activities 

Consultancy 

signs / display production  

programming  

make creative designs 

customer advisory 

Value Propositions 

Problem solver (self-declaration)  

Superfluous questions / conversations 
should be spared end users 

“manipulating” 

Decide on the end-user decisions (which 
should be taken away, what exactly should 
be looked at) 

Promote loyalty to your end users 

picking up and visualizing ideas from 
customers 

In combination with media applications 
(smartphone / tablet) offer services to 
potential end users: additional discount 
codes on products when end users are in 
the immediate vicinity of the sign 

Intelligent displays use facial recognition 
cameras to capture the mood of end users 
and tailor a particular program to potential 
customers 

Intelligent signs send potential end users 
within reach of additional product information 

(location determination via smartphone / 
tablet) 

Offering Signage in Large and Super Large 
Format for Special Applications (Attention 
Effect) 

 Banner trend to cover buildings 

Advertising is becoming shorter-lived, which 
is why customers demand adjusted prices 

Customers expect eye-catching 3D signage 
with haptic effects, finishing and high product 
resistance 

Customer Relationships 

directly (automated) at the scene 

Online and anonymous with 
embedded chat features to 
support customers 

For large customers, external 
employees are in the field 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 

 In buildings for 

orientation 

 Serve as instructions 

for machines 

 Small customers 

from retail and 

service industries 

 Major customers 

from the 

manufacturing 

industry (industry) 

Business to Consumers (B2C): 

 Niche markets 

Key Resources 

Competences in the field of 
design, creativity, innovative 
spirit, content creation, 
programming skills, advertising 
psychology 

Building law competences for 
signs 

Technological competences for 
signs (3D printing / direct 
printing) 

as well as competences for 
materials (fluorescent colors / 
substrates) 

Channels 

Online platforms for customers 
with appropriate tools for 
creating and designing their own 
signs 

Online tools for customers to 
create their own output for 
displays 

Cost Structure 

Technologies: AR / VR (showing and telling)  

Delivery to key partner 

Revenue Streams 

Consultancy fees 

For signage, the customer pays only the product (no price graduation through service 
offerings) 

If displays fail, paid maintenance is required 
 

Tabel 7: Business Model CANVAS – Sign & display 2026 
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5.4 Digitale-marketingbureaus 

Scenario 2026 

De reclame- en marketingsector heeft in 2026 een grote verandering ondergaan. Veel bureaus 

zijn gegroeid door een toename in de vraag. Klantensegmenten zijn wijd verspreid over allerlei 

sectoren. Klanten die zelf in een nichemarkt werken en daarom maatwerk op het gebied van 

marketing vereisen worden steeds belangrijker. Het leren begrijpen van de doelgroep van de 

klant, en het daarop kunnen aanpassen van campagnes, is essentieel geworden. 

Digitale-marketingbureaus leggen zich toe op marketingoplossingen via alle onlinekanalen, 

inclusief sociale media. Klanten verwachten vooral concurrentiële prijzen in combinatie met 

een uitgebreid dienstenaanbod. Het analyseren en updaten van de sociale media van de klant 

op een constante basis is hiervan een belangrijk onderdeel. 

De kostenstructuur voor de klant zal bestaan uit vaste en variabele prijzen voor een pakket 

van diensten. Verkopen worden in eerste instantie gegenereerd door het opzetten van 

campagnes voor de klant. Daarnaast kunnen er aanvullende betaalmodellen zijn, zoals 

abonnementsmodellen waarbij klanten betalen voor socialemediadiensten (zoals nieuwe 

posts of moderatie) op gezette tijden. 

 Grote marketingbureaus hechten grote waarde aan ICT-skills wanneer ze nieuwe 

medewerkers aannemen. Dit omvat kennis van procedures om professionele websites 

of apps op te zetten. De grote marketingsbureau’s hebben het grootste segment in 

handen van de B2B-applicatie-markt. Omdat goede ICT-vaardigheden in 2026 hoog 

gewaardeerd worden (ook financieel) is het enkel voor de grote spelers haalbaar om 

de ICT-talenten in te lijven. 

 Kleine en middelgrote marketingbedrijven, sommige zelfs bestaande uit slechts enkele 

werknemers, hebben ook graag goede ICT-expertise in huis, als ze het kunnen krijgen. 

Daarnaast zijn ze steeds meer op zoek naar socialmediamanagers. Het opzetten en 

beheren van B2B-profielen op sociale media is een van de belangrijkste taken 

geworden van kleinere marketing- en reclamebureaus. Content-creatie op 

verschillende onlinekanalen is een integraal en lucratief onderdeel geworden van het 

businessmodel van deze bedrijven. Maar deze bedrijven zijn nog steeds afhankelijk 

van partnerschappen met andere bedrijven of freelancers om de eigen competenties 

aan te vullen.  Denk hierbij onder andere aan drukkerijen, fotografen en 2D- en 3D-

animatoren. 

 Er is tevens een groep van freelancers, met zeer specifieke expertises, die veel 

gevraagd worden door de digitale-marketingbureaus. Deze expertises lopen uiteen van 

programmeerskills tot bewezen competenties op het gebied van community 

management. Deze freelancers kunnen deels onafhankelijk van kantooruren en locatie 

werken, maar wel met de kanttekening van sociale media een 24/7-proces is, waardoor 

de werk-privé-balans cruciaal wordt. 
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Implicaties voor de ondernemersvaardigheden 

Een zelfstandige status in deze subsector vereist competenties op het gebied van 

socialmediamarketing. Succesvolle campagnes vereisen 24/7 aandacht, wat voor een 

uitdaging kan zorgen. Daarnaast is een klantgerichte houding zeer belangrijk. Kennis van 

data-analyse en datamanagement is een belangrijke competentie om met sociale media te 

werken, om zo de impact van campagnes te kunnen meten en onderbouwen.  
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Key Partners 

