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EDITO

Nu het langzaam weer wat beter gaat in onze steden en regio’s wordt er gezocht naar 

manieren om inclusieve, productieve en duurzame economieën ¬op te bouwen, wat 

moet leiden tot werkgelegenheid met een hoge toegevoegde waarde in een hoog-

waardige omgeving. En dit alles gebeurt in een periode van grote structurele, sociale 

en technologische veranderingen. De voornaamste uitdagingen waarmee we nog 

steeds te maken hebben, zijn bijvoorbeeld werkloosheid (met name onder jongeren), 

belemmeringen in de sociale mobiliteit en de dreiging van groeiende ongelijkheid. 

Tegelijkertijd versnellen digitale technologie en creatief ondernemerschap innovaties 

en groei in gebieden die openstaan voor creatief potentieel. 

Steden en regio’s in heel Europa verwelkomen deze nieuwe mogelijkheden 

en zoeken naar manieren om maximaal gebruik te maken van hun eigen, unieke 

kenmerken – hun locatie, identiteit en talent. Dit gebeurt echter niet alleen in grote 

steden of grootstedelijke regio’s. Kleinere steden zoals Košice in Slowakije, Guimarães 

in Portugal, Margate in Groot-Brittannië of Kortrijk in België zijn op een toonaangev-

ende manier bezig met het opbouwen van een nieuwe creatieve economie. Ze mobi-

liseren hun culturele, pedagogische en commerciële sectoren om traditionele sectoren 

nieuw leven in te blazen en om nieuwe industrieën te creëren. Dit doen ze door 

ruimtes, platformen en ontmoetingsplekken aan te bieden waar talenten met verschil-

lende achtergronden kunnen spelen, experimenteren en samenwerken. Voorbeelden 

hiervan zijn nieuwe centra voor creatief ondernemerschap en sectoroverschrijdende 

uitwisselingen die gekoppeld zijn aan universiteiten (bijv. het Centre for Excellence in 

the Teaching and Learning of Enterprise in York, Groot-Brittannië), creatieve labo-

ratoria onder leiding van culturele instellingen (bijv. Buda in Kortrijk, België) of de 

holistische creatieve programma’s van steden (bijv. het werk van Flanders DC, een 

Vlaamse organisatie die zich inzet voor creatief ondernemerschap).

Het beleidsmatige landschap verschuift in de richting van deze steden en regio’s. 

Creative Europe – het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en 

creatieve sector – wil ongelijkheid tegengaan door de culturele sector open te stellen 

voor meer diverse talenten. Ook wil het digitale technieken inzetten als een krachtig 

middel om een productievere, innovatievere en meer inclusieve creatieve sector te 

creëren. Tegelijkertijd investeert Europe 2020 – de belangrijkste groeistrategie van 

de Europese Commissie – in verschillende Europese regio’s en bevestigt het haar 

vertrouwen in kleinere steden en ‘randgebieden’ als waardevolle locaties voor pro-

ductieve economische activiteiten. Maar de grootste resultaten worden geboekt op 

stedelijk of regionaal niveau – door middel van banen, groei, vertrouwen, connectiv-

iteit en capaciteit. Door creatief ondernemerschap te ondersteunen, samenwerking te 

stimuleren en talenten een platform te bieden, kan de creatieve economie groeien.

Het partnerschap CREA-Zone laat zien dat steden die hun talent de ruimte geven, 

hun instellingen openstellen en samenwerkingen en ondernemerschap mobiliseren 

een sterke en relevante creatieve economie kunnen ontwikkelen. In deze publicatie 

worden deze en andere elementen onderzocht op basis van casestudy’s die afkom-

stig zijn uit het partnerschap CREA-Zone. Er worden nieuwe en interessante vragen 

gesteld – bijvoorbeeld over de rol die universiteiten en culturele instellingen spelen 

bij het aanpassen aan, en stimuleren van veranderingen; of over de meest effectieve 

manier om te bemiddelen tussen verschillende deelnemers die samenwerken in 

vaak complexe creatieve processen. Kortom, er wordt een beeld geschetst van een 

Europa in verandering, waar de creatieve economie opnieuw wordt vormgegeven 

door de vernieuwde energie in steden en regio’s. 

Tom Fleming

Tom Fleming 

Directeur of Tom Fleming Consultancy

Tom Fleming Creative Consultancy is een 

toonaangevend internationaal adviesbureau 

voor de culturele en creatieve economie.  

Het bedrijf richt zich met name op strategisch 

en beleidsmatig leiderschap, innovatie en  

best practices. De directeur, dr. Tom Fleming,  
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Innovatie wordt steeds vaker gezien als een belangrijk mechanisme om nieuwe 

oplossingen te vinden voor een aantal economische, sociale en ecologische proble-

men. Echter, ondanks deze toenemende consensus  is het nog steeds niet duidelijk 

hoe we deze innovatie het best kunnen stimuleren. In de praktijk blijkt innovatie 

allesbehalve eenvoudig te zijn, maar de projecten die hier worden beschreven, 

geven belangrijke inzichten in verschillende organisaties (commercieel, sociaal en 

pedagogisch). Ze laten zien hoe deze organisaties kunnen samenwerken om belan-

grijke innovaties te herkennen, ontwikkelen en implementeren, of het nu gaat om 

betere producten en diensten, of om innovaties die ervoor zorgen dat de meningen 

van consumenten en stakeholders een grotere rol spelen in de ontwikkeling van 

nieuwe oplossingen. 

Het potentieel dat dit soort samenwerkingsverbanden heeft voor de 

bevordering van innovatie wordt geïllustreerd in hoofdstuk 1, waar we zien welke 

stimulans innovaties kunnen krijgen als een uiteenlopende groep professionals en 

organisaties samenwerkt om mogelijke behoeften te onderzoeken. Hieruit blijkt 

dat nieuwe partnerschappen nieuwe resultaten kunnen opleveren die voordelig 

zijn voor alle betrokken partijen. Samenwerkingen tussen profes¬sionals en 

organisaties die normaal gesproken niet tot stand zouden zijn gekomen, hebben 

geresulteerd in uiteenlopende innovaties. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe 

ontwerp voor kant dat voortkwam uit het project voor de textielindustrie (UCA), 

waarin een universitair onderzoeker een organisatie met een lange traditie wist te 

interesseren voor innovatie. 

Het nieuwe platform voor ontwerpers van nu (TIO3) laat zien hoe invloeden 

uit het verleden nieuwe en moderne designoplossingen kunnen stimuleren. De 

zuivere energie en ideeën die ontstaan zijn tijdens het  project van Thomas More 

Mechelen, een samenwerking tussen 60 studenten en 40 onderne¬mers, bewijst 

dat dit soort grootschalige samenwerkingsverbanden kan leiden tot onverwachte 

voordelen voor beide partijen, ongeacht grootte en oriëntatie. 

Innovatieve activiteiten worden belemmerd door pro¬fessioneel ‘silodenken’. 

Omdat samenwerkingsprojecten onvermijdelijk leiden tot de uitwisseling van kennis 

en vaardigheden tussen de diverse deelnemers, laat hoofdstuk 2 zien hoe de over-

dracht van kennis en vaardigheden versneld kan worden met behulp van formele 

mechanismen. De creatieve professionals die betrokken waren bij het Crysalis 

Professionals Programme, Villa Cross Media (VXM) en CREA-Link hebben nieuwe 

kennis en vaardigheden verworven die hun zakelijke competenties aanvullen. De 

deelnemers aan de Crysalis Skills Tour (TIO3) hebben designers toegang gegeven 

tot veel verschillende bronnen op diverse locaties, waardoor ze hun technische vaar-

digheden kunnen versterken en hun professionele netwerken kunnen uitbreiden. 

Hoofdstuk 3 benadrukt dat innovatie weliswaar bepaald wordt door creativ-

iteit, gespecialiseerde kennis en harde en zachte vaardigheden, maar dat het ook 

afhankelijk is van de omge¬ving: zowel fysiek, virtueel als sociaal. Deze omgev-

ing bestaat echter niet uit ateliers, studio’s of flexibele werkplekken. Het project 

met flexibele werkruimtes (Buda) bestaat uit een combinatie van fysieke ruimtes, 

netwerken en samenwerkingsinitiatieven tussen onderwijs, kunst en bedrijfsleven. 

Bar d’Office (SPK, Flanders DC, TIO3, OC West-Vlaanderen, Mechelen) heeft een 

vergelijkbaar doel voor ogen, maar met een heel andere aanpak. Hier krijgen 

thuiswerkers toegang tot een netwerk van betaalbare, zogenoemde ‘third-place’ 

werkruimtes, waardoor professionele isolatie wordt tegengegaan en waar mensen 

elkaar heel eenvoudig en concreet kunnen helpen. Soms is het belangrijk om toe-

gang te hebben tot specialistische apparatuur, met name voor kleinere bedrijven. 

Het EDGE-project van UCA brengt bedrijven in contact met onderwijsinstellingen, 

INLEIDING

Ian Ferris 

Directeur van Insight to Innovate Ltd
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of merken. De directeur, Ian Ferris, 

combineert een strategische focus, inzicht 

in consumentengedrag en een uitgebreide 
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te ontwikkelen dat consumenten willen en 

nodig gaan hebben.
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waardoor ze niet alleen toegang krijgen tot de apparatuur van deze instellingen, ze 

kunnen ook het academisch en technisch personeel om hulp en advies vragen over 

het gebruik ervan. 

Er is een sociale, economische en ecologische behoefte aan innovatie en de 

impact van succesvolle innovaties zijn merkbaar op allerlei niveaus: nationaal, 

regionaal of binnen een bepaalde bedrijfstak. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van 

verschillende projecten die een impact hebben gehad op verschillende niveaus en 

illustreert zodoende het potentieel van dergelijke activiteiten voor sectoroverschri-

jdende, regionale en internationale samenwerking en ontwikkeling. 

Factories of the Future (OC West-Vlaanderen) maakt gebruik van innovaties om 

het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) in West-Vlaanderen te stimuleren, het Canopy 

Street-project in Mechelen richtte zich op een aantal bedrijfspanden en het Edge-

talentenprogramma van UCA stimuleerde innovatie door designstudenten te laten 

samenwerken met het plaatselijke bedrijfsleven. 

Er bestaan natuurlijk meerdere manieren om samen te werken aan innovatie, 

maar als het op de juiste manier gebeurt, leidt het vaak tot krachtige, inclusieve en 

relevante oplossingen voor zeer uiteenlo¬pende uitdagingen. 

De projecten van CREA-Zone waren bijzonder divers. Ze richtten zich bijvoor-

beeld op de ontwikkeling van gebruikergeoriënteerde zorgoplossingen (kader: 

samenwerken aan zorg) en geneesmiddelen voor een betere gezondheidszorg 

(AVANS) tot zelfs de ontwikkeling van een open innovatieplatform (COINED) om 

het intellectuele eigendom van studenten te commercialiseren. In het geval van 

samenwerken aan zorg bestonden de deelnemers uit de eindgebruikers van het 

innovatieproces: geneesmiddelen voor een betere gezondheidszorg (AVANS). 

De methodes die hier worden beschreven, laten een effectieve en concrete 

manier zien om innovaties mogelijk te maken en nieuwe oplossingen te versnellen. 

Innovaties die op deze manier vorm krij¬gen, zijn niet langer het exclusieve eigen-

dom van een beperkte groep specialisten, maar kunnen gezien worden als platform 

voor verdere samenwerkingen die kunnen leiden tot meer duurzame oplossingen. 

Ian Ferris
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Doel van de cluster
De CREA-Zone-cluster is opgezet vanuit de overtuiging dat creativiteit en inno-

vatie belangrijke drijfveren zijn voor slimme en duurzame regionale economieën. 

De cluster wil laten zien hoe samenwerking binnen en buiten de regio een 

vruchtbare basis vormt voor de professionalisering van creatieve individuen en 

organisaties, en voor de versnelling van de economische valorisatie van creativ-

iteit en innovatie in onze regio’s en steden. Door te laten zien welke voordelen 

samenwerking heeft, willen we regio’s en steden inspireren en helpen bij hun 

zoektocht naar de juiste methodes en beleidsvorming om een productief creatief 

klimaat te ontwikkelen. Op lange termijn zal dit leiden tot intelligente econo-

mische groei in het 2 Zeeën-gebied. 

De projecten
Crysalis, VIVID en Villa Cross Media zijn drie Interreg IVA-projecten met een 

aantal gemeenschappelijke elementen. Ten eerste, ze zetten creatief denken en 

ondernemerschap in voor een hoger doel: voor Crysalis en VIVID; het stimuleren 

en genereren van meer economische waarde binnen traditionele sectoren, 

voor Villa Cross Media; jongeren interesseren voor sociale en interculturele 

complexiteiten. Ten tweede, ze worden uitgevoerd in niet-grootstedelijke 

regio’s – vaak in kleinere steden en op het platteland waar vaak weinig ruimte is 

voor creatievelingen. En tenslotte, deze drie projecten streven naar langdurige 

resultaten: het resultaat mag niet verdwijnen als het project is afgelopen, maar 

moet geïmplementeerd en verankerd worden in de regionale politiek, economie 

of maatschappij. 

Netwerking, samenwerking, vaardigheidsontwikkeling en co-werken – dit zijn 

ele¬menten die behandeld worden in deze publicatie en die fundamenteel zijn 

voor het succes van deze projecten. Het doel van de kennis- en ervaringsuitwis-

seling van CREA-Zone was gericht op de uitwisseling van tools en processen, 

successen en fouten, en om ideeën, onbeantwoorde vragen en verschillende 

methodieken te delen. Geen exacte wetenschap, geen laboratoriumuitslagen, 

maar een zoektocht naar de elementen die de basis vormen van een productief 

en creatief klimaat. 

Het Crysalis-project heeft veel grensoverschrijdende activiteiten opgeleverd, 

zoals het ‘Professionals Programme’ en de ‘Skills Tour’ die werden georganiseerd 

door partners in België en Groot-Brittannië en waarbij studenten, afgestudeer-

den en starters van alle partnerlanden werden samen gebracht op een bepaalde 

locatie, waar ze van elkaar konden leren en konden netwerken. Crysalis heeft 

ook kansen gecreëerd voor grensoverschrijdende kennisoverdracht, zoals blijkt 

uit het voorbeeld van UCA-onderzoeker Gail Baxter en Frederic Rumigny van 

het CIDM die samen een nieuw soort kant hebben ontworpen. Op een geheel 

andere manier hebben VIVID en Villa Cross Media tools en processen ontwikkeld 

die plaatselijk geïmplementeerd konden worden. Dankzij de lokale en grensover-

schrijdende activiteiten die ontplooid werden binnen de drie projecten, en dankzij 

initiatieven die ontwikkeld werden door de clusterpartners van CREA-Zone, 

kunnen we de tools en processen die in de 2 Zeeën-regio zijn geïmplementeerd 

met elkaar vergelijken en onderzoeken. Op basis hiervan zijn een aantal gemeen-

schappelijke succesfactoren vastgesteld. Vanaf het begin werden de partners 

geleid door één belangrijke vraag: ‘Welke elementen kunnen bijdragen aan een 

productief, creatief en innovatief klimaat dat de duurzame economische groei van 

onze regio’s en steden stimuleert?’ De clusterpartners hebben gekozen voor een 

drieledige aanpak om deze vraag te beantwoorden: 

DE CREA-ZONE-CLUSTER
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CREA-Zone gelooft in...

