THRIVE!
Erasmus+ Project: ‘Ondernemersvaardigheden als solide basis voor een toekomst in de
creatieve industrie’

Waarom Thrive?
De grafische industrie is altijd al onderdeel geweest van de communicatie– en
informatie-industrie. De afgelopen 30 jaar heeft de industrie te maken gehad met
een groot aantal technologische ontwikkelingen en revoluties. Van een manuele
productie-industrie gedomineerd door productie en op output gerichte bedrijven
naar full service multi-channel communicatie en informatie bedrijven. Technologie
is altijd de belangrijkste drijfveer geweest voor het initiëren van veranderingen
binnen de bedrijven in de sector. In veel gevallen zijn er geen op onderzoek gebaseerde analyses gebruikt om de implementatie van de productietools financieel te
kunnen ondersteunen. Marktonderzoek doen is over het algemeen genomen geen
sterkt punt van ondernemers.

Wat hebben we precies gedaan?
Het doel van dit project was om innovatieve manieren te ontwikkelen om te leren
over ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling en om bewustzijn over deze onderwerpen te creëren in scholen en bedrijven in de industrie. Dit bewustzijn is het
begin om de juiste tools en strategieën te implementeren om de weg omhoog naar
een duurzamere toekomst in deze uiterst interessante creatieve industrie opgang
te brengen. De bedrijfsprofielen die zijn gekoppeld aan de drie directe doelgroepen vormen de basis van de drie leermodules die zijn ontwikkeld. De doelgroepen
zijn:

www.thriveproject.eu

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. Het resultaat
van dit project zal zijn relevante profielen van de bedrij-
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Bewustheidsscan
Ondernemersvaardigheden
De bewustheidsscan ondernemersvaardigheden is een internet
tool om de bewustwording over
ondernemersvaardigheden en
zelfevaluatie van gebruikers in de
doelgroepen te vergroten. Zoals al
eerder beschreven zijn dit:

www.thriveproject.eu

Onderzoek Thrive!
In de eerste fase van het project is er onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen
van de competenties die ondernemers nodig hebben in de toekomst. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de belangrijkste competenties variëren per subsector:
1.

2.

Drukkerijen met geïntegreerd marketingaanbod
Binnen deze sub-sector is het cruciaal dat ondernemers veel van (big) data
afweten. Drukkerijen zullen steeds meer data gedreven marketing gaan bedrijven, en het succes van campagnes zal steeds meer afhankelijk zijn van
het correct inzetten van data. Kennis van automatisering en dataverwerking
wordt cruciaal.
Verpakkingsbedrijven
In de verpakkingssector moeten ondernemers programmeervaardigheden
hebben om intelligente verpakkingsoplossingen te creëren. Software specifieke competenties over 3D-simulatieprogramma's maken het mogelijk om innovatieve en ongebruikelijke verpakkingen te ontwerpen die essentieel zijn voor
de toekomst.

3.

Sign & display
De productie van sign & display vereist vooral kennis op het gebied van content creatie en een hoge mate van creativiteit. Technische vaardigheden zijn
ook essentieel, onder andere voor het opzetten en onderhoud van de systemen.

4.

Digitale marketingbureaus
Deze sub-sector vereist vaardigheden op het gebied van socialmediamarketing. Succesvolle campagnes vereisen 24/7 aandacht. Daarnaast is
inzicht in data-analyse ("big data") een belangrijke competentie om het succes van marketingcampagnes te kunnen meten en onderbouwen.

5.

Gamen
Voor de gamingsector zullen technische skills voor augmented reality (VR) en
virtual reality (VR) van groot belang zijn om game-oplossingen steeds realistischer te maken. Daarnaast zijn er competenties nodig waarmee zoveel mogelijk gegevens van potentiële eindgebruikers verzameld kunnen worden.

Klik hier om het gehele onderzoeksrapport te bekijken.
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In dit project zijn de toekomstige
competenties van een ondernemer
onderzocht. Vanuit dit onderzoek
is er een bewustheidsscan gemaakt om jezelf te kunnen toetsen
op deze competenties. Wilt u de
bewustheidsscan proberen? Ga
dan naar:


www.thriveproject.eu



www.zelfscan.eu/awareness/

Toekomstige
ondernemerscompetenties

www.zelfscan.eu/awareness/

Zelf beoordelingsscan
Het Thrive project is gericht
op de ontwikkeling van kennis over moderne, ondernemersvaardigheden die de
individuele en bedrijfsontwikkelingen zullen ondersteunen om zich te ontwikkelen
tot een full serviceprovider in
de creatieve industrie. Hiervoor zijn er verschillende
leermodules ontwikkeld van
workshops tot opdrachten
met gedeelde verantwoordelijkheden van studenten/
medewerkers. Daarnaast
zijn er ook een aantal zelfbeoordelingsscans ontwikkeld.
Deze "e-tools" zijn ontwikkeld voor benchmarking en
zelfevaluatie. Individuen en
bedrijven kunnen verschillende tools gebruiken om
hun huidige positie te benchmarken op de ontwikkelingsschaal die in de tool is geïmplementeerd, op basis van
de bedrijfsprofielen. Door
deze zelfbeoordeling te
doen, zullen de individuen of
bedrijven een duidelijke analyse krijgen van de vaardigheden die ze nodig hebben
om de kans op een
succesvolle transformatie
naar de gewenste situatie te
vergroten.
De scans zijn beschikbaar in
vier talen: Engels, Duits,
Spaans en Nederlands. Als
u de zelfbeoordelingsscans
wilt proberen, ga dan naar:

‘Ondernemersvaardigheden als solide basis voor een toekomst in de creatieve industrie’

Les materiaal & scan
In het Thrive-project in de creatieve industrie zijn er hulpmiddelen en lesmateriaal
ontwikkeld in vier talen (Engels, Duits, Spaans en Nederlands). Al het ontworpen
materiaal kan worden gebruikt in het hoger onderwijs en voor in company trainingen bij MKB bedrijven in de creatieve sector.
Het lesmateriaal bestaat uit:


Lesmateriaal voor de doelgroep: starters / jonge ondernemers met minder
dan 5 jaar ervaring.