Social networks 

Print companies 

Freelance designers / web 
developers 

Photographers 

2D / 3D animators 

Developers of social media 
monitoring and social media  
listening tools 

Key Activities 

Design process, Content creation, 
social media monitoring, Data 
analytics / management, Self-
marketing, Community 
management 

Communication interface between 
end user and business customer 

Value Propositions 

Complete service provider beyond 
all online marketing solutions 
(social media, content creation, 
viral films) 

 one stop shop   

Implement marketing services 
within the shortest possible time 

Cost-optimized prices in 
connection with service offers 
(Renew and manage content for 
customers on online media as 
24/7) 

Empathize with customer needs 
and offer holistic solutions 

General data protection regulation 
for handling with personal data 
(GDPR) 

Provide customers with special 
online tools to create and design 
their own products and to convey 
their own ideas to the agency 

(Product forms, exact color 
combinations and texts) 

Customers expect a sort of 
"business consulting" with a focus 
on (external) communication 
Business customers expect the 
agency to play back feedback from 
end users 

Customer Relationships 

direct and personal to be able to 
convey exact customer ideas / 
needs 

anonymous and online through 
embedded live chat features on 
websites (Assistance with 
questions and ambiguities on the 
part of the customers) 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 

 From different markets / niche 

markets with industry sector 

specific marketing needs 

 

 Marketing solutions must 

be adapted to the needs of 

the potential end users 

(indirect end-consumers) 

of the business customers 

Key Resources 

Databases for order and customer 
archiving 

Digital / technical tools to visualize 
and implement customer requests 

Account managers to secure 
custom care 

Competences about digital media / 
data protection and 

Expertise in scrum (Project and 
product management as well as 
agile software development), 
agility and design thinking, “art of 
writing” 

Licenses for social media tools 

Channels 

Digital interface via online 
platforms to agencies 

Social media channels for 
customer interaction and loyalty 

Physical regional / local connection 
to customers 

Cost Structure 

Licences, knowledge maintenances, hour labour 

externally provided services of co-operation partners 

Revenue Streams 

Incurring fixed / variable service fees 

Revenue per campaign (customer pays for defined campaigns that the agency executes) 

Revenues from time periods / subscription basis (agency cares about social affairs) media 
accounts for certain time intervals 

 

Tabel 8: Business Model CANVAS – Digitale marketingbureaus 2026 
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5.5 Gaming & apps 

Scenario 2026 

Gaming en apps hebben een enorme vlucht genomen, en zich binnen de creatieve industrie 

gevestigd als subsector met een belangrijke inhoudelijke en economische relevantie. 

Entertainmentgames, serious games (spellen die niet alleen om entertainment draaien maar 

ook een educatieve of sociale waarde hebben) en gamification (het integreren van game-

aspecten in andere gebieden) hebben zich hard ontwikkeld in de laatste tien jaar, en het 

einde is nog niet in zicht. 

Games hebben zich enorm ontwikkeld, zowel naar volume als naar variëteit in genres. Het is 

een soort van standaard geworden in veel andere toepassingsgebieden. Zo maakt het 

nieuws steeds vaker gebruik van edutainment-elementen (‘educational entertainment’), maar 

ook bijvoorbeeld handleidingen voor technische apparaten en machines komen steeds vaker 

in een interactief digitaal formaat. 

Ondertussen zijn er grote vooruitgangen geboekt op het gebied van user experience, en 

kostenverlagingen hebben ervoor gezorgd dat er eenvoudig games kunnen worden 

geproduceerd of aangepast voor allerlei demografieën. Serious gaming wordt steeds 

belangrijker in de gezondheidszorg en ouderenzorg, bijvoorbeeld op het gebied van het 

aanleren van gezonde gewoontes en het bevorderen van therapietrouw. 

Een ander belangrijk gebied is onderwijs. Game-gebaseerd leren is op alle 

opleidingsniveaus geaccepteerd. Dit gaat van lager onderwijs tot academisch onderwijs en 

levenslang (professioneel) leren. 

Er zijn drie belangrijke subgroepen binnen de industrie: 

 Er zijn enkele grote spelers die de zogenaamde ‘grote entertainmentspellen’ produceren. 

Dit zijn innovatieve spellen die hoge investeringen vergen en een zeer groot risico qua 

slaagkans vormen, waardoor productportfolio’s nodig zijn. Er zijn enkele grote bedrijven 

die ouder dan tien jaar zijn (met hun wortels in de oude entertainment-industrie), en 

enkele jongere bedrijven. Die laatste groep is druk bezig met expansie om te kunnen 

overleven in de concurrentiële markt. Ze hebben niet alleen constant nieuw kapitaal 

nodig, maar zijn ook altijd op zoek naar nieuwe ideeën en innovaties voor ‘the next big 

thing’. Voor hun projecten maken ze gebruik van gespecialiseerde kleinere bedrijven en 

freelancers.  

 De groep van kleine en middelgrote bedrijven, inclusief veel micro-ondernemingen met 

minder dan vijf werknemers, richt zich vooral op een combinatie van technische expertise 

en competenties in een specifiek domein, zoals psychologie, didactiek of een lokale 

markt. Zij hebben hun eigen gespecialiseerde marktsegmenten, zoals gezondheidzorg, 

voeding, onderwijs, etc. Sommige bedrijven slagen er in kwalitatieve expertise te leveren 

in netwerken die diensten verlenen aan de grotere bedrijven, andere werken voor 

specifieke doelgroepen en in lokale markten, vooral niches, waarbij ze gebruik maken van 

de long tail in de massamarkt die gaming is geworden. 

