
Kijk voor onze

opleidingen op

www.stivako.nl

deUitgave
Ontwikkelingen in de                     communicatieindustrie

nr. 3  juni 2017     pagina 53

Voor dit Europese Erasmus+ pro-

ject heeft Stivako dan wel de aan-

vraag geschreven – die overigens 

ook al gehonoreerd is – en is het 

de projectleider, maar we voeren 

het niet alleen uit. Onze partners 

in het brede consortium zijn:  

•  Bergische Universität Wupper-

tal, Institut für Systemforschung 

der Informations-, Kommuni-

kations- und Medientechnologie 

uit Duitsland;

•  Hill Top Consulting, een ad-

viesbureau van een voormalige 

adviseur van de BPIF met veel 

ervaring in de creatieve indu-

strie uit het VK;

•  Artevelde Hogeschool, de be-

kende grafische HBO uit Gent, 

België;

•  Nyta BV, een Nederlands 

management- en consultancy-

bureau gespecialiseerd in onder-

wijs en arbeidsmarkt;

•  Fundació Privada Indústries 

Gràfiques - Escola Antoni 

Algueró, een aan de Catalaanse 

De ondernemer van de toekomst

grafische werkgevers verbonden 

instituut voor middelbaar en 

hoger onderwijs.

Doelstellingen
Thrive!, met als ondertitel 

“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, en in het bij-

zonder de grafische industrie, te 

stimuleren om door een transfor-

matie- en innovatieproces te gaan 

en ze daarbij te ondersteunen. 

Dit transformatieproces is ons 

inziens nodig om te overleven 

en om bedrijven een duurzame 

solide basis te geven.

Het resultaat van de research in 

dit project is relevante profielen 

(beschreven bedrijfstyperingen 

of profielen) van bedrijven in de 

verschillende stadia van ontwik-

keling tot het jaar 2026. De kern 
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van deze bedrijfsprofielen zal de 

beschrijving van kerncompeten-

ties en ondernemersvaardigheden 

zijn, die aanwezig moeten zijn op 

bedrijfsniveau, op management-

niveau en op het niveau van de 

medewerkers.

Een ondernemer krijgt dan 

enerzijds inzicht welke ontwikke-

lingen op het bedrijf afkomen en 

wat deze zullen betekenen voor 

het bedrijf. Anderzijds wat de 

invloed is van deze veranderingen 

op de competenties (kennis, vaar-

digheden en houdingsaspecten) 

van medewerkers. In dit project 

zullen naast research ook tools en 

leermiddelen worden ontwikkeld.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan 

op www.thriveproject.eu of neem 

contact op met Stivako.

Frank den Hartog

Stivako heeft een Europese subsidie-aanvraag geschreven 
voor een project over toekomstige ondernemersvaardigheden. 
Dat is nodig, enerzijds omdat deze vaardigheden van veel 
medewerkers in de sector gevraagd zullen gaan worden, 
anderzijds omdat we hiermee ook het fundament gaan leggen 
voor de nieuwe Staf- en Kadercursus die we over enkele jaren 
nodig gaan hebben. 