Lesmateriaal voor de doelgroep: Medewerkers in bedrijven met groeipotentieel & ambitie naar management– of stafposities.



Lesmateriaal voor de doelgroep: vrouwelijke ondernemers.

Al het lesmateriaal bevat de volgende onderdelen:


Studiemateriaal met opdrachten en verschillende spelvormen.



Een docentenhandleiding met praktische informatie.



Een toolbox voor leraren inclusief PowerPoint Presentaties en opdrachten.



Verschillende zelfbeoordelingsscans voor elke doelgroep.

www.thriveproject.eu
Selecteer vervolgens: output
& learning material, output 2:
self assessment.

Communicatie

Contact

Met het project wordt beoogt acties te ondernemen die de ondernemersvaardigheden, de ontwikkelingen in de creatieve industrie in Europese kleine en middelgrote
ondernemingen en onderwijsinstellingen stimuleren door de implementatie van:


educatieve producten zoals workshops over ondernemersvaardigheden, bedrijfsvaardigheden en innovatie,



lesmateriaal voor scholen en buitenschools onderwijs in de sector en de ontwikkeling van een diagnostische scan op ondernemersvaardigheden,



een studie van de ontwikkelingen in de sector en de effecten op ondernemersvaardigheden,

We zullen voornamelijk communiceren via internet: www.thriveproject.eu. Ook
zullen we vergaderingen, workshops, deelnames aan beurzen en conferenties
organiseren. We publiceren artikelen in sectorbladen over het project.

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de mening van de
auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die
erin is vervat.

Bezoek onze project website: www.thriveproject.eu
Hier vindt u meer informatie
over het ontwikkelde materiaal, de zelfbeoordelingsscans, het lesmateriaal en
de onderzoeksrapporten.
Contact opnemen kan via:


info@stivako.nl



0031 20 5435670

De contactinformatie van
de regionale contactpersonen is te vinden op de website.

Erasmus+ Project: ‘Ondernemersvaardigheden als solide basis voor een toekomst
in de creatieve industrie’

Stivako
EU-level. Als aanvrager van het project zal stivako de rol van coördinator vervullen. Stivako staat bekend om haar langdurige
reputatie als instituut voor managementonderwijs en een groot scala aan andere opleidingen. Stivako werkt samen met adviesbureau het Dienstencentrum aan de ontwikkeling van diensten voor bedrijven. Daarnaast heeft Stivako veel ervaring met
het coördineren van projecten op zowel nationaal als EU-niveau.

NYTA BV
Nyta ltd is een bedrijf wat zich vooral richt op onderwijs, training en ondersteuning voor organisaties en bedrijven in de creatieve industrie. NYTA heeft recent een EU-projecten gecoördineerd rond ECVET geleid. In dit project zal het onderzoek naar
en de ontwikkeling van leermodules voor ondernemerscompetenties voor beroepsonderwijs en -opleiding het belangrijkste
gebied zijn waarmee NYTA zich heeft bezighouden.

Hill Top Consulting
Hill Top Consulting heeft nauwe banden met de print- en grafische industrie in het Verenigd Koninkrijk en is nauw verbonden
met de werkgeversfederatie van het Verenigd Koninkrijk (BPIF). Hill Top is bezig met experttaken voor de Europese werkgeversfederatie (Intergraf). In dit project zal Hill Top zich vooral richten op onderzoek, ontwikkeling en validatie van bedrijfsprofielen.

Bergische University Wuppertal (BUW)
De BUW is een gerenommeerde universiteit in Duitsland, met een faculteit voor elektrische informatie en media-engineering
en een faculteit voor kunst en design. Universiteit Wuppertal zal een belangrijke rol spelen in het vooronderzoek naar de verschillende bedrijfsprofielen, het opstellen van vragenlijsten voor onderzoeksdoeleinden en de ontwikkeling van e-tools.

Artevelde Hogeschool
Artevelde University College Ghent (AHS), is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen. Ze bieden studieprogramma's aan in onder andere: lerarenopleiding, bedrijfs- en grafische educatie voor meer dan 13.000 studenten. In het project zal
Artevelde zich concentreren op het vooronderzoek naar ondernemersmodules en de validatie hiervan.

Escola Algueró
Escola Algueró is een bekende industriële MBO-school in Barcelona. Ze hebben zeer nauwe banden met de Catalaanse
werkgeversfederatie en zijn daarom een toonaangevende school. In het project zal Escola Algueró werken aan de herontwikkeling van de e-tool, de ontwikkeling en validatie van de modules die zijn ontwikkeld en deelnemen aan de train the trainercursussen.