 Er is een groep hoogopgeleide experts met specifieke competenties (vooral technisch) die 

als freelancers in projecten werken. Zij hebben goede tarieven en kunnen grotendeels 
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onafhankelijk werken voor alle voorgaande bedrijven. Hun situatie lijkt zeer comfortabel: 

ze kunnen hun opdrachtgevers selecteren en hebben een grote mate van autonomie, al is 

het ook voor hen belangrijk de werk-privé-balans te bewaken. Competenties op het 

gebied van projectmanagement en time-management zijn zeer belangrijk. 

Anderzijds zijn er ook veel zelfstandigen in de sector de eigenlijk een soort van ‘mini-

jobbers’ zijn. Zij werken aan kleine deeltaken die door de andere worden uitbesteed. 

Omdat dit zeer competitief is en kosten voor de opdrachtgever de belangrijkste factor zijn, 

gebeurt dit meestal aan een zeer laag tarief. Denk bijvoorbeeld aan 

vertaalwerkzaamheden of het verfijnen van decors en attributen in games. 

Door het innovatieve en ondernemende karakter heeft de gaming & apps-sector een breed 

scala aan interessante posities en mogelijkheden voor mensen die zelfstandig willen werken. 

Veel werkzaamheden zijn onafhankelijk van tijd en plaats, waardoor thuiswerk en parttime-

werk tot de mogelijkheden behoren. Hierdoor zijn er ook steeds meer vrouwelijke 

ondernemers en werknemers in de sector. En hoewel de doelgroep zich heeft uitgebreid tot 

mensen van alle leeftijden, wordt de sector nog steeds genomineerd door jonge mensen. 

Carrièreperspectieven voor werknemers ouder dan veertig jaar zijn beperkt, vergelijkbaar 

met de situatie in reclamebureaus vijftien jaar geleden. 

Implicaties voor de ondernemersvaardigheden 

Technische skills zijn zeer belangrijk, bijvoorbeeld op het gebied van augmented reality (AR), 

virtual reality (VR) en mixed reality, gevoed door de trend om games steeds realistischer te 

maken. Het verzamelen en inzetten van data van eindgebruikers wordt ook steeds 

belangrijker. Bijvoorbeeld in educatieve games zal gebruikersdata het leereffect moeten 

aantonen. Omdat er steeds nieuwe trends komen, waar een ondernemer zich nooit allemaal 

zelf in zal kunnen verdiepen, zal het opbouwen van een kwalitatief netwerk steeds 

belangrijker worden. 
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Key Partners 

specialized developers 

(Customers in relation to 
development of AR/VR and 
in relation to education, 
simulation in development of 
products, production 
processes, maintenance, 
etc. 

Suppliers for hardware and 
IT services) 

Supporters in the areas IT / 
VR, AR / didactic / content 

Key Activities 

Developing / programming 

Designing games 

(game mechanics) 

user experience design to 
create user-friendly and well-
designed user interfaces for 
end users 

Support of players / users to 
make continuous 
improvements 

Value Propositions 

Casual gaming 

(funny Games) 

Serious game 

(Health care with gamification approach to 
behaviour change) 

education 

For the health sector, the game approaches 
connect with other devices (heart rate monitor, 
balance, blood glucose meter, ...) 
 End users are motivated to perform certain 

tasks (blood pressure measurement, 
weighing, ...) 

Adapting game applications to personal characters 
of end users (consider interests and preferences) 

Collecting user data (big data) for customization 
and personalization 

Gaming with innovative headset applications / 
Augmented Reality / Virtual Reality / Smart 
Watches ... to provide the end user with attention 
to detail 
 Provide end users with a particularly realistic 

entertainment experience 
 Providing end user learning support through 

simulated scenarios 

VR/AR: education, simulation in development of 
products, production processes, maintenance, etc. 

Customer 
Relationships 

Automated and online via 
services 

personal contacts in branches 

Customer Segments 

Business to Business (B2B): 
 Schools (tech. / Social) 

 Universities (tech. / 

social) 

(join together for innovative 
(serious) games in collaborative 
applied research projects) 

 Entrepreneurs 

 Developers of products 

or production 

processes / equipment 

in companies 

(technical oriented 

companies; human relations 

oriented companies in the 

health sector education) 

 Mention hospitals 

 Health professionals 

(for serious games on other 

topics, like inclusion, diversity, 

poverty, etc.) 

Business to Consumers (B2C): 
 All age groups 

 All genders 

Transnationally 

Key Resources 

Hardware (sensors, consoles) 

Developers / Programmer 

skills in programming / data 
security / software / consumer 
protection  

financial leeway to invest 

technological know-how 

specialised freelancers 

Channels 

Distribution takes place online 
via digital platforms or in 
branche 

Cost Structure 

Workload of the developers 

Workload for testing user experience design  

The largest share of costs is incurred by developers of the games 

Revenue Streams 

fees for Upgrades / unlock extended areas and additional options 

sponsoring and subsidies also from customer segments to support the development 
(government grant to develop a game on a specific social topic) 

fees rebates for intensive use / certain scores reached 

on a commercial level, com., parties com. Games finance and offer them to their customers 
for free (eg paid casual games for potential customers of banks, telecom operators or food 
chains for the purpose of advertising) 

Tabel 9: Business Model CANVAS – Gaming & apps 2026 
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6. Portfolio van ondernemersvaardigheden en -competenties 
voor de toekomst in de creatieve industrie 

Wanneer we de resultaten van de afzonderlijke analyses in de verschillende sectoren 

samenbrengen, wordt het duidelijk dat er een overlap is in de vraag naar 

ondernemersvaardigheden en -competenties. 

Deze vaardigheden en competenties kunnen we samenvoegen in een portfolio met 

verschillende categorieën: 

 In het midden staan de kerncompetenties. Dit zijn deels ondernemerscompetenties, 

maar deels ook digitale competenties. Dit zijn de basiscompetenties die relevant zijn 

voor alle (potentiële) ondernemers in de creatieve industrie. Ze zijn relevant voor alle 

drie de doelgroepen van het Thrive!-project. 