VIVID, Crysalis en Villa Cross 

Media zijn ontstaan vanuit de 

overtuiging dat het stimuleren en 

implementeren van creativiteit en 

innovatie een toegevoegde waarde 

kan hebben voor een stad/regio. 

We hebben de ervaringen en 

resultaten van deze projecten 

samengebracht met de kennis van 

andere partners in het 2 Zeeën-

gebied. Het doel hiervan was om 

successen, fouten en verschillen in 

methodieken te kunnen herkennen. 

Zo kunnen we vaststellen hoe 

we regio’s en steden die op zoek 

zijn naar de juiste methodes en 

beleidsvorming kunnen inspireren 

om een positief en creatief klimaat 

te ontwikkelen dat hun economische 

groei bevordert. 

Het resultaat van deze 

uitwisseling is gebundeld in deze 

publicatie. Wij zijn van mening 

dat dit een inspiratiebron kan zijn 

voor iedereen die gelooft in de 

toegevoegde waarde en de kracht 

van creativiteit.

Wat willen we stimuleren:

• samenwerking tussen 

ondernemers;

• innovatie binnen industrieën en 

bedrijven;

• beleidsmatige/politieke steun 

voor lokale/regionale creatieve 

sectoren;

• tussenpersonen die een creatief 

perspectief implementeren en 

integreren in hun activiteiten/

netwerken…;

• studenten die een creatieve oplei-

ding kiezen;

• europese beleidsmakers die 

blijven geloven in de toegevoegde 

waarde van creativiteit.

1. We hebben kennis en ervaring uitgewisseld met speciale aandacht voor ver-

schillen in aanpak en aspecten van good practice.

2. We hebben succescriteria onderzocht en tekortkomingen en valkuilen 

geïdentificeerd.

3. We hebben elementen vastgesteld die bijdragen aan de ontwikkeling van een 

creatief en innovatief klimaat dat kan dienen als inspiratiebron voor andere 

regio’s en steden.

Het CREA-Zone-partnerschap is gebaseerd op een ‘triple helix’-structuur: kenni-

sinstituten, vertegenwoordigers van de private sector en lokale overheden. Deze 

structuur was nodig om tot een volledige conclusie te kunnen komen: al deze 

partijen spelen een belangrijke rol bij het creëren en ontwikkelen van een creatief 

en innovatief klimaat in onze regio’s en steden. 

De drie Interreg IVA-projecten, VIVID, Crysalis en Villa Cross Media, werden 

gerealiseerd door AVANS Hogeschool, TI03 Ronse, SPK, University for the Creative 

Arts, Pictanovo en de stad Mechelen. Met hun kennis en ervaring hebben ze alle-

maal een bijdrage geleverd aan de CREA-Zone-cluster. Daarnaast droeg de stad 

Mechelen bij met het Oh!-project en de ervaring die daarmee was opgedaan. Ook 

OC West-Vlaanderen, AGB Buda en Flanders DC vervoegden het partnerschap. 

OC West-Vlaanderen beschikt over unieke ervaring met de methodes, behoef-

ten en tools die nodig zijn om de professionalisering van creatieve ondernemers 

mogelijk te maken. AGB Buda heeft veel kennis opgedaan over het opzetten van 

een creatief en collaboratief klimaat in steden en de impact die dit heeft op sociaal 

en economisch gebied. Flanders DC is een Vlaams kennisinstituut voor creativiteit 

en creatief ondernemerschap dat zich bezighoudt met onderzoek naar de toe-

gevoegde waarde die de creatieve sector heeft voor innovatie en groei in Vlaamse 

steden en regio’s. 

De resultaten van dit partnerschap en deze cluster zijn de eerste stappen 

op weg naar inzicht in de elementen die kunnen bijdragen aan een duurzaam en 

toekomstbestendig creatief en innovatief klimaat. De ervaringen en bevindingen 

van CREA-Zone kunnen lokale beleidsmakers/overheden, intermediaire organisaties 

en andere instan¬tieshelpen om de economische groei binnen een stad of regio te 

stimuleren door middel van creativiteit.
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HOOFDSTUK 1

Creatieve 
experimenten 
omzetten in 
marktkansen

De wereld van tegenwoordig verandert 

in een razend tempo. Virtuele commu-

nicatie zorgt ervoor dat consumenten 

steeds beter geïnformeerd zijn en 

dus ook veeleisender worden. Nieuwe 

technologieën veranderen de markten 

zoals wij ze kennen. De wereld wordt 

steeds kleiner en toegankelijker dankzij 

het internet. Sociale, economische, 

technologische en ecologische verand-

eringen leiden tot complexe problemen 

en uitdagingen voor het bedrijfsleven, 

maar ook voor steden en regio’s.

Het is dus essentieel dat organisa-

ties en bedrijven op de hoogte zijn van 

de veranderende maatschappelijke 

behoeften en zich hierin verdiepen. 

Voor het partnerschap CREA-Zone is 

innovatie intrinsiek gekoppeld aan het 

vermogen van mensen en organisa-

ties om zich aan te passen aan en 

te reageren op veranderingen in de 

maatschappij.

De zeven korte casestudy’s die 

in dit hoofdstuk worden beschreven, 

laten zien hoe creatieve input ervoor 

kan zorgen dat traditionele sectoren 

meer gebruikmaken van innovaties en 

zich beter kunnen aanpassen aan de 

verwachtingen van de markt door de 

ontwikkeling van nieuwe producten. De 

voorbeelden in dit hoofdstuk laten een 

enorme diversiteit zien: van het gebruik 

van de reukzin bij de ontwikkeling 

van producten tot het gebruik van 

verouderde middelen die, door middel 

van digitale technologieën, leidt tot 

de ontwikkeling van nieuwe diensten 

en producten. Uit deze voorbeelden 

blijkt ook hoe belangrijk het is dat het 

bedrijfsleven nauw samenwerkt met 

kenniscentra, ontwerpopleidingen en 

universiteiten.

De creatieve input die ontstaat 

als gevolg van sectoroverschrijdende 

samenwerking formuleert een bepaalde 

visie voor de oplossing en geeft vorm 

aan geweldige ideeën die deze visie 

kunnen realiseren, op een manier die 

technisch en financieel haalbaar is 

en tegelijkertijd aantrekkelijk is voor 

consumenten.

De afgelopen negen maanden 

hebben de clusterpartners van 

CREA-Zone hun kennis, expertise en 

ervaringen met elkaar gedeeld, wat 

heeft geresulteerd in deze publicatie. 

Deze publicatie neemt de lezer mee 

op een innovatieve reis en begint met 

dit hoofdstuk waarin we voorbeelden 

laten zien van hoe creatieve experi-

menten omgezet kunnen worden in 

marktkansen. De onderstaande cas-

estudy’s geven aan welke elementen 

essentieel zijn om bedrijfskansen, 

regionale ontwikkelingen en de waarde 

van grensoverschrijdende projecten 

te stimuleren en hoe ze leiden tot 

nieuwe inzichten en het delen van best 

practices. 

Dit hoofdstuk laat het belang zien van:

• bedrijfsplanning voor MKB’ers;
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kunnen worden en kunnen leiden 

tot de ontwikkeling van nieuwe 

producten (bijv. digitale ontdekkin-

gen van Crysalis, nieuw kant voor 

de textielindustrie en Travelogue). 

De uitdagingen waarmee we te maken 

krijgen, zijn:

• creativiteit financieren binnen de 

traditionele industriële kaders;

• samenwerkingsstructuren 

onderhouden;

• werk aan een project in even-

wicht brengen met werk voor de 

organisatie;

• combineren van ondernemerschap 

en creatieve vaardigheden;

• onderhouden van een open 

samenwerkingsstructuur waarin 

creativiteit en innovatie voldoende 

ruimte krijgen.

CASESTUDY Nederland

Nieuwe denkpatronen en de 

ontwikkeling van nieuwe concepten.

Januari 2013 – heden

AVANS (reukzin – VIVID)

• op de hoogte zijn van consumen-

tentrends en hoe deze trends 

zich de afgelopen jaren hebben 

ontwikkeld (bijv. commerciële 

innovatie);

• hoe creatieve input waarde 

kan toevoegen aan een tradi-

tionele bedrijfsvoering (bijv. Café 

Herman);

• hoe relevant inzicht in de intellec-

tuele-eigendomsbescherming is;

• hoe nieuwe communicatiekanalen 

en technologieën een revolutie 

veroorzaken in een bepaalde 

sector en nieuwe bedrijfskansen 

kunnen stimuleren (bijv. reukzin, 

de visualisatie van gegevens en de 

textielbibliotheek van Crysalis);

• de juiste pitch of presentatie aan 

andere bedrijven;

• en hoe een traditionele aanpak en 

nieuwe methodes gecombineerd 

De toekomst van de creatieve sector, 

op alle gebieden en niveaus, is 

afhankelijk van het verder testen en 

ontwikkelen van dergelijke samen-

werkingsverbanden en het creëren van 

mogelijkheden om deze relaties en de 

onderliggende infrastucturen te for-

maliseren, bijvoorbeeld door creatieve 

kennishubs aan elkaar te koppelen. De 

kunst- en designcentra van AVANS in 

Breda en UCA in Canterbury, Rochester, 

Espom en Farnham zijn al aan het 

onderzoeken hoe ze hun expertise 

het beste met elkaar kunnen delen en 

toegankelijker kunnen maken.

Innovatie met reukzin

Volgens onderzoek van BCC Research bedroeg de omzet van de wereldwijde 

markt voor smaken en geuren in 2011 ongeveer $ 21,8 miljard. Naar verwachting 

ligt dit getal in 2012 boven de $ 23 miljard en boven de $ 30 miljard in 2017, een 

samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 5,6% tussen 2012 en 2017. Vanwege 

het enorme potentieel van deze markt lanceerde de opleiding Communication & 

Multimedia Design van de AVANS Hogeschool in Breda het programma ‘Sense of 

Smell’ – een internationaal project dat onderzocht hoe de reukzin gebruikt kan 

worden om oplossingen te ontwikkelen voor de veranderende behoeften van 

individuen en de maatschappij in zijn geheel, en om nieuwe, concrete toepassingen 

te vinden voor geur. De studenten en medewerkers van AVANS namen contact op 

met diverse experts en gingen op onderzoek in de wonderbaarlijke wereld van ons 

reukzintuig, en koppelde het aan strategische communicatie, storytelling, interactie 

en mediadesign. 

Het team kwam met een enorme verscheidenheid aan resultaten, van 

revolutionaire en prikkelende concepten tot producten en diensten die direct op de 

markt gebracht konden worden. Het reukzintuig is een van de sterkste zintuigen 

die we hebben, en toch wordt het vrijwel nooit gebruikt voor media of design. 

Het onderzoek resulteerde in het ideeënboek ‘Sense of Smell’ dat in september 

2014 werd gepubliceerd. In dit boek werden een aantal ideeën behandeld die 

gebaseerd waren op ons reukzintuig en die toegepast konden worden op diverse 

onderdelen van de gezondheidszorg, de maatschappij of entertainment. ‘Smell Ink’ 

verlegde de grenzen van het concept ‘inkt’ door een speciale inkt te ontwikkelen 

die van kleur verandert als hij geuren registreert: een concept dat bijvoorbeeld 

gebruikt kan worden om vruchtbaarheid te bepalen, om aan te geven wanneer 

voedsel bedorven is en om de mate van vervuiling en de risico’s voor individuen 

vast te stellen. ‘Crowd Sensing’ keek naar de mogelijkheid om de feromonen die 

afgegeven worden door mensenmassa’s te gebruiken om de stemming binnen 

een massa te bepalen of beïnvloeden. Ook werd gekeken naar de gevolgen van 

deze vorm van ‘crowd control’ en de mogelijke implicaties voor democratische 

protesten. ‘Hybrid Body Jewellery’ onderzocht sieraden die waren uitgerust met 

Avans Hogeschool, Sense of Smell project, 

hybrid body jewellery, illustratie door Marleen 

van de Velde
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CASESTUDY België

Bereikbare innovatie voor 

plaatselijke winkeliers.

October 2010 to september 2012

OCW OC West-Vlaanderen 

(commerciële innovatie)

sensoren. Deze sensoren waren op hun beurt aangesloten op een smart¬phone 

die gegevens verzamelde over en feedback gaf op degene die de sieraden droeg 

en zijn of haar omgeving. Deze sieraden hielden bijvoorbeeld de persoonlijke 

gezondheid in de gaten, hielden mensen op de hoogte van sociale media of boden 

de mogelijkheid om stress tegen te gaan door middel van geur. ‘Famous Deaths 

Installation’ resulteerde zelfs in een installatie die geluid en geur gebruikte om een 

overtuigende en meeslepende emotionele ervaring te creëren.

Onze reukzin speelt een belangrijke rol bij het meten en bepalen, maar ook bij 

het beheersen van stemmingen; de mogelijkheden zijn eindeloos. Het AVANS-team 

liet zien dat een eenvoudig concept als geur een belangrijke rol kan spelen in de 

toekomst en dat er mogelijkheden zijn voor bedrijven en publieke instanties om 

hun producten en diensten hierop aan te passen.

Lateraal denken en bijdrage studenten stimuleren verkoopcijfers (CIP)

In de publicatie ‘The Retail Revolution’ van InterOne wordt onder andere het 

‘koopgedrag van de moderne consument’ besproken, de inspiraties bij het POS 

(point of sale) en wordt er ingegaan op drie belangrijke factoren die bepalend zullen 

zijn voor de vormgeving van fysieke winkelruimtes in de toekomst. Spelprincipes 

zullen winkelstraten nieuw leven inblazen en de betrokkenheid en loyaliteit van con-

sumenten vergroten. Sociale netwerken zullen een belangrijke rol gaan spelen als 

verkoopkanaal. Net als de kranten en tijdschriften van dit moment zullen ze steeds 

vaker gebruikt worden om aanbiedingen, acties en events te communiceren. Ook 

zullen ze gebruikt worden om consumenten meer te betrekken. Daarnaast zullen er 

verschillende en nieuwe manieren ontstaan om te winkelen. Dankzij touchscreens 

en smartphones speelt de fysieke locatie geen rol meer bij het winkelen zelf, of bij 

de communicatie met merken en verkopers. Verkopers zullen hun POS uitbreiden 

naar de etalage en online-winkels zullen de fysieke ruimte opzoeken.

Deze veranderingen in het consumentengedrag waren de inspiratie voor het 

‘Commercial Innovation Project’ (CIP) van OC West-Vlaanderen waarin meer dan 

400 winkeliers werden gestimuleerd om meer gebruik te maken van innovatie, 

en om creatieve concepten en persoonlijk advies in te zetten om te overleven in 

een voortdurend veranderend landschap. Als gevolg hiervan werden de winkeliers 

innovatiever; een biologische supermarkt onderzocht bijvoorbeeld zijn end-to-end 

brandingproces, en een autodealer ontwikkelde de eerste doe-het-zelfgarage. Het 

lukte iedereen om op zijn of haar eigen manier een unieke verkooppropositie op te 

stellen in een concurrerende markt.

Avans Hogeschool, Sense of Smell project, crowd sensing, illustratie door Scott van Haastrecht
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CASESTUDY België

Verkoopcijfers stimuleren met 

creativiteit.

January 2013 to december 2014

Mechelen (Café Herman)

CASESTUDY België en Groot-

Brittannië

Archivering textielerfgoed inspireert 

en informeert jonge ontwerpers over 

oude stoffen en slimme textielen.