 Ten tweede zijn er specifieke competenties voor de verschillende doelgroepen. 

 Ten derde zijn er specifieke competenties voor de verschillende subsectoren. 

Dit wordt geïllustreerd in figuur 9. 

 

 

Fig. 9: Competentiemodel voor ondernemerschap in de creatieve industrie 
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6.1 Ondernemerscompetenties 

In onze gedigitaliseerde tijden worden succesvolle producten en diensten gelanceerd op 

basis van nieuwe businessmodellen. Het kunnen innoveren van een businessmodel is 

daarom een centrale vaardigheid voor ondernemers geworden. 

Ondernemers moeten: 

 begrijpen wat businessmodellen zijn, welke elementen ze bevatten, hoe ze 

functioneren. Daarnaast moeten ze kennis hebben van een aantal standaard-

businessmodellen (zoals meerzijdige platformen, the long tail, freemium-

modellen). 

 businessmodellen kunnen opstellen en aanpassen met behulp van tools, 

zoals de business model canvas. 

Het perspectief van de klant (noden, wensen) centraal plaatsen vereist dat een ondernemer: 

 trends en technologische ontwikkelingen in een vroeg stadium kan identificeren, 

 trends en technologische ontwikkelingen kan duiden en de implicaties kan zien voor 

huidige en toekomstige businessmodellen, 

 innovatieve concepten kan ontwerpen, 

 innovatieve concepten kan implementeren, 

 mensen (klanten, werknemers, partners) kan inspireren en overtuigen, 

 concepten kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Methoden en gereedschappen die de ondernemer moeten kennen omvatten: 

 entrepreneurial design, 

 lean start-up, 

 customer development, 

 design thinking, 

 business model canvas. 

Ondernemers werken in de toekomst in een erg dynamische en vluchtige omgeving. 

Daarnaast werken ze in netwerken met een breed scala aan partners, zoals grote bedrijven, 

startups, micro-ondernemingen, freelancers, universiteiten, onderzoeksorganisaties en 

overheden. Daarom hebben zij de volgende competenties nodig: 

 kunnen samenwerken, 

 kunnen werken in flexibele structuren, 

 projectmanagement, zowel klassiek projectmanagement als nieuwe ‘agile’ aanpakken 

zoals scrum, 

 intensieve samenwerking met externe partners, 

 aansturing van complexe teams, 

 interculturele competenties, 

 leiderschapscompetenties. 

De groeiende groep zelfstandigen en freelancers hebben aanvullende competenties nodig 

op het gebied van zelf-management, timemanagement, personal branding, etc. 
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Onderzoek en de voorgaande discussie toont aan dat ondernemerschap tegenwoordig 

verder gaat dan bedrijfsbeheer aangevuld met wat technische vaardigheden. Toch 

verdwijnen die competenties niet. Daarom moeten ondernemers ook de volgende 

competenties hebben: 

 accounting, controlling en financieel beheer, 

 arbeidsrecht, 

 marketing, communicatie en PR. 

 Logistiek. 

Deze competenties zijn echter niet helemaal hetzelfde als ze ooit waren. Qua financiering 

zijn er bijvoorbeeld nieuwe modellen, zoals crowdfunding, die nieuwe mogelijkheden of 

uitdagingen voor ondernemers kunnen bieden. Bij marketing, communicatie en PR is 

bijvoorbeeld onlinemarketing en social media aan het competentiegebied toegevoegd. Ook 

zijn er nieuwe organisatiemodellen, nieuwe leiderschapsconcepten, nieuwe (virtuele) 

samenwerkingsmogelijkheden, etc. 

 

6.2 Digitale competenties 

Door de digitale transformatie en de impact op bijna alle sectoren is het onvermijdelijk dat 

ondernemers zich digitale competenties eigen moeten maken, zeker in een sector als de 

creatieve industrie. De ontwikkelingen gaan hard, en de snelheid neemt nog toe. Daarom is 

het niet praktisch om hier bepaalde programmeertalen of tools aan te halen – de kans is 

groot dat ze verouderd zijn eer u dit leest. En: digitalisering is veel meer dan technologie. Het 

succes wordt voor een groot deel bepaald door relevante soft skills. 

Als raamwerk voor het Thrive!-project maken we gebruik van de potentiële digitale 

competenties zoals geformuleerd door Klug en Lindner (2017). Doordat dit een externe bron 

is, is er enige overlap met de eerder genoemde ondernemerscompetenties. 

1. Sense-Making 

De competentie om conclusies af te leiden uit grote hoeveelheden data. Dit vereist niet 

alleen kennis van het gebruik van software, maar omvat ook creatieve vaardigheden. 

2. Social Intelligence 

De competentie om empathie te ontwikkelen voor klant en eindgebruikers, om zo hun 

noden en wensen te begrijpen. 

3. Novel and Adaptive Thinking 

De competentie om aan innovatieve probleemoplossing te kunnen doen. 

4. Cross-Cultural Competency 

De competentie om snel aan te kunnen passen aan andere culturele settings. 

5. Computational Thinking  

De competentie om een veelheid aan data om te kunnen zetten in abstracte concepten. 

Dit omvat programmeervaardigheden. 

6. New Media Literacy 

De competentie om met nieuwe digitale expessievormen te kunnen werken (foto, video, 

tekst, …). 
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7. Transdisciplinarity 

De competentie om in andere of grotere contexten te kunnen denken. (Uit de eigen ‘silo’ 

kunnen breken.) 

8. Design Mind-set 

De competentie om te kunnen denken als een designer en zo oplossingen te kunnen 

bedenken. 