Augustus 2011 – september 2014

TIO3 en UCA (Crysalis-project – 

Textielbibliotheek)

Interreg IVA 2 Zeeën

Mechelen en Thomas More Hogeschool, project Café Herman

Lateraal denken en bijdrage studenten stimuleren verkoopcijfers (Café 

Herman)

Voor het project ‘Café Herman’ werkten meer dan 60 studenten van de universiteit 

Thomas More in Mechelen samen met 41 ondernemers om het profiel van een 

winkel te verbeteren. De studenten vertaalden de verhalen van de ondernemers 

in een unieke verzameling afbeeldingen die de culturele achtergrond en motivaties 

van de ondernemers weerspiegelde in een typisch Mechels stadslandschap. 

De afbeeldingen werden tentoongesteld in de winkeletalages en konden 

rekenen op veel belangstelling en nieuwsgierigheid van passanten, waardoor 

de bezoekersaantallen van de winkel duidelijk toenamen. De studenten werkten 

op deze manier aan hun sociale en interculturele vaardigheden. De Mechelse 

gemeenschap kreeg op haar beurt een aantrekkelijker straatbeeld en een betere 

integratie van multiculturele ondernemers in de plaatselijke economie en het 

sociale draagvlak van de stad.

Een nieuwe informatiebron voor ontwerpers van nu

Textielontwerpen en productiemethodes uit het verleden kunnen worden ingezet 

om tegemoet te komen aan veranderende maatschappelijke behoeften, en door 

gebruik te maken van oude technieken en patronen ontstaan innovaties die 

aan deze behoeften kunnen voldoen. De Belgische stad Ronse heeft een lange 

geschiedenis op het gebied van textiel, maar de afgelopen jaren neemt het aantal 

textielfabrikanten af. Gelukkig zijn het Must Museum voor Textiel (MUST) en de 

gemeentearchieven van Ronse in het bezit van de stalenboeken van inmiddels 

verdwenen fabrikanten zoals Cambier, De Wael, Portois, Dochie, Van Butsele en 

Van Grootenbrul. Deze bedrijven hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de 

hoogtijdagen van de stad in de 20e eeuw, toen de nadruk lag op fantasierijke 

ontwerpen. Deze bewaarde stalenboeken bevatten een enorme schat aan informa-

tie, van inspiratie en eerste ontwerp tot het definitieve eindproduct, en ze vertellen 

het verhaal van de textielgeschiedenis van Ronse.

Als onderdeel van het Crysalis-project werd de textielcollectie van MUST geïn-

ventariseerd en werd er onderzoek gedaan in de gemeentearchieven van Ronse. 

Hierdoor blijft het textielerfgoed van de stad bewaard en kan het gebruikt worden 

voor culturele, pedagogische en economische doeleinden.

Volgens een schatting van Euratex stond de textiel- en kledingindustrie binnen 
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TIO3 en UCA, Crysalis project, textielbibliotheek

de Europese Unie in 2013 voor een omzet van € 166 miljard en investeringen van 

ongeveer € 4 miljard. De Crysalis-textielbibliotheek is een digitale database met 

duizenden textielstalen die beschikbaar is voor mensen die geïnteresseerd zijn in 

textielen en voor mensen die textiel- en kledingontwerpers willen gebruiken om 

nieuwe producten en collecties te ontwikkelen. Daarnaast is de bibliotheek ook een 

tool om de plaatselijke economie te ondersteunen.

De textieldatabase bevat stalen uit Ronse, maar ook historische collecties 

met machinegefabriceerd kant van La Cité de la Dentelle et de la Mode, Calais 

(Frankrijk) en eigentijdse ontwerpen van studenten aan de UCA, Rochester (Groot-

Brittannië) en het Plymouth College of Art (Groot-Brittannië). De database is gratis 

online beschikbaar op www.crysalis-textilelibrary.eu.

Nieuw kantontwerp voor de textielindustrie

Gail Baxter is onderzoeksstudent bij UCA en houdt zich bezig met kant. Voor ‘La 

Cité de la Dentelle et de la Mode’ (CIDM) in Calais, Frankrijk heeft ze gewerkt aan 

een nieuw kantontwerp voor een van de historische kantkamers van dit bedrijf. 

De bedoeling van dit project was om de internationale samenwerking tussen 

Crysalis-partners te stimuleren en om Gails expertise op het gebied van kloskant 

te gebruiken in het ontwerpproces. CIDM was op zoek naar een eigentijds ontwerp 

dat een extra dimensie zou krijgen dankzij de uitgebreide kennis van Gail.

Gail vertrok naar Calais om meer te leren over de werking van de Leavers-

weefgetouwen en om een eerste ontwerp te maken. Ze werkte samen met 

Frederic Rumigny, een ervaren kantontwerper uit Calais. Gail stelde voor om het 

ontwerp te baseren op digitale geluidsopnames van het weefgetouw in werking 

en om die te combineren met ponskaarten, waardoor het ontwerp verwijst naar 

zijn eigen productiemethode en het belang van de werkende weefgetouwen in het 

museum benadrukt wordt. Als referentie aan de voortdurende uitwisseling van 

technieken voor de productie van kant werd een vlecht-en-picot-vulling gebruikt 

die de traditie van kloskant vertegenwoordigde, en een craquelé als verwijzing 

naar machinegefabriceerd kant.

De verschillende teamleden wisselden intensief schetsen met elkaar uit 

voordat ze uiteindelijk kozen voor een definitief ontwerp en dit aanpasten aan 

de technische mogelijkheden. Het CIDM voerde in overleg met Frederic Rumigny 

ook verschillende tests uit om nieuwe draden te onderzoeken. Het ontwerp was 

bedoeld voor een ‘all-over’ stof en Frederic werd gevraagd om een rand voor de 

stof te ontwerpen. Het nieuwe kant heeft een modern ontwerp en een innovatieve 

uitstraling die duidelijk afwijkt van de traditionele bloempatronen die zo kenmerk-

end zijn voor kant.

CASESTUDY België en Groot-

Brittannië

Nieuwe, creatieve producten 

combineren traditie en eigentijds 

ontwerp.

Augustus 2011 – september 2014

UCA en TIO3 (Crysalis-project – 

Kennisoverdracht)

Interreg IVA 2 Zeeën
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Handwerk en digitaal ontwerp combineren

Met zijn project Travelogue Sofa onderzocht UCA-medewerker en ontwerper Neil 

Bottle – wiens werk over de hele wereld tentoon wordt gesteld – de relatie tussen 

traditionele en moderne methodes om textiel te bedrukken door middel van een 

creatieve samenwerking met de Upholstery Workshop, een meubelbekleder uit 

Broadstairs, Groot-Brittannië die nog nooit eerder had samengewerkt met een 

textielontwerper die digitale druktechnieken gebruikt.

Dit gaf aanleiding tot een interessante creatieve dialoog, zeker omdat het 

ontwerp parallel met de interne constructie en de bekleding werd ontwikkeld. Door 

dit innovatieve proces konden er aanpassingen worden gemaakt aan zowel de 

interne constructie van de bank als aan het textielontwerp. 

Een wereldwijde enquête van InfoTrends en FESPA over grootformaat digitale 

drukkerijen geeft aan dat de totale waarde van deze sector meer dan $ 100 miljard 

bedraagt. Deze enquête laat verder zien dat grootformaat drukwerk groeit van-

wege de overgang van analoge naar digitale druktechnieken en tegelijkertijd een 

organische groei doormaakt dankzij de technologische ontwikkelingen in de markt. 

Er bestaat erg veel concurrentie in de markt voor grootformaat drukwerk, maar er 

zijn segmenten, toepassingen en bedrijfsmodellen die sterk verbeterde inkomsten 

en winstmarges laten zien. 247 mensen die reageerden op de enquête gaven aan 

dat textieldruk het snelstgroeiende onderdeel is van al hun activiteiten met groot-

formaat drukwerk (81,3%).

Het centrale element van dit stuk was een patroon dat moest aansluiten in vier 

richtingen, wat voor de nodige moeilijkheden zorgde omdat het patroon moest 

passen op zowel de zichtbare als de onzichtbare delen van het textielontwerp 

van de driedimensionale kussens. Alle patronen moesten daarom nauwkeurig 

worden gesneden en op elkaar worden afgestemd, een kunst waar jarenlange 

opleiding voor nodig is, en dat digitaal! Tijdens de ontwerpfase moest er reken-

ing mee worden gehouden dat de stoffen zouden krimpen, bewegen en verschu-

iven. Het team dat het meubel daadwerkelijk bekleedde kreeg te maken met 

UCA en La Cité de la Dentelle et de la Mode (CIDM - Het Internationaal Kant- en Modecentrum), Crysalis project, nieuw kantontwerp door UCA onderzoeker 

Gail Baxter en CIDM kantontwerper Frederic Rumingy

CASESTUDY België en Groot-

Brittannië

Kennisuitwisseling en samenwerking 

tussen traditionele en eigentijdse 

textieldruk.

Augustus 2011 – september 2014

UCA en TIO3 (Crysalis-project – 

Digitale ontmoetingen)

Interreg IVA 2 Zeeën
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CASESTUDY Nederland

Kennis uitwisselen en nieuwe 

manieren ontwikkelen om informatie 

te visualiseren.

Augustus 2012 – januari 2013 en 

augustus 2013 – januari 2014

AVANS (Datavisualisatie)

geprefabriceerde stoffen en digitaal ontworpen stoffen. Dit project bood beide 

partijen de mogelijkheid om van elkaar te leren en combineerde traditionele en 

moderne technieken tot een oogverblindend mooi ontwerp.

Datavisualisatie voor gedeelde kennis en meer inzicht

De behoefte om gegevens beter te visualiseren is enorm en neemt iedere dag toe. 

Steeds meer bedrijven verzamelen gegevens over hun klanten, productie, distribu-

tie, efficiëntie en nog veel meer. Voor hen is het essentieel om de betekenis van 

deze verzamelde informatie te kunnen achterhalen. Het rapport ‘Data Visualisation 

Applications Market – Future of Decision-making – Trends, Forecasts and the 

Challengers (2014–2019)’ laat zien dat de markt voor gegevensvisualisatie op dit 

moment een waarde vertegenwoordigt van $4,12 miljard en zal groeien met een 

CAGR van 9,21% tot $6,4 miljard tegen het einde van 2019. Deze groei wordt aang-

estuurd door de complexiteit van de enorme hoeveelheid gegevens die verzameld 

wordt om consumentengedrag en -patronen te bestuderen.

Snelheid en duidelijkheid
Het rapport ‘Data Visualisation Applications Market – Future of Decision-making – 

Trends, Forecasts and the Challengers (2014−2019)’ laat zien dat de markt voor 

gegevensvisualisatie op dit moment een waarde vertegenwoordigt van $ 4,12 

miljard en zal groeien met een CAGR van 9,21% tot $ 6,4 miljard tegen het einde 

van 2019. Deze groei wordt aangestuurd door de complexiteit van de enorme 

hoeveelheid gegevens die verzameld wordt om consumentengedrag en -patronen 

te bestuderen. 

UCA, Crysalis project, travelogue sofa door UCA modeprint medewerker1 Neil Bottle
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Leerpunten

Dit hoofdstuk laat de waarde zien 

van een soort projectgerichte, col-

laboratieve innovatie die traditionele 

en creatieve sectoren samenbrengt 

in een projectspecifieke mix.

Door de vaardigheden van kunste-

naars, ontwerpers, studenten en 

onderzoekers te combineren met die 

van productontwikkeling, marketing, 

bedrijfskunde, technologie en plaat-

selijke overheden kunnen projecten 

uitdagingen op een geheel nieuwe 

en innovatieve manier oplossen. 

Deze uitdagingen zijn in sommige 

gevallen speculatief en in andere 

gevallen volledig afhankelijk van 

de interactie tussen gebruikers en 

producenten.

Deze flexibele vorm van innovatie 

kan omgaan met een zeer hoge 

mate van onzekerheid en complex-

iteit, is creatief en opportunistisch, 

maar wordt tegelijkertijd geleid 

door de beperkingen en mogelijkh-

eden van de werkelijkheid. Deze 

vorm is met name geschikt om 

pragmatische oplossingen te vinden 

voor unieke en vaak nieuwe of 

complexe uitdagingen.

Avans Hogeschool, Datavisualisatie project, screenshot van een dynamishe infographic gemaakt door Avans Nieuwe Media student Dominggus 

Salampessy

Datavisualisatie kan op drie manieren worden toegepast:
1. Efficiëntie – goede visualisatie helpt mensen om grote hoeveelheden 

gegevens snel te begrijpen.

2. Inzicht – visualisatie geeft inzicht in de kern van een probleem en helpt om tot 

nieuwe oplossingen te komen.

3. Gedeeld perspectief – visualisatie creëert een perspectief dat door meerdere 

mensen wordt gedeeld en kan zo aanzetten tot gemeenschappelijke actie.

De luchthaven Schiphol (Amsterdam Airport Schiphol) is een goed voorbeeld van 

hoe grote datasets op een duidelijke en efficiënte manier gevisualiseerd, weerge-

geven en begrepen kunnen worden.
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HOOFDSTUK 2

Innovatieve 
voorsprong 
behouden 
door creatieve 
professionals te 
ontwikkelen

De creatieve sector wordt gekenmerkt 

door kleinschalige bedrijven, partner-

schappen en micro-ondernemingen.

De heersende trend van 

ondernemerschap en zelfstandigheid 

binnen de creatieve sector betekent dat 

bedrijfsvoering, financiën, marketing 

en andere vaardigheden even belan-

grijk zijn voor succes als een creatief 

specialisme.

Als de creatieve sector een rel-

evante rol wil blijven spelen, moeten de 

kennis en vaardigheden van creatieve 

professionals aansluiten bij de behoef-

ten van de maatschappij in haar geheel. 

In dit verband is het essentieel om 

nieuwe kennis, methodes en ervaringen 

op te doen, om zodoende een effi¬ciënt 

bedrijf te runnen dat op lange termijn 

een positieve invloed heeft op de groei 

en ontwikkeling van de regio. 

De casestudy’s van de CREA-

Zone-partners die in dit hoofdstuk 

worden beschreven, laten zien hoe 

de ontwikkeling van commerciële en 

technische vaardigheden de marktposi-

tie van een bedrijf kan verbeteren. Het 

Crysalis-programma hielp bijvoorbeeld 

niet alleen om banen te creëren, maar 

fungeerde tegelijkertijd als platform 

waar jonge professionals zich konden 

laten zien aan de competitieve design-

markt. Dit hoofdstuk geeft een korte 

beschrijving van de vele en uiteenlo-

pende mogelijkheden voor vaardig-

heidsontwikkeling binnen de creatieve 

sector en geeft een aantal tips.

De Crysalis- en Villa Cross Media-

projecten kwamen tot de conclusie dat 

het professionalisme van de creat-

ieve sector essentieel is voor betere 

prestaties, toegang tot de traditionele 

industrie en commerciële resultaten. 

De analyse van wat creatieve start-

ers moeten doen om succesvol te zijn, 

resulteerde in een lijst met factoren die 

hebben bijgedragen aan hun succes, 

zoals:

• het ontwikkelen van contacten met 

andere mensen en bedrijven (bijv. 

Crysalis Professionals Programme);

• commerciële vaardigheden in com-

binatie met creatieve kennis (bijv. 

CREA-Link);

• nieuwsgierigheid en vastberaden-

heid zijn de sleutel tot succes;

• multidisciplinaire contacten vergro-

ten bedrijfskansen;

• trainingen afgestemd op persoon-

lijke behoefte, naast een persoon-

lijke aanpak en praktijkgebaseerde 

trainingen (bijv. Villa Cross Media);

• duidelijke ondersteuning is een 

bewezen manier om resultaten te 

verbeteren;

• sectorspecifieke workshops en 

huisvesting creëren zichtbaarheid 

en mogelijkheden voor starters;

• incubatie en training helpen jonge 

en/of kleine bedrijven om ideeën 

om te zetten in commerciële 

kansen of productvoorstellen (bijv. 
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TIO3 en UCA, Crysalis project, professionals programme

samenwerkingen stimuleren;

• kleine bedrijven aansporen om 

trainingen te volgen;

• de publieke perceptie van kun-

stenaars en ontwerpers, en hun 

toegevoegde waarde vormgeven;

• de kloof tussen creatieve en 

traditionele bedrijven overbruggen 

en manieren vinden om samen te 

werken;

• ideeën concretiseren;

• sociale media en andere virtuele 

marketingtechnieken op een effec-

tieve manier gebruiken.

Het partnerschap kwam tot de 

gemeenschappelijke conclusie dat 

de afzonderlijke instellingen niet 

alleen toegang boden tot creatieve 

centra zoals Londen, Parijs, Brussel 

of Amsterdam, maar dat er ook veel 

expertise te vinden was binnen de 

regio’s zelf. Ook bleek dat creatieve 

kennis onvoldoende zichtbaar is en dat 

Crysalis Skills Tour);

• de waarde van creativiteit bescher-

men, maar tegelijkertijd de econo-

mische, sociale en ecologische 

waarde erkennen en formuleren.

Een aantal uitdagingen op dit gebied 

waren:

• zichtbaar blijven in de markt;

• als kleine speler meedoen 

aan grootschalige pro-

jecten en de bijbehorende 

samenwerkingsverbanden;

• starters en kleine bedrijven 

zichtbaar maken in de regio’s van 

partners en in een internationale 

omgeving;

• traditionele ondernemingen 

coachen bij korte creatieve 

opdrachten en creatievelingen 

coachen om effectievere pitches te 

geven aan bedrijven; 

• toegang tot financiering;

• lokale en regionale 

er samenwerkingsverbanden tussen 

partners nodig zijn om echt tastbaar 

aanwezig te zijn voor de bedrijfsge-

meenschap en voor professionals. 

Daarnaast vormen de gemeenschap-

pelijke opleidings-, ontwikkelings- en 

informatiekansen binnen een interre-

gionale en dus cultuuroverschrijdende 

context een toegevoegde waarde en 

nieuwe context voor peer-to-peer edu-

catie en relaties.

CASESTUDY België en Groot-

Brittannië

Ondernemerschapsvaardigheden 

voor de creatieve sector.

Augustus 2011 – september 2014

TIO3 en UCA (Crysalis-project – 

Professionals Programme)

Interreg IVA 2 Zeeën

Veel mogelijkheden vaardigheidsontwikkeling voor creatieve 

ondernemers (Crysalis)

Volgens trainingindustry.com werd er in 2013 wereldwijd ongeveer $ 306,9 miljard 

uitgegeven aan trainingen, waarvan 29% binnen Europa ($ 89 miljard). Ook blijkt 

dat ongeveer 44% van het geld dat bedrijven uitgeven aan trainingen wordt bes-

teed aan medewerkers, vergeleken met 49% aan klanten en 7% aan leveranciers 

en kanaalpartners. 

In dit verband zien de clusterpartners van CREA-Zone professionele ontwikkeling 

als een stap in de goede richting van iedere innovatieve reis en hebben de volgende 

clusterpartners hun ervaringen gebundeld in drie uiteenlopende programma’s – ‘Crysalis 

Professionals Programme’, ‘Villa Cross Media (VXM)’ en ‘CREA-Link’ – die op een 

innovatieve manier de vaardigheden van creatieve ondernemers wilden ontwikkelen.

TIO3 en UCA, Crysalis project, profession-

als programme, ontwerp behang door UCA 

student Victoria Price
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Het Crysalis Professionals Programme wilde creatieve ondernemers in Groot-

Brittannië, België en Frankrijk met behulp van seminaries, inspirerende presenta-

ties van experts en praktijkgerichte workshops de vaardigheden geven om te 

kunnen concurreren in een uitdagende markt. Een samenwerking met het Textiles 

Innovation Centre gaf jonge bedrijven de mogelijkheid om startkapitaal te vinden 

door ze in contact te brengen met een netwerk van mogelijke investeerders. Het 

programma heeft nieuwe banen gecreëerd, met name binnen de plaatselijke econ-

omie. Met behulp van dit programma kon kunstenaar Victoria Price bijvoorbeeld 

ontwerpen maken voor huishoudartikelen, waardoor ze uiteindelijk werd gekozen 

als finalist voor de Ideal Home Show Wallpaper Contest 2014 in Groot-Brittannië. 

Veel mogelijkheden vaardigheidsontwikkeling voor creatieve 

ondernemers (VXM)

VXM heeft jongeren geholpen bij het zoeken naar een baan in de media: veel van 

deze jongeren waren werkloze studenten. VXM gaf ze de kans om verschillende 

dingen uit te proberen, zoals radioformats, design of een tijdschrift publiceren, 

maar ook om hun leiderschaps- en teamvaardigheden te ontwikkelen. Mattias 

Govaerts, Jasper Kuylen en Alexander Vandebeek zijn drie jonge mensen die 

ontzettend zijn geholpen door VXM. Mattias vertelt: ‘Het VXM-tijdschrift was mijn 

eerste echte kans om alles wat ik geleerd had tijdens mijn opleiding journalistiek 

in de praktijk te brengen. Ik heb altijd al een tijdschrift uit willen geven. En dankzij 

VXM is me dat gelukt.’ Ook Jaspers ervaring was positief. Hij zegt: ‘Ik kon experi-

menteren met verschillende manieren van presenteren en leerde ook hoe ik een 

groep jonge mensen kon coachen. Mijn technische vaardigheden zijn ook beter 

geworden.’ Het project heeft ze bovendien aan een baan geholpen. ‘Ik heb mijn 

baan te danken aan VXM’, zegt Alexander. ‘Via het netwerk dat ik bij VXM had 

opgebouwd, kreeg ik een sollicitatiegesprek bij Radio 1. Mijn VXM-ervaring gaf de 

doorslag en ze hebben me aangenomen.’

CASESTUDY België

Professionele media-ervaring voor 

studenten.

July 2010 to september 2014

Mechelen (Villa Cross Media)

Intereeg IVA 2 seas

Villa Cross Media project (VxM), Mechelen
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CASESTUDY België

Starters toegang geven tot grotere 

projecten en samenwerken in 

multidisciplinaire teams.

Oktober 2013 – oktober 2015

OC West-Vlaanderen  (CREA-Link)

Veel mogelijkheden vaardigheidsontwikkeling voor creatieve 

ondernemers (Crea-Link)

In het OECD-verslag ‘Entrepreneurship at a Glance 2014’ werden de ‘belemmerin-

gen voor ondernemers’, ‘bepalende factoren voor ondernemerschap’ en ‘problemen 

bij het opstarten van nieuwe bedrijven’ besproken. De conclusie was dat ‘een com-

binatie van kansen, vaardigheden en mogelijkheden niet noodzakelijkerwijs result-

eert in ondernemerschap als de kosten die gekoppeld zijn aan de kansen (bijv. 

mislopen van salaris en kosten van zorgverzekering) en de opstartkosten zwaarder 

wegen dan de mogelijke voordelen. Het wettelijke kader, belastingen, richtlijnen 

enz. is daarom bepalend voor de prestaties van ondernemers in een bepaald land.’ 

Daarom richtte CREA-Link zich op tijdelijke samenwerkingen en de juridische 

implicaties hiervan – intellectueel eigendom en auteursrecht. Door multidisci-

plinaire en tijdelijke samenwerkingen te stimuleren, gingen ondernemers samen-

werken en zichzelf organiseren naar aanleiding van opdrachten vanuit de industrie. 

Tegelijkertijd kregen zie hierdoor meer inzicht in de juridische aspecten van dit 

soort samenwerkingsverbanden.

Deze tijdelijke CREA-Link-opdrachten, in combinatie met workshops, persoon-

lijke sessies over financieel management, commerciële vaardigheden en andere 

onderwerpen hebben de commerciële capaciteiten van de starters versterkt en ze 

voorbereid op de markt.   

OCWEST, projet CREA-Link
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TIPS België

Hulp voor startende bedrijven

October 2008 to June 2013

OCWEST

OCWEST, zeven tips voor een succesvol cre-

atief bedrijf door Bernard Coorevits OCWEST, 

zeven tips voor een succesvol creatief bedrijf 

door Bernard Coorevits

1

3
2

Wie ben ik?
Beschrijf heel duidelijk 
wat je doet. Formuleer 
een heldere visie. Als 
beginnend ondernemer 
moet je weten welke kant 
je op wilt. Dat noemen we 
strategisch inzicht.

Stap voor stap
Je gaat stap voor stap vooruit. Neem genoeg tijd om je 
concept te ontwikkelen. De juiste voorbereiding is essentieel.

Wat willen je klanten?
Zorg ervoor dat je activiteiten aansluiten op 
de markt. Dit betekent dat de behoeften 
van je klanten centraal moeten staan.

Zeven tips voor een succesvol creatief bedrijf

Bernard Coorevits is een commercieel expert die meewerkt aan het project 

‘Creative Starters’. Hieronder staan zeven tips die creatieve bedrijven kunnen 

helpen om succesvol te zijn:business:
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4
5

6
7

Hou het simpel
Leg uit wat je 
toegevoegde 
waarde is. 
Positioneer je 
activiteiten op een 
duidelijke manier 
en zorg voor de 
juiste combinatie 
van persoonlijk 
contact en 
communicatie via 
sociale media. Creëer je eigen netwerk

Zorg ervoor dat je betrokken 
bent in de plaatselijke 
gemeenschap en netwerken; 
onderschat nooit het belang 
van je netwerk.

Flexibiliteit wint
Door op een positieve en flexibele manier om te gaan met 
druk, creëer je een enorm concurrentievoordeel. Zorg ervoor 
dat je klanten op je vertrouwen en dat je bereikbaar bent. 
Beloof niets wat je niet waar kunt maken en hou je aan de 
afgesproken deadlines.

Maak het verschil
Als er weinig verschil is tussen 
jouw product en dat van je 
concurrenten, voeg dan extra 
waarde toe, bijvoorbeeld door een 
uitstekende service te bieden.
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Crysalis Skills Tour

De ‘Skills Tour’ was een vijfdaagse, praktijkgerichte workshop die ontwerpers en 

andere professionals de kans gaf om te werken op onze partnerlocaties bij TIO3 

in Ronse, België en het Plymouth College of Art, Groot-Brittannië, en om gebruik 

te maken van de daar aanwezige resources en apparatuur. Er zijn vijf Skills Tours 

gehouden waarbij verschillende aspecten van creatief textielontwerp zijn behandeld.

Jonge creatieve professionals konden hun netwerken uitbreiden en meer te 

weten komen over nieuwe technologieën. Hierdoor ontstond er een band tussen 

de deelnemers die de basis kan vormen voor toekomstige projecten. De volgende 

logische stap zou een groep van Skills Tour-alumni kunnen zijn, gezien de enorme 

vraag naar een herhaling van het project.

Het programma werd bijgewoond door 61 deelnemers uit België, Groot-

Brittannië, Nederland en Frankrijk. De Skills Tour was niet alleen belangrijk omdat 

de individuele deelnemers hun vaardigheden konden ontwikkelen, ook werden 

mensen uit verschillende landen en vakgebieden samengebracht, wat in de toe-

komst zou kunnen leiden tot synergieën tussen bedrijven.

CASESTUDY België en Groot-

Brittannië

Starters in contact 

brengen met technologie, 

vaardigheidsontwikkeling en het 

vergroten van netwerkkansen.

Augustus 2011 – september 2014

TIO3 and UCA (Crysalis-project – 

Skills Tours)

Interreg IVA 2 Zeeën

TIO3, Crysalis project, Skills tour
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TIO3, Crysalis project, Skills tour

TIO3, Crysalis project, Skills tour

Leerpunten

Als de innovatieve synergieën die 

voortkwamen uit de projecten van 

CREA-Zone tot bloei willen komen, 

moeten de samenwerkende par-

tijen niet al¬leen in staat zijn een 

bijdrage te leveren vanuit hun spe-

cialistisch vakgebied, maar moeten 

ze ook effectief deelnemen en alle 

aspecten van het ondernemerschap 

beheersen: strategisch, financieel, 

commercieel, marke¬ting enz.  

Vanwege een aantal struc¬turele 

en culturele verschillen is de 

dy¬namische focus op ondernemer-

schap die zo duidelijk merkbaar is bij 

star¬tende bedrijven in het alge-

meen niet, uitzonderingen daarge-

laten, of minder snel doorgedrongen 

naar de crea¬tieve sector. 

De projecten in dit hoofdstuk 

laten zien welke bij¬drage een 

praktische en concrete aanpak 

van vaardigheids¬ontwikkeling en 

kennisoverdracht kan leveren bij het 

overbruggen van deze kloof. 

Er is gebleken dat grote spelers 

op het gebied van innovatie, bijv. 

bedrijven, kunst- en designhogesc-

holen, maar ook lokale overheden, 

een belangrijke rol kunnen spelen 

bij het aanzetten tot en, in sommige 

gevallen, mogelijk maken van vaar-

digheidsontwikkeling voor creatieve 

ondernemers, en uiteindelijk de 

cultuuromslag die deze sector zo 

hard nodig heeft om zijn potentieel 

volledig te ontwikkelen.
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HOOFDSTUK 3

Mensen en ruimtes 
met elkaar verbinden 
als basis voor 
innovatie

De traditionele sectoren vertrou-

wen al geruime tijd op professionele 

netwerken, maar netwerken die zich 

richten op innovatie door middel van 

ideevorming en open-source probl-

eemoplossing zijn relatief nieuw. De 

clusternetwerken van CREA-Zone 

hebben zich met succes gericht op 

deze innovatiekloof. In deze partnerini-

tiatieven gebeurt iets anders, wat de 

impact van connectiviteit alleen maar 

groter maakt. Mensen en organisaties 

worden door middel van een aantal 

mechanismen, fysiek en digitaal, met 

elkaar verbonden in een netwerk en 

leverketens, met als doel om innovatie 

verder te stimuleren. 

De creatieve industrie is bij 

uitstek een sector die baat heeft bij 

de samensmelting van verschillende 

disciplines en methodes. Creatieve 

bedrijven kunnen hun potentieel nooit 

volledig ontwikkelen als ze uitslui-

tend samenwerken met vergelijkbare 

bedrijven – die vaak ook nog hun con-

currenten zijn. Hun groeimogelijkheden 

zijn veel groter als ze samenwerken 

met bedrijven die een andere creatieve 

achtergrond hebben en, uiteindelijk, 

met bedrijven uit alle vakgebieden. De 

creatieve sector bestaat voornamelijk 

uit kleine en microbedrijven die groter, 

productiever en innovatiever worden 

door samen te werken.