9. Cognitive Load Management 

De competentie om efficiënt met grote hoeveelheden informatie om te gaan en 

productief te blijven. 

10. Virtual Collaboration 

De competentie om te kunnen samenwerken in virtuele consellaties. 

  

6.3 Competenties voor de specifieke doelgroepen 

 

Jonge ondernemers 

Jonge ondernemers hebben het volgende nodig: 

 fundamentele en diepgaande vaardigheden wanneer het aankomt op zakendoen, 

 specifieke vaardigheden of instrumenten om om te gaan met crises, 

 de vaardigheid om waarschuwingen en signalen vroegtijdig te herkennen. 

En op het gebied van persoonlijke competenties: 

 een goed niveau van zelf-management, 

 veerkracht en aandacht voor de persoonlijke gezondheid. 

Jonge ondernemers werken vaak als micro- of solo-ondernemers, vooral wanneer ze hun 

bedrijf starten. Daarom hebben ze ook de volgende vaardigheden nodig: 

 het gebruik van platformen voor acquisitie en samenwerking, 

 teamworking met externe partners, vaak virtueel, interdisciplinair en intercultureel, 

 netwerking, 

 projectmanagement. 

 

Werknemers met ondernemingszin 

Competenties die vooral van belang zijn voor deze doelgroep omvatten: 

 geavanceerde vaardigheden op het gebied van projectmanagement, en waar het 

digitale projecten betreft vooral ook agile projectmanagement, zoals scrum, 

 communicatievaardigheden, 

 leiderschapsvaardigheden. 

Bogott et al. (2017) lijsten een aantal praktische vaardigheden op voor werknemers in 

startups, die ook toepasselijk zijn voor werknemers in andere groeibedrijven: 

 communicatievaardigheden, 

 interpersoonlijke vaardigheden, 
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 kunnen werken onder druk, 

 toewijding, 

 veerkracht, 

 innovatiebereidheid, 

 aanpassingsvermogen en flexibiliteit, 

 tijdsmanagement en zelfmanagement, 

 kunnen functioneren in een team, 

 interculturele vaardigheden, 

 netwerking. 

 

Vrouwelijke ondernemers 

Er zijn enkele specifieke competenties voor vrouwelijke ondernemers: 

 de bereidheid en vaardigheid om (financiële) risico’s aan te gaan, zoals het 

onderhandelen met financiers en banken, 

 een geïnformeerd en gecontroleerd beslissingsnemingsproces, 

 werk-/privé-balans. 

 

6.4 Competenties voor specifieke subsectoren 

Professionele competenties blijven van groot belang in de creatieve industrie in de toekomst. 

Per subsector bespreken we de competenties die in 2026 relevant zullen zijn. 

 

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod 

Ondernemers zullen een grondige kennis hebben van Big Data. Datagestuurde marketing 

systemen zullen in elke drukkerij ingevoerd worden en zich verlaten op een schat aan 

persoonlijke gegevens voor succesvolle marketingcampagnes. Hiervoor hebben toekomstige 

specialisten ook nood aan kennis over geautomatiseerde read-out data-algoritmes. 

Technisch inzicht in de automatisatie en networking van het machinepark zal een belangrijk 

aspect worden om de productie van editie 1 mogelijk te maken. Dit vereist ook 

deskundigheid in upstream en downstream productieprocessen van het machinepark. Het 

beheren van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden maakt competenties inzake 

databeveiliging noodzakelijk om de privacy van de eindgebruiker te beschermen en anoniem 

te houden. 

Verpakkingsbedrijven 

Ondernemers moeten programmeervaardigheden beheersen om zo intelligente 

verpakkingsoplossingen te kunnen creëren. Deze programmeerkennis maakt het mogelijk 

om interfaces op te zetten die relevante bijkomende informatie aanleveren voor specifieke 

eindtoestellen. Software-specifieke competenties laten toe om professioneel te werken met 

3D-simulatieprogramma’s voor het ontwerp van innovatieve en ongewone verpakkingen. 

Expertise in innovatieve, goedkope en 100% recycleerbare verpakkingsmaterialen zullen van 

essentieel belang zijn voor de toekomst. 
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Sign & display 

Voor de productie van displays moet men kennis hebben van contentcreatie en design 

creativiteit. Ook technische skills zijn vereist voor het onderhoud van defectieve displays. De 

productie van borden vereist ook competenties op het gebied van material science, om 

klanten innovatieve substraten en speciale inkten en vernissen te kunnen aanbieden. 

Digitale-marketingbureaus 

Als zelfstandige in digital marketing zijn social media marketingvaardigheden onontbeerlijk. 

Succesvolle campagnes vereisen 24/7 contentcreatie, volledig beheerd door personeel. De 

juiste doelgroep moet echter aangesproken worden via de respectievelijke 

socialmediakanalen, en dit vereist dan ook klantoriëntatie. Daarenboven is kennis van data-

analyse / management (vb. kunstmatige intelligentie) een belangrijke competentie om 

socialmediakanalen aan te wenden om het succes van marketingcampagnes te meten. 
 

Gaming & apps 

Technische vaardigheden met betrekking tot zowel augmented reality (AR) en virtual reality 

(VR) als mixed reality zullen van groot belang zijn om game solutions er steeds realistischer 

te laten uitzien. Om game solutions op maat van de eindgebruiker te kunnen ontwikkelen, 

moet de ontwikkelaar over competenties beschikken die hem/haar toelaten om zoveel 

mogelijk data over de potentiële eindgebruiker te verzamelen en er vertrouwelijk mee om te 

gaan. Ontwikkelaars moeten vb. game solutions ontwikkelen met leereffect voor scholen of 

universiteiten; hierbij zijn onderwerpspecifieke vaardigheden nodig om de content zo goed 

mogelijk aan te passen. Game solutions ontwikkelen is een zeer uitdagende business. 