Evenals netwerken zijn ook 

fysieke en digitale hubs voor kennis, 

talent, werkruimtes en technologieën 

belangrijk voor de snel veranderende 

creatieve economie. Bedrijven moeten 

flexibel en mobiel zijn en steeds vaker 

deel uitmaken van een netwerk. Er is 

een duidelijke behoefte aan verschil-

lende ruimtes, clusters en organisaties 

die een rol spelen bij de ontwikkeling 

van de sector, zoals universiteiten 

en andere, ondersteunende instel-

lingen. Mensen die werken in de 

creatieve sector hebben bijvoorbeeld 

verschillende werkplekken nodig, bijv. 

om samen te kunnen werken, hot-

desking en interdisciplinaire hubs. Ze 

hebben toegang nodig tot kenniscen-

tra, tot verschillende technologieën op 

‘just in time’-basis en tot input vanuit 

andere sectoren en vakgebieden.

Wat de CREA-Zone-casestudy’s in 

dit hoofdstuk laten zien, is een nieuwe 

manier van samenwerken, waarbij de 

verschillende spelers zich eerst organis-

eren tot één geheel waaruit vervolgens 

innovatiekansen ontstaan. Daarnaast 

helpen toegang tot gespecialiseerde 

kennis en technische ondersteuning 

bedrijven bij het realiseren van innova-

tie. Uit deze voorbeelden blijkt welke 

voordelen de toegang tot kennishubs 

en flexibele werkplekken en actieve 

deelname aan creatieve netwerken 

hebben voor bedrijven en de creativiteit 

binnen deze bedrijven.

De clusterpartners vertelden hoe zij 

mensen met elkaar in contact brachten 
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• incubatieruimtes die 24/7 open zijn 

en beschikken over de nieuwste 

technologie zorgen ervoor dat 

kleine bedrijven kunnen concur-

reren en geven meer democra-

tische toegang tot specialistische 

resources (bijv. de flexibele werk-

plekken van Buda);

• communicatie en marketing van 

netwerkkansen is essentieel, maar 

ook kennis over het opzetten 

van samenwerkingen en actieve 

deelname aan netwerken zijn 

belangrijk (bijv. vijf stappen om 

een creatief netwerk op te zetten 

en de MAAKbar-expo’s, Buda);

• de balans tussen werk/privé is 

een belangrijk onderwerp nu 

creatieve professionals steeds 

vaker beschikbaar en toegankelijk 

moeten zijn, maar het vergroot 

tegelijkertijd de kansen voor kleine 

bedrijven;

• informele werkomgevingen en 

het definiëren van realiseerbare 

taken en doelen is essentieel voor 

succes, naast natuurlijk proac-

tief reageren op kansen (bijv. 

Tandem-ProtoPITCH).

Belangrijke uitdagingen zijn:

• grote organisaties, kleine bedrijven 

en particulieren informeren over 

om zodoende sociale netwerken te 

creëren waar mensen hun vaardigh-

eden kunnen combineren en kunnen 

samenwerken. Dat is de basis van dit 

hoofdstuk, dat wordt aangevuld met 

diverse casestudy’s. Tijdens part-

nerbijeenkomsten werd een aantal 

succesfactoren vastgesteld voor het 

‘verbinden van mensen en ruimtes als 

basis voor innovatie’, zoals:

• de rol die online platformen spelen 

bij het zoeken naar manieren om 

mensen met elkaar in contact 

te brengen en om ze toegang te 

geven tot resources (bijv. Edge); 

• het belang van diensten op maat 

die voldoen aan de individuele 

behoefte van een organisatie;

• creatieve professionals inzetten 

om problemen op nieuwe mani-

eren op te lossen;

• ruimtes creëren waar mensen 

kunnen samenwerken en 

netwerken (bijv. Bar d’Office);

• mensen met verschillende vaar-

digheden en uit verschillende 

sectoren samenbrengen in een 

neutrale ruimte versnelt innovaties 

(bijv. OH! Ondernemershuis);

• netwerkevents verhogen de kans 

op productieve interacties en 

creëren inzicht, bijvoorbeeld door 

inspirerende sprekers;

hoe ze zich kunnen organiseren en 

samenwerken;

• we weten niet zeker of spon-

tane samenwerkingsverbanden 

tot stand zouden komen zonder 

iemand die deze samenwerkingen 

faciliteert;

• de behoefte aan medewerkers 

moet verder onderzocht worden 

om de effectiviteit te verhogen;

• wat zijn de beste manieren om 

het contact tussen traditionele en 

creatieve sectoren te stimuleren;

• hoe kunnen creatieve, profes-

sionele en financiële diensten het 

best op elkaar worden afgestemd;

• hoe ervoor zorgen dat creatieve 

professionals en meer tradi-

tionele medewerkers op dezelfde 

golflengte zitten en elkaar 

begrijpen;

• de incubatieruimtes betaalbaar 

maken voor kleine bedrijven;

• de voordelen van fysieke 

netwerken en virtuele netwerken 

met elkaar vergelijken en mensen 

hiervan bewust maken;

• netwerkevents effectiever maken 

door ze te koppelen aan concrete  

commerciële kansen, zoals ‘meet 

the buyer’-events.

Omdat alle industrieën, maar met name 

de creatieve industrieën, deel uitmaken 

van een veel grotere kennisindustrie is 

het belangrijk dat mensen met elkaar 

in contact komen, met name mensen 

vanuit verschillende vakgebieden. 

Daarnaast zijn toegang tot flexibele 

werkplekken en technische resources 

belangrijk omdat een groot gedeelte 

van het werk, de productie van cre-

atieve content, op projectbasis wordt 

uitgevoerd en omdat het benodigde 

materiaal varieert van project tot 

project. Het is een enorme uitdaging 

om regionaal talent in contact te bren-

gen met het plaatselijke en internation-

ale bedrijfsleven. Aan de andere kant 

biedt dit enorme perspectieven voor 

de creatieve sector. Door de kansen op 

interregionaal niveau te combineren, 

kan er tegenwicht worden geboden aan 

de aantrekkingskracht van grote steden 

in partnerlanden en worden de econ-

omieën in deze regio’s versterkt.

UCA, edge – creatieve expertise en technische dienstverlening, digitaal textiel printen
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CASESTUDY België

Door grensoverschrijdende 

samenwerkingen tussen 

verschillende spelers in de 

kennis- en productie-economie 

te bevorderen wil Tandem 

de ontwikkeling van hun 

innovatiepotentieel vormgeven.

2010–2014

OC West-Vlaanderen, Pictanovo 

(Tandem). 

Interreg France Wallonië Vlaanderen

Creative hubs (Tandem)

Door afzonderlijke industrieën en personen samen te brengen in actieve hubs 

worden innovaties versneld en ontstaat er een toegevoegde waarde die leidt tot 

een verbetering van de plaatselijke economieën. Een aantal partnerinitiatieven van 

CREA-Zone heeft verschillende mensen en organisaties samengebracht, wat heeft 

geresulteerd in een voordeel voor beide partijen en anderen. Een van die pro-

gramma’s is ‘Tandem’: Tandem stimuleerde de uitwisseling van kennis en expertise 

tussen verschillende bedrijfssectoren in West-Vlaanderen en Nord-Pas-de-Calais 

door zich te richten op vijf onderwerpen: beeldvorming en ICT, gezondheid en 

voeding, textiel en nieuwe materialen, transport en logistiek en schone tech-

nologie. De deelnemers werkten samen in clusters. Deze clusters bestonden uit 

expertisecentra, onderzoeksinstellingen en bedrijven, wat leidde tot het ontstaan 

van nieuwe onderzoeksrichtingen.

OCWEST, Tandem Project, ProtoPITCH, Matthias Van Oost

OCWEST, Tandem project, thema’s: Beeld en ICT, voeding en gezondheid, textiel en nieuwe materialen, transport en logistiek en cleantech

ProtoPITCH was een wedstrijd en award die georganiseerd werd door Pictanovo 

en partners, en die onderdeel was van het Tandem-project ‘Beeldvorming en ICT’. 

ProtoPITCH was op zoek naar de meest innovatieve producten en projecten binnen 

de creatieve sector in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De ideeën die in 

november 2013 de ProtoPITCH-award in ontvangst mochten nemen, kregen de 

mogelijkheid om creatieve, technologische en financiële experts te raadplegen om 

zo hun project een extra impuls te geven. Deze innovatieve producten en projecten 

werden gepresenteerd in een publicatie die in deze grensoverschrijdende regio 

werd verspreid. De toegevoegde waarde van de grensoverschrijdende samen-

werking in het kader van ProtoPITCH bestond onder andere uit: profilering en 

positionering van de regio, optreden als katalysator voor innovatieve projecten, 

stimuleren van innovatie en ondernemerschap en de ontwikkeling van een hecht 

partnernetwerk.
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UCA, edge – creatieve expertise en technische 

dienstverlening, 3D printing

CASESTUDY België

Een ruimte en platform voor 

samenwerkingen tussen overheden, 

kennisinstellingen en ondernemers 

met als doel mensen te verbinden 

en de samenwerking tussen 

bedrijven te stimuleren.

2011 – heden

Mechelen (Oh! Ondernemershuis)

CASESTUDY Groot-Brittannië

De toegang tot kennis en 

specialistische apparatuur 

beschikbaar maken voor kleine 

bedrijven.

2009 – heden

UCA (Edge, creatieve expertise en 

technische diensten)

Creative hubs (OH! Enterprise Centre)

Het verslag ‘Entrepreneurship at a Glance 2014’, uitgegeven door de Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OCED), schrijft in hoofdstuk 5 – 

Innovation: ‘Innovatie en ondernemerschap zijn nauw met elkaar verbonden. 

De ontwikkeling van nieuwe producten en processen, waaronder organisatie- en 

marketingprocessen, is de definitie van innovatie. Bij ondernemerschap draait het 

erom deze ideeën te commercialiseren, rekening houdend met de opstartkosten 

en/of de groeicijfers. Innovatie is daarom een belangrijke impuls voor ondernemer-

schap, en inschattingen van de innovatie kunnen een belangrijke indicator vormen 

van kansen voor ondernemers in bepaalde landen en bedrijven, op zowel grote als 

kleinere schaal. Er bestaan echter belemmeringen voor het innovatieve proces die 

bedrijven op verschillende manieren beïnvloeden, onder andere afhankelijk van 

hun grootte. Deze belemmeringen vragen om beleidsmatige reacties die innova-

tie, en dus ondernemerschap, economische vooruitgang en de materiële welvaart 

stimuleren.

In deze context is de CREA-Zone-cluster van mening dat ruimtes zoals het ‘Oh! 

Ondernemershuis’ institutioneel onafhankelijke ruimtes zijn voor samenwerking, 

ondersteund door een innovatieve instelling en de ontwikkeling van ideeën die niet 

waren ontstaan als deze creatieve ondernemers veilig binnen hun eigen kaders 

waren gebleven. 

Het ‘Oh! Ondernemershuis’ bestaat inmiddels drie jaar en werkt als kata-

lysator voor samenwerkingsprojecten tussen overheden, het bedrijfsleven en 

onderzoeksinstellingen.  

Creative hubs (Edge)

In hoofdstuk 2 – Structural and Performance Indicators on Enterprise 

Population – van het verslag  ‘Entrepreneurship at a Glance 2014’, uitgegeven door 

de Organisation for Economic Co-operation and Development (OCED), staat: ‘In de 

helft van alle OCED-landen bestaat meer dan 90% van alle bedrijven uit microbed-

rijven, waarvan het grootste aandeel werkzaam is in de dienstverlenende sector.’ 

Er staat ook: ‘Kleine bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij groei en inno-

vatie. Tegelijkertijd hebben grotere bedrijven meestal een concurrentievoordeel 

vanwege, bijvoorbeeld, schaalvoordelen, goedkopere leningen en directe toegang 

tot wereldwijde waardeketens.’

‘Edge’, een service van de University for the Creative Arts, werd opgezet om 

alumni en andere creatieve starters te helpen bij het realiseren van hun commer-

ciële ambities door creatieve expertise en technische ondersteuning toegankelijker 

te maken. Edge koppelt bedrijven aan experts op verschillende vakgebieden en 

maakt state-of-the-art apparatuur beschikbaar, zoals het digitaal textiel drukken en 

Gerber patroon snijden voor de mode-industrie, 3D-scannen en -printen, lasersn-

ijden en apparatuur voor temperatuurefficiëntie, plus een bronsgieterij en glasblaz-

erij die kunstenaars de mogelijkheid geven om nieuwe designconcepten te onder-

zoeken. Het UCA-personeel ondersteunt zijn klanten op verschillende manieren: 

door persoonlijk advies, een gelaagde aanpak van complexe problemen, trainingen 

op maat of door middel van samenwerkingsverbanden. Deze kennisuitwisseling 

levert een belangrijke bijdrage aan de professionele activiteiten van afgestudeerde 

studenten en stimuleert het innovatievermogen van freelancers en organisaties.

Mechelen, OH! Ondernemershuis
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’
‘

’
Sinds ik mijn eigen bedrijf heb, ga ik iedere 
week naar Bar d’Office. Het is echt een 
uitkomst, omdat ik niet alleen hoef te werken 
en omdat ik niet thuis hoef te zitten.

Bar d’Office

Volgens het blog Work Hubs zijn de volgende statistieken van toepassing op het 

fenomeen co-werken: 70% van alle co-werkers voelt zich beter dan toen ze nog op 

een traditioneel kantoor werkten. In de afgelopen 12 maanden werden er drie co-

werkruimtes per dag geopend. De sector wordt volwassen: 40% van alle huidige 

co-werkruimtes is minder dan een jaar oud. Het aantal mensen dat op zoek is naar 

een co-werkruimte blijft groter dan het aantal beschikbare werkplekken. 91% van 

alle co-werkers heeft meer interactie met anderen, 60% is thuis minder gespannen 

en 50% geeft aan meer te verdienen.

‘Bar d’Office’ is een Vlaams co-werkconcept dat is uitgerold in 12 gemeentes 

in Vlaanderen en waarbij iedereen kan co-werken tegen een vergoeding van € 1 

per dag. Nadat ze geregistreerd zijn, kunnen de leden op iedere locatie werken. 

De bedoeling van dit concept is om de gebruikers van de werkruimtes te inspireren 

en interacties met andere gebruikers te vergemakkelijken. Creatieve freelancers 

die thuis werkten vonden het een inspirerende ruimte om in te werken, zonder 

alle afleidingen van een kantoor aan huis, en met de creatieve sfeer die thuis vaak 

ontbreekt.

GETUIGENISSEN België

Vlaams netwerk voor co-werken 

vergroot kansen bedrijfsleven.

From 2010 – ongoing

Flanders (network coordinator), SPK 

TIO3, Mechelen

(Bar d’Office)

Koen Lauwereyns, copywriter

Hans Claesen, communicatieadviseur

‘Ik heb een kantoor aan huis, maar met 
twee kleine kinderen is dat niet altijd even 
handig. Dus was ik op zoek naar een ruimte 
waar ik in alle rust kon werken. Bar d’Office 
in Ronse is hiervoor ideaal. Het is niet altijd 
gemakkelijk om thuis te werken. Je voelt 
je vaak geïsoleerd en mist het contact met 
andere mensen.
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’
‘Ik ga één keer per week naar Bar d’Office 
in Turnhout omdat ik daar in een andere 
omgeving kan werken, wat ik veel prettiger 
vind dan steeds in hetzelfde kantoor te 
zitten. En als ik een afspraak heb met 
klanten in Gent of Leuven, kan ik daar ook 
gewoon naar de Bar d’Office gaan.