Daarom hebben ondernemers de vaardigheden nodig om een waardecreërend netwerk op te 

bouwen met competente coöperatiepartners. 

 

De onderstaande tabel (10) voegt alle ondernemersvaardigheden en -competenties voor de 

toekomst in de creatieve industrie samen in een engelstalig overzicht. 
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Table 10: Entrepreneurial skills in the future of the creative industries 

 

 Entrepreneurial skills Digital skills Sector-specific skills 
 
All target 
groups 
 
 
 

 understand what business models are, how 
they function, and they also must know some 
“standard” types of business models 
(e.g. multi-sided platforms, long tail, 
freemium), 

 know and be able to exercise methods for 
business  
model generation (e.g. CANVAS). 

 to identify trends and technological 
developments early to evaluate trends and 
convey the consequences for the current 
(and) future business 

 to develop an innovative (business) concept 
and to implement the concept 

 methods: entrepreneurial design, lean startup, 
customer development, design thinking 

 Capacity for teamwork 

 Working in flexible structures 

 Project-management - basics of “traditional” 
project-management (also multi-project-
management)  

 Integration of external partners 

 coordination of complex teams 

 Intercultural competences 

 Leadership competences 

 Sense-Making 
Ability to draw conclusions from a great many of data („big 
data“) 

 Social Intelligence 
Ability to use empathy – scrutinise digital processes 

 Novel and adaptive Thinking 
Ability to think innovative in problem-solving (cross-industry 
innovation) 

 Cross-Cultural Competency 
Ability to adapt quickly to modified cultural frame conditions 

 Computational Thinking 
Ability to convert a multiplicity of data into abstract concepts 

 New Media Literacy 
Ability to work with new digital forms for expression (photos, 
video, texts, language…) 

 Transdisciplinarity  
Ability to think in greater /superior contexts 

 Design Mindset 
Ability to think like a designer in problem solving (perspective 
of customer)  

 Cognitive Load Management 
Ability to screen information much better to keep productive 

 Virtual Collaboration 
Ability to work in virtual working constallations 

Print companies with integrated marketing solutions 

 Deep understanding big data 

 Automated read-out algorithms 

 Automation and networking of machinery 

 Data security /protection of end user’s privacy 

Packaging 

 Programming skills 

 Software-specific competences 

 3D-simulation 

 Innovative materials for packaging 

Sign and display 

 Content creation and design creativity 

 Maintenance of defective displays 

 Material sciences 

Digital marketing agencies 

 Social media marketing 

 High customer orientation 

 Data analysis / data management 

Gaming 

 Augmented and virtual reality 

 Competences in didactics (serious gaming) 

 Subjects specific skills (content) 

 Build up a creation network  

Young 
entrepreneurs 
 
 

 profound skills in (fundamental) business knowledge and skills 

 specific management tools for dealing with crises (crisis management) incl. a functional early-warning system 

 a good selfmanagement and resilience / health management 

 using platforms to gain mandates (e.g. specialist working as a freelancer) 

 teamworking – teams with members of different cultures and disciplines 

 networking, e.g. to support a continuous occupation. 

 a good project-management to coordinate different/parallel jobs. 

Companies 
with growth 
potential 
 
 

 Sophisticated skills in project-management (with regard to the digitalisation especially with modern concepts in project-management like agile project-management, scrum etc.) 

 Skills in communication 

 Competences in leadership 

 Ability to work under pressure / adaptiveness / flexibility 

 Time- and self-management (ability to set goals, ablitiy to priotise etc.) / Resiliance 

 Ability to work in teams / networking / cross-cultural competences 

Female 
entrepreneurs 
 

 improve the willingness/ability to take financial risks, e.g. negotiation with VC and banks 

 support decision making, e.g. by methods and tools that accelerate the process of decision making. 

 work-life-balancing/-blending. 
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7. Eerste stappen in de toekomst van de creatieve industrie 

De (technologische) ontwikkelingen, de gigatrend digitalisering en de megatrends moedigen 

niet enkel het potentieel voor ondernemerschap aan in bijna elke industrietak, maar 

versterken ook de nood aan een ondernemers-mindset voor werknemers op quasi elk 

bedrijfsniveau. 

Voor het individu betekent dit veel nieuwe job- en carrièremogelijkheden. Aan de andere kant 

worden werkgevers en managers geconfronteerd met nieuwe uitdaging op het gebied van 

bedrijfsstrategie, digitalisering en leiderschap. Deze studie beschrijft de vereiste 

competenties voor beide groepen.  

Er bestaat niet zoiets als “een ultieme weg”, noch een blauwdruk of kaart die de weg wijst 

naar de toekomst van de creatieve industrie. Individuele werknemers, ondernemers én 

managers moeten zelf hun eigen specifieke pad naar de toekomst vinden en verder 

vormgeven. 

Individuale werknemers moeten 

 Concrete prospecten analyseren, 

 Valkuilen en mogelijke obstakels identificeren  

 Noden aan vaardigheden en competenties in kaart brengen, om zo een wenselijk 

werkperspectief te verkrijgen, 

 Leren over methodes om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en 

 Informatie verkrijgen over manieren (vb. cursussen) om hun competenties te 

verbeteren. 

Het Thrive!-project heeft hiervoor enkele instrumenten ontwikkeld. Deze assessment-tools en 

awareness-checks zijn te vinden op https://www.thriveproject.eu/  

Managers en werkgevers moeten 

 Nagaan of en in welke mate hun bedrijf aandacht heeft voor ontwikkelingen en 

trends, 

 Welke concrete impact en gevolgen, respectievelijk verschillende 

verantwoordelijkheden er zijn voor hun bedrijf,  

 Wat ze kunnen ondernemen om de geïdentificeerde uitdagingen succesvol aan te 

pakken. 

In eerste instantie moeten managers en werkgevers hun businessmodel verifiëren en 

nagaan in hoeverre deze toekomstbestendig is. Hiervoor kan de business model canvas 

gebruikt worden. Op basis van negen elementen kan het huidige businessmodel 

omschreven worden. Daarna kan voor iedere element gekeken worden naar 

toekomstperspectieven en mogelijke aanpassingen. 

In een tweede stap zullen er concrete doelen gesteld moeten worden, en strategieën 

ontwikkeld moeten worden om deze doelen te realiseren. In deze fase kunnen de 

assessment tools en awareness scans van het Thrive!-project gebruikt worden op 

https://www.thriveproject.eu/. Deze geven informatie en advies over wat er te doen staat op 

https://www.thriveproject.eu/
https://www.thriveproject.eu/
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het gebied van leiderschap. Daarnaast moet er nagedacht worden over strategische 

partnerschappen, vooral met startups. 

Hiermee kunnen concrete maatregelen ontwikkeld worden om bijvoorbeeld 

 de competenties van werknemers te vergroten, 

 gepaste incentives te creëren om gekwalificeerde en talentvolle werknemers te 

behouden (bijv. met individuele carrièrepaden). 

Beide doelgroepen (individuen en managers) moeten zich zo goed mogelijk voorbereiden 

door zich te informeren, bijv. op basis van trendrapporten, gesprekken met experts (bijv. in 

sectorfederaties) en conferenties. Om concrete ondersteuning te krijgen kunnen consultants, 

universiteiten, kenniscentra, etc. ingeschakeld worden. 

Noot: 

De toekomst van de creatieve industrie is geen project met een vast start- en eindpunt. De 

ontwikkelingen vormen een continu proces, waarbij de principes van verandermanagement 

houvast kunnen bieden. 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

75 
 

Referenties 

 

Abel, Jörg (2018): Kompetenzentwicklungsbedarf für die digitalisierte Arbeitswelt, 

Düsseldorf. 

Apenberg & Partner (Hrsg.) (2017): print goes digital 2.0 – Eine Bestandsaufnahme zur 

Digitalen Kompetenz in Druckindustrie udn Verlagswesen 2017, Hamburg. 

Becker, Wolfgang/Ulrich, Patrick/Botzkowski, Tim/Fibitz, Alexandra/Stradtmann, Meike 

(2018): Kooperationen zwischen Mittelstand und Start-up-Unternehmen, Management und 

Controlling im Mittelstand, Wiesbaden. 

Bin Shmailan, Abdulwahab (2016). Compare the Characteristics of Male and Female 

Entrepreneurs as Explorative Study. Journal of Entrepreneurship & Organization 

Management. 

Blank, Steve/Dorf, Bob (2014): Das Handbuch für Start-ups. Schritt für Schritt zum 

erfolgreichen Unternehmen, 1. Auflage 2014, Köln. 

Bogott, Nicole/Rippler, Stefan/Woischwill, Branko (2017) : Im Startup die Welt gestalten. Wie 

Jobs in der Gründerszene funktionieren, Wiesbaden. 

Bongiorno, Giorgio/ Rizzo, Daniele/ Vaia, Giovanni (eds.) (2018): CIOs and the Digital 

Transformation - A New Leadership Role, Cham. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (2017): KOMPETENZ- UND 

QUALIFIZIERUNGSBEDARFE BIS 2030 - Ein gemeinsames Lagebild der Partnerschaft für 

Fachkräfte, Berlin. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (Htrsg.) (2016): Monitoringbericht 

2016: Ausgewählte wirtschaftliche Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft. Kurzfassung, 

Berlin. 

Burns, Paul (2016): Entrepreneurship and small business. Start-up, growth and maturity, 

fourth edition, London. 

BVDM (Bundesverband Druck und Medien) (2015): Geschäftsfeld 3D-Druck - Perpektiven für 

Druck- und Medienunternehmen. Orientierungshilfe für den Einstieg in die additive Fertigung 

dreidimensionaler Objekte, Berlin. 

Conta Gromberg, Brigitte/Conta Gromberg, Ehrenfried (2015): Smart Business Concepts – 

Finden Sie die Geschäftsidee, die Ihr Leben verändert! 9 Schritte für Solopreneure und 

smarte Unternehmer, 3. Auflage 2015, Jesteburg. 

Creusen, Utho/Gall, Birte/Hackl, Oliver (2017): Digital Leadership. Führung in Zeiten des 

digitalen Wandels, Wiesbaden. 

Deutscher Drucker (2017): Wie samrt ist Prinbt 4.0 in der Praxis? Das sagen Onlineprinter, 

Hersteller und MIS-Anbieter. E-Dossier, Ostfildern. 

Deutscher Drucker (2018): Marktreport Druckindustrie. Daten und Fakten zum deutschen 

Druckmarkt. E-Dossier, Ostfildern. 



  
 

76 
 

Eberz, Sebastian (2018): Effectuation oder Causation? Der Einfluss der Persönlichkeit 

unerfahrener Entrepreneure, Wiesbaden.  

Eder, Martin (2016): Digitale Evolution Wie die digitalisierte Ökonomie unser Leben, Arbeiten 

und Miteinander verändern wird, Wiesbaden. 

Eggers, Bernd/Hollmann/Sebastian (2018): Digital Leadership – Anforderungen, Aufgaben 

und Skills von Führungskräften in der „Arbeitswelt 4.0“, in: Keuper et al. (2018), S. 43-68. 

EGIN/Intergraf/UNI Global Union (2014): Future Skills in the Graphical Industry, 

Dronten/Brussels. 

Faltin, Günter (2015): Wir sind das Kapital – Erkenne den Entrepreneur in Dir. Aufbruch in 

eine intelligentere Ökonomie, Hamburg. 