’
‘

Dit zeggen de 
gebruikers van 
Bar d’Office  ...

Senne Starckx, journalist en copywriter

Sam Dierckx, expert audiovisuele 

bedrijfscommunicatie

Voor mij heeft Bar d’Office een aantal 
voordelen: je kunt geconcentreerd werken 
in een rustige omgeving; je vindt er alles 
wat je nodig hebt; de prijs is heel redelijk 
en je kunt er nieuwe mensen ontmoeten. Ik 
voel me er thuis, zonder dat ik thuis hoef te 
zijn. De sfeer is erg vriendelijk – omdat SPK-
medewerkers flexwerkers zijn, lijkt het alsof 
ze freelancers zijn net als ik.
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Een creatief netwerk in vijf stappen

In het verslag ‘Entrepreneurship at a Glance 2014’, uitgegeven door de Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OCED), staat: ‘Wat opvalt is dat 

respondenten in landen waar relatief veel wordt samengewerkt de belemmeringen 

voor innovatie als ‘laag’ beoordelen, wat suggereert dat innovatie te kampen heeft 

met dezelfde belemmeringen als samenwerking, of dat samenwerking een effectieve 

manier is om deze belemmeringen en hun gevolgen te overwinnen.’

Omdat zij inzagen hoe belangrijk samenwerking was, begon SPK eind 2012 met 

CiNe (Creatief Inspirerend Netwerk), het eerste creatieve netwerk in de Belgische 

Kempen. CiNe organiseert netwerkactiviteiten voor creatieve ondernemers, innova-

tiemanagers en culturele instel¬lingen – iedereen met een bedrijf waarin creativiteit 

een belangrijke rol speelt. SPK is een organisatie die zich bezighoudt met voort-

durende verbetering en kennisdeling. Tegen deze achtergrond analyseerde SPK de 

processen die leiden tot het ontstaan van netwerken, alsmede wat hierbij wel en 

minder goed werkt.

TIPS België

Een sectoroverschrijdend netwerk 

voor creatieve ondernemers creëert 

een veilige werkomgeving waarin 

creatieve ondernemers elkaars 

vaardigheden kunnen ontdekken en 

kunnen leren van elkaars successen 

en fouten.

Eind 2012 – juni 2013

SPK (Kempen – CiNe - Creatief 

Inspirerend Netwerk)

1 2
3

4 5

Inzicht in 
doelgroep: 
wie zijn ze 
en waardoor 
zouden 
ze willen 
deelnemen?

Creatieve vorm en inhoud: 
beleving creëren en deelne-
mers verrassen, creatieve 
bijeenkomsten organiseren 
en dit alles in een plezierige 
en gemoedelijke sfeer.

Ambassadeurs: interessante 
mensen met een uitgebreid 
netwerk de mogelijkheid geven 
om te communiceren.

Presentaties: 
creatieve 
presentaties 
mogelijk maken.

Contacten leggen: 
dialoog stimuleren 
en verschillende 
mensen met 
elkaar in contact 
brengen.



2 Seas Magazine Page 29

Flexibele werkruimtes

Het Buda-netwerk begon als een expo – de MAAKbar – waar kleine en grotere 

bedrijven in en rond Kortrijk, België meer konden leren over de relatie tussen 

grondstof en gefabriceerd product en hoe dit op de markt gebracht kan worden. 

Het netwerk bestaat inmiddels uit de Buda Factory en Buda Arts Centre-hubs waar 

het bedrijfsleven en kunst met elkaar versmelten. 

De Buda Factory brengt negen organisaties uit uiteenlopende sectoren – kunst, 

bedrijfsleven, onderwijs, zorg en de burger – samen op basis van de gemeen-

schappelijke overtuiging dat innovatie voortkomt uit een open en eerlijke samen-

werking tussen mensen met verschillende vaardigheden en achtergronden. 

Een van de drijvende krachten achter het Buda-netwerk is het Buda Arts 

Centre. Dit centrum fungeert als een werkplek voor podiumkunstenaars. Ieder jaar 

zijn er ongeveer 45 internationale organisaties die theater- en dansvoorstellingen 

geven, wat betekent dat er ieder jaar ongeveer 320 voorstellingen plaatsvinden 

in Europa. Podiumkunst is, zogezegd, een van de exportproducten van Buda. Het 

kunstencentrum heeft een uitstekende staat van dienst: kunstenaars komen naar 

Buda om te creëren. 

En dit heeft zich, sinds de opening van Buda, verder verspreid naar producton-

twikkeling en ideevorming. Het kunstencentrum vormt een actief onderdeel van 

het commerciële ecosysteem en de creatieve energie die kunstenaars met zich 

meebrengen heeft zich verplaatst naar de bedrijven in de fabriek: de samenwerk-

ing tussen kunstenaars en bedrijfsleven verloopt perfect. Deze overtuiging wordt 

versterkt door bekende academici zoals professor C.K. Prahalad van de opleiding 

Business Administration aan de University of Michigan Business School, die in zijn 

artikel ‘Co-Creation Experiences-The Next Practice in Value Creation’, gepubliceerd 

in het Journal of Interactive Marketing, stelt dat: ‘De betekenis van waarde en de 

creatie van deze waarde verschuiven van een product- en bedrijfsgecentreerd per-

spectief naar een gepersonaliseerde consumentenervaring. Geïnformeerde, zelfbe-

wuste en actieve consumenten met een uitgebreid netwerk dragen steeds meer bij 

aan de waardecreatie binnen het bedrijf.’ Het resultaat hiervan is een inspirerend 

stadsdeel waar creatievelingen met een artistieke en zakelijke achtergrond met 

elkaar samenwerken, en waar een gemeenschappelijke taal en wederzijds begrip 

ontstaan die een belangrijke bijdrage leveren aan de commerciële en artistieke 

sector, en die de regio op de kaart zetten als een broedplaats voor creativiteit.

Leerpunten

De projecten in dit hoo¬fdstuk laten 

zien dat, om collabo¬ratieve innova-

tie op een regionale schaal, binnen 

de leverketen of tussen verschil-

lende netwerken mogelijk te maken, 

er mechanismen nodig zijn die deze 

samen¬werkingen stimuleren en 

faciliteren. 

Dit geldt met name voor 

samen¬werkingen tussen grotere 

organisaties en kleinere bedri-

jven, zoals de eenmans¬zaken en 

MKB’ers die zo typerend zijn voor 

plaatselijke en regionale creatieve 

en tradi¬tionele industrieën. 

CREA-Zone laat zien hoe effectief 

doelbewuste activiteiten om innova-

tieprojecten te stimuleren kunnen 

zijn. CREA-Zone laat ook zien dat het 

ontplooien van projecten afhankelijk 

kan zijn van een aantal praktische 

factoren, bijvoorbeeld ruimtes waar 

mensen samen kunnen komen en 

werken. Maar ook het faci¬literen 

van netwerken waarin de deelnem-

ers zichzelf kunnen organiseren in 

goed werkende samenwerkingsver-

banden. Daarnaast hebben kleinere 

spe¬lers toegang nodig tot gespe-

cialiseerde resources en apparatuur.

 

Om de innovaties die beschre¬ven 

worden in CREA-Zone ook op 

grotere schaal mogelijk te maken, 

moeten de diverse stakeholders en 

grote spelers zoals de plaatselijke 

overheid, kunst- en designhogesc-

holen gecoördineerd worden. Zelfs 

commerciële bedrijfsnetwerken 

kunnen een belangrijke rol spelen bij 

het opzetten en praktisch mogelijk 

maken van samenwerkingsver-

banden, om zodoende innovatie tot 

bloei te laten komen.

CASE STUDY België

Het voordeel van een expo is 

de aandacht die ermee wordt 

gegenereerd voor de deelnemende 

ondernemers, universiteiten en 

kunstenaars. Een expo is een 

uitstekende tool om een breder 

publiek te bereiken en om Buda 

en de stad Kortrijk op de kaart 

te zetten als creatieve regio. Een 

expo is ook een tool die mensen 

met verschillende achtergronden 

aantrekt. Tijdens de MAAKbar 

waren studenten, architecten, 

kunstliefhebbers, plaatselijke 

inwoners en ondernemers aanwezig. 

De expo was het begin van een 

netwerk dat inmiddels de Buda 

Factory en de Buda Arts Centre-

hubs omvat. 

October 2010 – ongoing

Buda (De Maakbar Expo,  

Buda Factory and  

Buda Arts Centre hubs)
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HOOFDSTUK 4

De kracht van  
cocreatie

Uit de voorafgaande hoofdstukken is 

gebleken hoe belangrijk het is om de 

veranderingen in de maatschappij, 

professionele ontwikkeling, maar ook 

mobiliserende netwerken en samen-

werkingsplatformen te begrijpen en de 

banden tussen creatief talent en het 

bedrijfsleven te versterken. 

In de dagelijkse praktijk wordt er 

vaak meer belang gehecht aan een 

snelle uitvoering en kostenminimalisatie 

dan aan de kwaliteit van een bepaalde 

oplossing. Ook krijgen snelle oplossin-

gen vaak voorrang boven terugkerende 

processen, zijn de kosten vaak belan-

grijker dan de toegevoegde waarde, en 

worden geheimhouding, lineair denken, 

uniformiteit en individualisme gepri-

oriteerd boven transparantie, creatief 

denken, diversiteit en consensus. Als 

reactie hierop ontstaan er nieuwe en 

spannende manieren om te werken en 

kunnen creatieve ondernemingen tot 

bloei komen in een omgeving waar de 

kennis en expertise van verschillende 

vakgebieden, onderzoek, ideevorming 

en commercialisatie hand in hand gaan. 

De CREA-Zone-cluster heeft 

ontdekt dat de uitwisseling van ideeën 

en de poging om problemen vanuit 

verschillende perspectieven op te 

lossen de basis vormt van cocreatie 

(bijvoorbeeld het klantenbestand en 

bedrijfsnetwerken gebruiken als ken-

nisbron). En alhoewel dit proces op 

verschillende manieren kan verlopen, 

zijn er algemene succesfactoren: het 

perspectief en de input van gebruik-

ers, de faciliterende rol, financiering, 

transparantie en de bereidheid om 

deel te nemen en te experimenteren. 

Om toekomstige samenwerkingen en 

cocreatie mogelijk te maken, is het 

belangrijk dat het bredere publiek op 

de hoogte is van de succesverhalen, 

zoals blijkt uit de casestudy’s in dit 

hoofdstuk. Deze voorbeelden laten zien 

hoe de betrokkenheid van enthousiaste 

en getalenteerde studenten, of de 

samenwerking met klanten een 

omgeving kan creëren waarin waarden 

gedeeld worden en een wederzijds 

voordeel ontstaat, en welke innovatieve 

technieken er gebruikt kunnen worden 

om cocreatie mogelijk te maken.

In het laatste deel van deze reis 

analyseren de partners hoe ze op een 

effectieve manier kunnen innoveren, 

met de nadruk op cocreatie. De 

succesfactoren die worden vastgesteld 

en besproken op basis van deze 

projecten zijn: 

• het succes van de samenwerk-

ing tussen verschillende mensen 

is afhankelijk van hun persoon-

lijkheden en niet alleen van hun 

vaardigheden;

• de voordelen van samenwerking 

tussen bedrijven met verschillende 

vakgebieden (bijv. Canopy Street);

• coaching als onderdeel van 

samenwerkingsverbanden om het 
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CASESTUDY Groot-Brittannië

Verfrissend denken en innovatieve 

ideeën in co-creatie tussen 

studenten en bedrijfsleven.

April 2014 – juli 2014

UCA (Edge Talents)

ontdekken, het klantenperspectief 

begrijpen, vertrouwen opbouwen 

en samenwerken aan gemeen-

schappelijke doelstellingen (bijv. 

zorgtechnologie);

• cocreatie heeft tijd nodig (geen 

snelle oplossing), een planning en 

juridisch kader zijn belangrijk voor 

alle cocreatieprojecten; 

• taxonomie, het internet en 

moderne technologieën kunnen 

samenwerkingsverbanden 

versterken. 

De belangrijkste problemen voor cocre-

atie zijn:

• er moet meer gedaan worden om 

traditionele en creatieve sectoren 

te motiveren om met elkaar samen 

te werken; 

• het juridische kader en intellec-

tuele-eigendomskwesties zijn 

onduidelijk, maar er moet gekozen 

worden voor een model voordat 

er met de samenwerking wordt 

begonnen; 

• het is onduidelijk of samenwerkin-

gen spontaan kunnen ontstaan, 

zonder bemiddelende rol; 

• er zijn veel methodes en bena-

deringen voor cocreatie, en het 

kan dus moeilijk zijn om er een te 

kiezen die voldoet aan alle eisen; 

• er zijn nog steeds veel mensen die 

niet begrijpen wat cocreatie is en 

wat de voordelen zijn; 

• er zijn onduidelijkheden over 

hoe de bemiddelende rol gefin-

ancierd wordt of gefinancierd 

moet worden om langdurige 

leveringsproces te versnellen;

• het belang van wederzijds begrip 

en vertrouwen (relaties opbou-

wen) voordat een commercieel 

product wordt ontwikkeld (bijv. 

Edge Talents) en werken volgens 

het SMART-principe (specifiek, 

meetbaar, acceptabel, realistisch, 

tijdgebonden);

• om effectieve cocreatie mogelijk 

te maken, moeten alle spelers het 

proces duidelijk voor ogen hebben, 

en projectmanagement helpt om 

het bereik en de deadlines te 

definiëren en zorgt ervoor dat de 

strategie leidt tot een succesvolle 

samenwerking;

• de bemiddelende rol is essentieel 

voor de samenwerking (bijv. Buda 

Factory en BUDA::lab);

• het belang van de rol van overh-

eden als drijvende kracht achter 

innovaties (bijv. Factories of the 

Future en Making Knowledge 

Work);

• betrokkenheid en de bereid-

heid om samen te werken zijn 

essentieel;

• hackathons, workshops voor 

ideevorming, open innovatie 

enz. stimuleren innovatie  (bijv. 

COINED);

• multidisciplinaire teams en experi-

menten hebben een toegevoegde 

waarde voor samenwerkingsver-

banden en kunnen de ontwikkeling 

van futuristische producten stimul-

eren (bijv. Incunables);

• cocreatie draait om sociale 

activiteiten, sterke punten 

samenwerkingsverbanden mogelijk 

te maken; 

• hoe kan het maximale gehaald 

worden uit de verschillende 

benaderingen, hoe kunnen ideeën 

worden omgezet in realistische en 

concrete producten en diensten; 

• hoe kunnen de juiste vaardigheden 

en mensen worden gevonden; 

• hoe kan ervoor gezorgd worden 

dat ideeën worden omgezet in 

concrete, innovatieve producten 

en diensten.

Voor cocreatie is het belangrijk om 

‘outside the box’ te denken, later-

aal te denken in ruimtes die creatief 

werken mogelijk maken. De regio’s die 

deel uitmaken van het partnerschap 

vormen een mogelijke broedplaats 

voor innovatie door gebruik te maken 

van hun diverse culturele samenstel-

ling, een multiculturele mogelijkheid 

die echter nog niet wordt benut in het 

voordeel van de regionale economieën 

en gemeenschappen. Hier ligt dus een 

interessante nieuwe kans voor het part-

nerschap, door gebruik te maken van 

deze mogelijkheden en door platformen 

te ontwikkelen die intra- en interregion-

ale cocreatie mogelijk maken. Om deze 

mogelijkheden te realiseren moet er 

iets worden gedaan om deze creativiteit 

‘outside the box’ mogelijk te maken, 

maar tegelijkertijd moet dit gebeuren in 

een degelijk juridisch en intellectueel-

eigendomsrechtelijk kader. Als er goed 

gecommuniceerd en gepland wordt, 

moeten deze twee voorwaarden goed 

samen kunnen gaan.      