Faltin, Günter (2017): Kopf schlägt Kapital - Die ganz andere Art, ein Unternehmen zu 

gründen. Von der Lust, ein Entrepreneur zu sein, durchgehend aktualisierte Neuausgabe, 

München. 

Faltin, Günter (2018) (Hrsg.): Handbuch Entrepreneurship, Wiesbaden. 

Fernandes, Louella (2018): PRINT2025 – Evolution or revolution? Global Market Insight 

Study. The future of print in the digital workplace. Executive Summary,   

Generationdesign (2017): GENERATIONDESIGN Innovations-Landkarte, internal paper, 

Wuppertal. 

Grichnik, Dietmar/Brettel, Malte/Koropp, Christian/Mauer, René (2017): Entrepreneurship. 

Unternehmerisches Denken, Entscheiden und Handeln in innovativen und 

technologieorientierten Unternehmungen, 2. Auflage, Stuttgart. 

Grichnik, Dietmar/Gassmann, Oliver (Hrsg.) (2013): Das unternehmerische Unternehmen. 

Revitalisieren und Gestalten der Zukunft mit Effectuation – Navigieren und Kurshalten in 

stürmischen Zeiten, Wiesbaden. 

Hausmann, Andrea/ Heinze, Anne (Hrsg.) (2017): Cultural Entrepreneurship – Gründen in 

der Kultur- und Kreativwirtschaft, Wiesbaden. 

Innerhofer, Elisa/Pechlaner, Harald/Borin, Elena (eds.) (2018): Entrepreneurship in Culture 

and Creative Industries. Perspectives from Companies and Regions, Cham. 

Jánszky, Sven Gábor/Abicht, Lothar (2013): 2025 – So arbeiten wir in der Zukunft, Berlin. 

Klug, Markus/Lindner, Michael (2017): Morgen weiß ich mehr. Intelligenter lernen und 

Arbeiten nach der digitalen Revolution, Hamburg. 

Konrad, Elmar D. (2018): Entrepreneurial Behaviour and Financing Structures in the German 

Creative Industries. A Survey of Start-Ups and Young Growing Firms, in: Innerhofer et al. 

(2018), p. 25-44. 

Keuper, Frank/ Schomann, Marc/Sikora, Linda Isabell/Wassef, Rimon (Hrsg.) (2018): 

Disruption und Transformation Management. Digital Leadership – Digitales Mindset – 

Digitale Strategie, Wiesbaden. 



  
 

77 
 

Kreutzer, Ralf T./Neugebauer, Tim/Pattloch, Annette (2017): Digital Business Leadership. 

Digital Transformation, Business Model Innovation, Agile Organization, Change 

Management, Wiesbaden. 

Kubr, Milan (Hrsg.) (2002): Management consulting: A guide to the profession, Genf. 

Laloux, Frederic (2014): Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations 

Inspired by the Next Stage in Human Consciousness, Brussels. 

McKinsey Global Institute (ed.) (2018): Skill shift: Automation and the future of the workforce. 

Discussion Paper. 

Neumann, Michael (2016): Wie Start-ups scheitern. Theoretische Hintergründe und 

Fallstudien innovativer Unternehmen, Wiesbaden. 

OECD (2017): Entrepreneurship at a glance, Paris. 

Osterwalder, Alexander/Pigneur, Yves (2011): Business Model Generation. A Handbook for 

Visionaries, Game Changers, and Challengers, Frankfurt am Main. 

Pechlaner, Harald/Poppe, Xenia-Isabel (Hrsg.) (2017): Crowd Entrepreneurship. Das 

Gründungsgeschehen im Wandel, Wiesbaden. 

Porcar, Ana Tur/Ribeiro, Soriano, Domingo Ribeiro (eds.) (2018): Inside the Mind of the 

Entrepreneur. Cognition, Personality Traits, Intention, and Gender Behavior, Cham. 

Reinnarth, Jörg/Schuster, Claus/Möllendorf, Jan/Lutz, André (2018): Chefsache 

Digitalisierung 4.0, Wiesbaden.  

Richter, Nancy/Jackson, Paul/Schildbauer, Thomas (eds.) (2018): Entrepreneurial Innovation 

and Leadership. Preparing for a Digital Future, Cham. 

Ries, Eric (2017): The Startup Way: How Modern Companies Use Entrepreneurial 

Management to Transform Culture and Drive Long-Term Growth, New York. 

Ries, Eric (2013): Lean Startup – Schnell, risikolos und erfolgreich Unternehmen gründen, 2. 

Auflage 2013, München. 

Rogers, David L. (2016): The digital transformation playbook. Rethink your business for the 

dgital age, New York. 

Romano, Richard (2015): Transforming Today’s Print Business for Tomorrow’s Marketplace 

– The View From 2020. A White Paper. 

Sauter, Roman/Sauter, Werner/Wolfig, Roland (2018): Agile Werte- und 

Kompetenzentwicklung - Wege in eine neue Arbeitswelt, Berlin. 

Stich, Volker (2017): Informationsmanagement trifft Disruption. 8. Aachener 

Informationsmanagement-Tagung 2017. Vortrag am 15.11.2017. 

Wagner, David Jonathan (2018): Digital Leadership. Kompetenzen – Führungsverhalten – 

Umsetzungsempfehlungen, Wiesbaden. 

Westerman, George/Bonnet, Didier/McAfee, Andrew (2014): Leading digital. Turning 

technology into business transformation, Boston. 



  
 

78 
 

World Economic Forum (ed.) (2018): Creative Disruption: The impact of emerging 

technologies on the creative economy. White Paper, Geneva. 

Z-Punkt GmbH (Hrsg.) (2014): CONNECTEDREALITY2025. Die nächste Welle der digitalen 

Transformation, Köln. 

 

 

 
 