Studenten werken samen voor de maatschappij

De University for the Creative Arts wil zijn studenten wat extra’s bieden en hun 

ondernemersgeest stimuleren, wat heeft geleid tot de lancering van ‘Edge Talents’, 

een open innovatienetwerk dat het bedrijfsleven toegang geeft tot de innovatieve 

ideeën en vroege ontwerpen van studenten.

Onlangs heeft Edge Talents, in samenwerking met de BA-opleiding (Hons) 

Interior Architecture & Design aan de Farnham-campus van UCA en onder toezicht 

van het Interreg-project ‘Recreate’, een cocreatie-initiatief opgezet om interieu-

rontwerpen voor Basepoint te ontwikkelen. Basepoint is een liefdadigheidsinstelling 

die een groot aantal werkruimtes te huur aanbiedt, waaronder full-service kantoor-

ruimtes, workshops, winkelruimtes en studio’s op 30 verschillende locaties in het 

zuiden van Engeland.
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CASESTUDY België

Inzicht in regionaal innovatiebeleid 

in Europa stimuleert samenwerking 

en bedrijfskansen.

Januari 2010 – december 2011

Flanders DC  

(Making Knowledge Work)

Intereeg IVC

Volgens het rapport Global Architectural Services Market Research – Januari 

2014, dat wordt uitgegeven door Ibis World, zijn de statistieken voor deze markt 

als volgt: Inkomsten $ 191 miljard, 571.083 bedrijven en 1.736 mensen werk-

zaam in de sector. Deze markt omvat de volgende producten: bouwontwerp, 

interieurontwerp, bouwprojectmanagement, planning en voorontwerp, haalbaar-

heidsonderzoeken, landschapsontwerp, stedelijk ontwerp en andere diensten.

In de opdracht voor het Basepoint-project werden tweedejaarsstudenten 

betrokken bij een cocreatie-project dat moest resulteren in flexibele werkplekken 

die een grensoverschrijdende werking hadden en die de sociale interactie, samen-

werking en netwerkvorming voor een nieuwe generatie creatieve ondernemers 

moesten stimuleren. Volgens de opdrachtomschrijving moest het een eigentijds 

ontwerp worden dat gebruikmaakte van moderne technieken, technologieën en 

ontwerpen die specifiek bedoeld waren voor de doelmarkt, zoals flexibele, mod-

erne werkruimtes, modern en stijlvol ontwerp voorzien van geavanceerde tech-

nologieën en modulaire ruimtes.

Vanwege de complexiteit van deze opdracht moesten studenten tijdens de 

onderzoeks- en ontwerpfase de talloze grenzen en interfaces van het project 

onderzoeken. Zij legden de nadruk op de ontwikkeling van een reeks geïntegreerde 

ruimtes die een betere balans tussen werk en privé zou faciliteren – bijv. door 

meer flexwerken – en een werkplek die zou uitnodigen tot meer sociale interac-

tie, maar die tegelijkertijd de mogelijkheid bood om gescheiden en individueel te 

werken. De voorstellen van de studenten werden voorgelegd aan Basepoint, die de 

twee beste ideeën selecteerde voor een award tijdens een managementevent in 

Winchester, Groot-Brittannië. De relatie en cocreatieve elementen van dit project 

resul¬teerden in innovatieve ontwerpen en verrijkten de kennisuitwisseling tussen 

de verschillende spelers.

UCA, Edge Talents, Basepoint project, tweede 

prijs uitgereikt door UCA interieur design 

student Charlotte Bernard

UCA, Edge Talents, Basepoint project, eerste 

prijs uitgereikt door UCA interieur design 

student Helena Masat

Nieuwe oplossingen via sectoroverschrijdende samenwerking (Making 

Knowledge Work)

Cocreatie is te vinden op zowel macro- als microniveau. Op macroniveau heeft 

het project ‘Making Knowledge Work’ (MKW) 12 enthousiaste partnerregio’s 

vanuit heel Europa samengebracht die allemaal willen investeren in kennis om hun 

economieën te stimuleren. Tijdens een tweejarig ‘Interreg IVC’-project wisselden 

de partners best practices uit, hebben ze veel van elkaar geleerd en hebben ze 

hun regionaal beleid, hun projecten, programma’s en initiatieven verbeterd. Het 

project is er trots op dat meer dan 100 leden van het Europees Parlement een 

video van MKW hebben bekeken op hun werk. Deze video werd ook getoond op de 

conferentie Regions for Economic Change die plaatsvond in juni 2011, en waar een 

aantal regionale, nationale en Europese innovatieve en economische events werd 

besproken.
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CASESTUDY België

Sectoroverschrijdende 

samenwerkingen verbeteren 

verkoopcijfers. 

June 2014 – ongoing

Mechelen  

(Swelvet, Canopy Street project)

Nieuwe oplossingen via sectoroverschrijdende samenwerking (Canopy 

Street)

‘Canopy Street’ was een innovatief concept op microniveau dat drie winkel-

straten in Mechelen aantrekkelijker heeft gemaakt voor de shoppers. Winkeliers 

in Mechelen wilden al geruime tijd dat hun winkelstraten aantrekkelijker gemaakt 

zouden worden, en dus gaf de stad opdracht aan de ontwerpers van Studio 

Swelvet om hiermee aan de slag te gaan. In samenwerking met bouwbedrijven, 

winkeliers, ontwikkelaars en de gemeenteraad heeft Studio Swelvet een verti-

cale tuin gebouwd die innovatief is vanwege de vorm en verlichting. Door middel 

van 3D-structuren, zonnepanelen en een geïntegreerd besprenkelingssysteem 

volgde de tuin de wisseling van de seizoenen en bleef hij dag en nacht verlicht. 

Dankzij het succes van dit project heeft de stad Mechelen meer oog gekregen 

voor cocreatie en kunnen de winkeliers in deze drie straten rekenen op hogere 

bezoekersaantallen.

Mechelen, Canopy Street project met Studio Swelvet

Nieuwe oplossingen via sectoroverschrijdende samenwerking  

(Incunables)

Volgens een nieuw marktonderzoeksrapport van Augmented Reality & Virtual 

Reality Market – Global Forecast and Analyses to 2013 – 2018 zal de markt voor 

augmented en virtual reality in 2018 een waarde van $ 1,06 miljard vertegen-

woordigen. Het rapport vermeldt ook dat augmented reality nog steeds in een 

ontwikkelingsfase zit en zich richt op draagbare technologieën zoals brillen, 

contactlenzen enzovoort die in de toekomst veel gebruikt zullen worden. Er wordt 

veel onderzoek gedaan en er vinden veel ontwikkelingen plaats op het gebied van 

gezondheidszorg, onderwijs, defensie, het bedrijfsleven enzovoort. 

Het project ‘Incunables’ werd gelanceerd vanwege de kansen in de markt 

voor augmented reality. Door middel van een cocreatieproject met als deelnemers 

CASESTUDY Frankrijk

Met augmented reality op weg naar 

het lezen van de toekomst door 

verbeterde educatieve interactie en 

gebruikerservaring.

2013 – 2015

Pictanovo (Incunables)
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‘

’

GETUIGENIS België

Rol overheid bij stimuleren 

innovatie.

From 2014 – ongoing

OC West-Vlaanderen (Factories of 

the Future)

Pictanovo, Incunables

een kinderboekenauteur, een uitgeverij, een grafisch ontwerper, een ICT-bedrijf, 

een onderzoeker en kinderen heeft ‘Incunables’ een nieuwe generatie educatieve 

boeken ontworpen die interactiviteit combineren met immersie. Op basis van de 

interactie tussen papier, digitale content en smartphone-apps kan de lezer de 

avonturen van een 15e eeuwse meesterdrukker volgen en hierop inspelen. 

Dit project wordt gesteund door Pictanovo en slaat een brug tussen gesc-

iedenis, erfgoed en technologie. Het concept wordt verder ontwikkeld tot een reeks 

futuristische digitale onderwijsboeken die commercieel verkrijgbaar zullen zijn. 

Factories of the Future

Jean de Bethune, adjunct-kabinetschef belast met MKB-beleid in West-Vlaanderen, 

praat over de cluster ‘Factories of the Future’: 

Creativiteit en innovatie zijn altijd belangrijke drijfveren 
geweest voor de West-Vlaamse economie. Factories of 
the Future is een innovatieve cluster die gebieden waar 
West-Vlaanderen al in uitblinkt nog verder versterkt en 
ontwikkelt door doelgericht onderzoek te stimuleren, 
productieprocessen te optimaliseren, competenties te 
ontwikkelen, nieuwe technieken toe te passen en expertise 
te importeren vanuit het buitenland.

Hoe hebben creativiteit en innovatie het traditionele 
economische landschap concurrerender gemaakt?
Met creativiteit worden de problemen waarmee het MKB te maken heeft opgelost, 

en met innovatie wordt deze creativiteit omgezet in marktkansen. Neem bijvoor-

beeld de ontwikkeling van de vlasindustrie: deze sector is geëvolueerd van een 

traditionele industrie naar een hitech sector die zich richt op de ontwikkeling van 

geavanceerde textielen en synthetische materialen, met West-Vlaanderen als een 

van de belangrijkste marktleiders ter wereld.

Welke rol ziet u weggelegd voor de overheid?
De overheid moet een faciliterende rol spelen, zodat ondernemers zichzelf efficiën-

ter kunnen ontwikkelen. Ook speelt de overheid een belangrijke rol bij het bijeen-

brengen van partners, het ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategie en 

de financiële ondersteuning van die strategie.

De projecten die we de afgelopen jaren in West-Vlaanderen zijn begonnen 

– projecten over geavanceerde materialen, voeding, blauwe energie – zijn uit-

stekende voorbeelden van de kracht van lokale overheden: zij kennen de plaatsel-

ijke economie en het plaatselijke bedrijfsleven van dichtbij, zonder dat ze hierdoor 

het totaalbeeld uit het oog verliezen, en zijn tegelijkertijd daadkrachtig genoeg om 

de juiste ondersteuning te bieden. Het behoort ook tot de taken van de plaatsel-

ijke overheid om bruggen te bouwen naar andere overheden en de West-Vlaamse 

sectoren te vertegenwoordigen op Europees niveau.
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CASESTUDY Groot-Brittannië

Een creatief, open innovatienetwerk 

voor design dat een open 

innovatieworkflow heeft ontworpen 

en getest waarmee mogelijk 

intellectueel eigendom binnen 

partner-universiteiten kan worden 

geïdentificeerd en onderzocht, 

waardoor er nieuwe kansen 

ontstonden voor studenten.

Maart 2012 – april 2013

UCA (COINED)

Studenten creëren samen met bedrijven

Onderzoek van de Britse Design Council heeft aangetoond dat design een directe 

en aanzienlijke invloed heeft op verkoopcijfers, winst, omzet en groei. Het gebruik 

van en waardering voor design verbetert de resultaten en iedereen die dit begri-

jpt en hiernaar handelt, heeft een concurrentievoordeel ten opzichte van de rest. 

Bijvoorbeeld: snel groeiende bedrijven zien design bijna zes keer vaker als een 

integraal bedrijfsonderdeel dan bedrijven die niet groeien, aandelen in design-

georiënteerde bedrijven hebben de afgelopen tien jaar meer dan 200% beter 

gepresteerd dan de FTSE 100 had aangegeven, voor iedere £ 100 die een design-

bewust bedrijf uitgeeft aan design neemt de omzet toe met £ 225, en bedrijven die 

design gebruiken om waarde te creëren zien een grotere impact op de bedrijfspr-

estaties dan de rest. Deze en andere statistieken zijn terug te vinden in het rapport 

The Value of Design Factfinder dat gepubliceerd werd door de Design Council in 

Groot-Brittannië.

COINED was een project dat wist hoe design de bedrijfsprestaties kon verbe-

teren en waarde kon toevoegen. Het project bracht studenten en bedrijven in drie 

stappen bij elkaar om onbenutte innovatiekansen te onderzoeken:

Workshops ideevorming
De ideeën (mogelijk intellectueel eigendom) ontstaan door cocreatie op basis van 

gethematiseerde ideevormingsevents. Deze eendaagse workshops brengen stu-

denten, ondernemers, academici en universiteitsmedewerkers bijeen. Tijdens de 

workshop wordt het publiek opgedeeld in groepen en probeert iedere groep een 

idee met marktpotentieel te ontwikkelen op basis van de voorgestelde thema’s. 

Visibility Box
De ‘Visibility Box’ bestaat uit online en offline elementen die gebruikt worden om 

het intellectueel eigendom dat ontstaat tijdens de reguliere cursusactiviteiten te 

herkennen en te commercialiseren. Het bredere model overbrugt de kloof tussen 

universiteiten en bedrijven met behulp van een gemengde infrastructuur: online 

platform, ondernemerschapstraining en cursusprogramma. Ideeën ontstaan uit 

de dagelijkse activiteiten van studenten en intellectueel eigendom dat zou kunnen 

aansluiten bij de behoeften van bedrijven wordt herkend en online aan bedrijven 

gepresenteerd. 

Opdracht vanuit de industrie
Met behulp van deze techniek kunnen bedrijven studenten aansporen om zich 

bezig te houden met hun eigen commerciële belangen. Deze techniek bestaat uit 

drie stappen: een opdracht voor studenten formuleren, studenten werken aan de 

opdracht als onderdeel van hun curriculum, academici en leden van de industrie 

beoordelen de voorstellen en selecteren de beste ideeën.
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CASESTUDY België

Incubatieruimtes en co-creatie als 

basis voor innovatie 

January 2013 – ongoing

Buda (Buda Factory en BUDA::lab)

Cocreatie in de zorg: geneesmiddelen voor betere gezondheidszorg

Een website die toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking, een app 

die oudere collega’s helpt om hun competenties op niveau te houden tijdens de 

laatste jaren van hun carrière, een hitech handschoen waarmee patiënten hun 

eigen geestelijke toestand kunnen controleren, therapeutische toepassingen met 

behulp van 3D-printers en mobiele oogregistratie; dit zijn slechts een aantal voor-

beelden van de resultaten van cocreatie binnen de moderne gezondheidszorg.

Deze onderwerpen werden besproken tijdens het Health & Innovation Seminar 

in Breda dat in maart 2014 georganiseerd werd door de AVANS Hogeschool. Het 

seminarie was opgezet als coöperatief experiment tussen studenten interactieve 

multimedia en studenten die zich bezighielden met gezondheidszorg en techniek. 

De afgevaardigden onderzochten de technische mogelijkheden, zorgvoorzieningen 

en de behoeften van patiënten en wisselden ideeën en inzichten uit om mogelijke 

oplossingen voor zorgkwesties te vinden, zoals: mensen met een visuele beperking 

helpen om zichzelf te presenteren. 

Het verslag European Medical Technology Industry in Figures, gepubliceerd 

door MedTech Europe, stelt dat de medische technologie in Europa een waarde 

van ongeveer € 100 miljard vertegenwoordigt. Medische technologie wordt geken-

merkt door een constante innovatiestroom die het resultaat is van de enorme 

hoeveelheid onderzoek en de ontwikkelingen binnen de industrie, en de nauwe 

samenwerking met de eindgebruikers. De meeste producten hebben een leven-

scyclus van slechts 18-24 maanden voordat er een beter product op de markt 

komt. In 2012 zijn er meer dan 10.000 patentaanvragen ingediend bij het Europees 

Octrooibureau (EOB) voor medische technologie – wat ongeveer gelijk is aan 7% 

van alle aanvragen – meer dan welke andere technische sector dan ook. 38% van 

deze patentaanvragen waren afkomstig uit Europese lidstaten.

In samenwerking met organisaties die de belangen van blinden en mensen 

met een visuele beperking behartigen, hebben twee eindejaarsstudenten van de 

opleiding Nieuwe Media een methode ontwikkeld waarmee mensen met een vis-

uele beperking kunnen leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren om een zo groot 

mogelijk effect te bewerkstelligen. Op basis van tips en door hun zelfvertrouwen te 

versterken, bijvoorbeeld wat betreft hun kledingkeuze, leerden ze om zichzelf meer 

te laten gelden.

Draagbare controles
Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van sensoren, en er is kleding ontwikkeld 

die alle vitale lichaamsfuncties draadloos kan controleren, zoals polsslag, het 

zuurstofgehalte in het bloed, de ademhaling, lichaamstemperatuur, hartactiviteit, 

glycogeengehaltes, zweetvorming, bloeddruk en lichaamspositie. Deze biom-

etrische informatie kan real-time gebruikt worden om de gezondheid van patiënten 

te controleren of om gegevens te verzamelen voor een medische diagnose.

Klanten cocreëren ontwerpen

De tijd dat klanten kochten wat ontwerpers maakten is voorbij. De klanten van nu 

willen betrokken worden in het proces: dat noemen we cocreatie. We merken dat 

er een dialoog ontstaat tussen de klant en de fabrikant. De Buda Factory en het 

BUDA::lab geven ruimte aan deze dialoog. 

Op 20 maart 2013 introduceerde het Amerikaanse congreslid Bill Foster 

(Democraten, Illinois) de National Fab Lab Network Act van 2013 (H.R. 1289) die 

een federaal handvest zou worden voor de non-profitorganisatie ‘The National 

Fab Lab Network’ (NFLN). Vervolgens lanceerde het Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) het eerste lab, het Center for Bits and Atoms, wat een uit-

stekend model bleek te zijn voor een nieuw type nationaal laboratorium waar de 

Avans Hogeschool, Health Innovation project, 

health monitoring sensor

Avans Hogeschool, Health Innovation 

project, virtual reality sensor

CASESTUDY Nederland

Nieuwe technologieën cocreëren 

met nauwe betrokkenheid van 

eindgebruikers en anderen.

Maart 2014

AVANS CMD, Avans Health 

Technology, Avans Minor Active 

Ageing. Breda (Health Innovation)
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plaatselijke voorzieningen gebruikt worden voor geavanceerde productie.

Inmiddels zijn FabLabs uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen dat democra-

tische toegang biedt tot moderne productietechnieken en optimale interactie tussen 

bedrijven en eindgebruikers. Het BUDA::lab, gevestigd op de begane grond van de 

Buda Factory, is een publieke werkruimte waar studenten, particulieren, bedrijven, 

scholen en kunstenaars terecht kunnen om te creëren, workshops bij te wonen, 

mensen te ontmoeten, zich te laten inspireren en om uitgedaagd te worden. 

Hoe zou de wereld eruitzien als iedereen een ‘Star Trek Replicator’ op zijn 

bureau had staan? Dit apparaat uit de populaire sciencefictionserie kon ieder object 

kopiëren, van een theemok tot een computer. Volgens professor Neil Gershenfield 

van MIT is het niet langer de vraag of dit ooit mogelijk wordt, maar wanneer het 

zover is. Neil zegt: ‘Er zijn maar weinig mensen die het weten, maar de volgende 

digitale revolutie is begonnen: persoonlijke fabricage.’ Terwijl Neil Gershenfield 

hard aan het werk was in het lab van MIT, ontdekte hij een ander fenomeen. Om 

studenten te leren hoe ze konden werken zonder de dure technologie die nodig 

is voor onderzoek, ontwikkelde hij een cursus ‘How to make (almost) anything’ 

waar niet alleen een handjevol ingenieurs en technici, maar honderden mensen 

op afkwamen. Dit waren gewone mensen die één ding gemeenschappelijk 

hadden: ze wilden iets maken, soms zelfs maar één keer, iets waar geen enkele 

product¬ontwikkelaar of groot bedrijf zijn vingers aan wilde branden. Zo wilde 

iemand een wekker maken waarbij je moet bewijzen dat je wakker bent; iemand 

anders wilde een webbrowser voor zijn papegaai maken. 

Na afloop van de cursus stelde Neil een aantal apparaten samen, totale kosten 

ongeveer $ 20.000, die het onderzoek en de productie van dingen mogelijk zouden 

maken die voorheen alleen mogelijk waren met de dure technologie van MIT. 

Hij noemde deze apparaten een ‘FabLab’ (Fabrication/Fabulous Laboratory) dat 

overal ter wereld kon worden nagebouwd. In ontwikkelingslanden worden FabLabs 

gebruikt om lokale problemen op te lossen met lokale resources. In India werd 

bijvoorbeeld een melktester ontwikkeld. Vroeger betaalden lokale boeren een 

fabriek om te weten te komen hoeveel vet er in hun melk zat, maar nu kunnen ze 

dit zelf testen met behulp van een apparaat dat minder dan $ 1 kost, ontwikkeld 

in een FabLab. In Boston werd een FabLab opgericht in een achterstands¬wijk om 

jonge schoolverlaters op te leiden tot digitale professionals. In Noorwegen werd 

in samenwerking met een universiteit een FabLab opgericht als broedplaats voor 

creativiteit, waar mensen hun zelfbeeld konden omvormen van passieve consu-

menten naar uitvinders en producenten. 

BUDA::lab in Kortrijk is een initiatief van Designregio Kortrijk, in samenwerk-

ing met Howest Leiedal, Voka West-Vlaanderen, Interieur Foundation en de stad 

Kortrijk. Designregio Kortrijk is tevens medeoprichter en regiohub van het Design 

Platform Vlaanderen. BUDA::lab Kortrijk werd gerealiseerd met steun van Interreg 

IVB – nieuw binnen het project ‘PROUD’.

Leerpunten

CREA-Zone laat duidelijk zien wat 

de belangrijkste beweegredenen 

zijn voor samenwerkingsverbanden 

en, met name, cocreatie die 

zich richten op in¬novatieve 

oplossingen voor uitdagingen; of 

het nu gaat om uitdagingen die 

nieuw of extreem complex zijn, of 

gewoon om uitdagingen met een 

oplossing waarvan het uiteindelijke 

suc¬ces wordt bepaald door een 

diverse groep gespecialiseerde 

eindgebruikers of door de 

consument in het algemeen. 

Op projectniveau is cocreatie een 

pragmatische manier om ervoor 

te zorgen dat de oplossingen die 

een project oplevert technisch 

haalbaar zijn en geïmplementeerd 

kunnen worden, voldoen aan de 

behoeften van de eindgebruikers 

en, uiteindelijk, zijn vormgegeven 

en geoptimaliseerd met de hulp van 

eindgebruikers. 

Cocreatie zoals het hierboven wordt 

beschreven maakt op projectniveau 

veel meer mogelijk dan alleen 

effec¬tieve innovaties. Als gevolg 

van de ervaringen, vaardigheden 

en inzichten die verkregen zijn 

door samenwerkings¬verbanden, 

betrokkenheid bij nieuwe 

netwerken, ervaring met nieuwe 

technologieën, eindgebruikers 

en commerciële omgevingen kan 

er een duur¬zaam ecosysteem 

ontstaan waarin deelnemers, op 

basis van hun recente ervaring 

met cocreatie en open innovatie, 

zelf nieuwe en inno¬vatieve 

samenwerkingsverbanden kunnen 

aangaan waar zowel de economie 

als de maatschappij in het algemeen 

van kunnen profiteren.
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Annex 2: Photo and illustration creditsCHAPTER 5 

In 2012 zei het MEP-parlementslid Helga Truepel: ‘Steden die geïnvesteerd hebben 

in cultuur hebben een betere economie dan steden die alleen maar hebben geïn-

vesteerd in wegen en vliegvelden. ‘ In onze kennismaatschappij is veel innovatie 

– ook in economisch opzicht – afhankelijk van creativiteit. En wat geldt voor steden 

kan natuurlijk ook worden toegepast op onze CREA-Zone-regio’s, dat is in ieder 

geval de ervaring van onze cluster. 

De CREA-Zone-cluster is ontstaan uit drie verschillende grensoverschrijdende 

projecten die gedeeltelijk gefinancierd zijn door Interreg: Crysalis, VIVID en Villa 

Cross Media. Deze projecten bouwen op hun beurt verder op de ervaring van de 

andere partners en hun innovatieprojecten die het belang van de creatieve en 

culturele industrie hebben aangetoond voor de economie, het bedrijfsleven en de 

maatschappij in zijn geheel. De cluster en Interreg-projecten hebben de partners 

een unieke mogelijkheid gegeven om een aantal van deze concepten te testen 

in een grensoverschrijdende context en ze hebben waardevolle kennis opgedaan 

dankzij dit soort interregionale samenwerkingen. Kortom, dankzij CREA-Zone heeft 

het partnerschap: 

• synergieën gecreëerd;

• de manier waarop ze omgaan met innovatie en creativiteit kunnen versterken 

door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling;

• succesverhalen gedeeld en van elkaar geleerd, ook met betrekking tot grens-

overschrijdende samenwerking.

Op deze manier heeft CREA-Zone dus bijgedragen aan intelligente, economische 

groei op lange termijn in het 2 Zeeën-gebied. 

In deze publicatie heeft de cluster zich gericht op de uitwisseling van kennis en 

HOOFDSTUK 5

Analyses en 
ervaringen van de 
CREA-Zone-cluster
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ervaringen tussen diverse partners en het verspreiden van onze succesverhalen en 

best practices. 

Om dit te realiseren, hebben de clusterpartners van CREA-Zone samengewerkt 

en hun ervaringen gedeeld (casestudy’s, getuigenissen en tips) en deze besproken 

en geanalyseerd. Door onze verschillende aanpakken en methodes te vergelijken, 

hebben we bepaalde gemeenschappelijke succesfactoren, uitdagingen en twijfels 

kunnen herkennen, die we in de bovenstaande hoofdstukken hebben gepresen-

teerd. Deze factoren hebben vanuit een cultuur- of grensoverschrijdend perspectief 

laten zien hoe ondernemers in verschillende regio’s te maken hebben met dezelfde 

problemen. De cluster is van mening dat de vaardigheden en ervaringen die in 

deze publicatie worden gedeeld de toegevoegde waarde zijn van deze grens-

overschrijdende samen¬werking. We zijn er ook van overtuigd dat we veel meer 

kunnen bereiken als we onze krachten nog sterker kunnen bundelen in fase 2 door 

grensoverschrijdende pilots en interventies te creëren. 

In deze publicatie hebben we ook willen laten zien hoe ons partnerschap de 

mogelijkheden van innovatie en creativiteit heeft gestimuleerd en onderzocht door 

creatieve kennishubs en expertise te koppelen aan het bedrijfsleven in de regio’s 

van onze partners. Op deze manier hebben we een bijdrage geleverd aan het 

regionaal Europees investeringbeleid dat banen en competitiviteit, economische 

groei, een betere levenskwaliteit en duurzame ontwikkelingen wil creëren. 

We hebben gezien dat de snelle technologische ontwikkelingen de manier 

waarop we leven, werken en de wereld ervaren hebben veranderd, en de manier 

waarop ideeën ontstaan, gedeeld en, in sommige gevallen, verkocht worden 

helemaal op zijn kop hebben gezet. Daarnaast wordt de Europese bevolking 

steeds diverser, mobieler en meer verbonden, en neemt de internationalisatie van 

markten toe waardoor de historische rol van bepaalde instellingen, gemeenschap-

pen, steden en regio’s verschuift en we ons opnieuw moeten afvragen wat voor 

ons waardevol is – waar we willen leven en werken, en hoe we onze bedrijven en 

identiteit vormgeven. 

Deze nieuwe omstandigheden hebben een enorme impact overal waar 

omgevingen die theorie durven omzetten in praktijk de basis vormen van toekom-

stige creatieve industrieën; met verschillende vakgebieden die versmelten met 

ondernemerschap als gevolg van het creatieve proces. Deze creatieve input is nu 

de voornaamste drijfveer voor innovatie. 

Grens- en sectoroverschrijdende amenwerking is essentieel. De beste creatieve 

bedrijven werken op de grens van het bekende, combineren verschillende meth-

odes en ideeën en zijn actief op zoek naar mogelijkheden om te experimenteren. 

Ze presteren het best in een open en tolerante omgeving waar ideeën worden 

uitgewisseld en in teams wordt samengewerkt. 

Deze economie waar samenwerking centraal staat is gebaseerd op een actieve 

deelname. Maar ook, in toenemende mate, op een proces van democratische ken-

nisuitwisseling en het delen van middelen en materialen waardoor kleine bedri-

jven op voet van gelijkheid kunnen samenwerken met grotere ondernemingen en 

kennisinstellingen. 

Deze analyse wordt ondersteund door een onafhankelijk rapport over Europese 

samenwerking (European Territorial Cooperation, ETC) tussen de creatieve en 

culturele industrieën, dat werd opgesteld door Interact (2013) en waarin wordt 

verwezen naar de mogelijkheden om nieuwe markten te betreden: ‘Door cultureel 

ondernemerschap en spillover-effecten tussen culturele activiteiten en het bedrijf-

sleven te stimuleren, kunnen nieuwe en meer concurrerende markten ontstaan in 

de grensregio’s.’ 

Een toename van grensoverschrijdende culturele samenwerking: ‘De uitwis-

seling van kennis en ervaring stopt vaak bij de grens. Via grensoverschrijdende 

netwerken kunnen experts uit verschillende landen hun know-how en vaardigh-

eden binnen uiteenlopende vakgebieden uitwisselen om het culturele erfgoed te 
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bewaren, te investeren in levenslang leren of om de efficiëntie van management-

structuren te verbeteren.’ 

Toegang tot, en toename van, innovatieve en creatieve technieken: ‘ETC-

projecten faciliteren grensoverschrijdende kennisoverdracht en helpen onderwijsin-

stellingen om verschillende onderwijsmethodes voor creatieve vakken met elkaar 

te vergelijken (bijv. muziek, film of literatuur).’ 

En natuurlijk vergroot het de zichtbaarheid van grensregio’s: ‘Door de input van 

verschillende ETC-projectpartners te combineren, kunnen toeristische trekpleisters 

aantrekkelijker, lokale producten innovatiever en de Europese grensregio’s concur-

rerender worden.’ 

Als alle omgevingsfactoren goed zijn, als rekening wordt gehouden met de 

verschillende behoeften, als het bedrijfsleven duurzaam is en als resources, 

werkruimtes en technologie toegankelijk zijn, alleen dan kan er sprake zijn van 

effectieve innovatie. 

De belangrijkste uitdaging binnen Europa is het consolideren en bewaren 

van het historisch erfgoed, en dit te combineren met de ontwikkeling van nieuwe 

ideeën, producten en diensten die ervoor zorgen dat het belang van steden en 

regio’s bewaard blijft in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Bedrijven 

en instellingen zoals universiteiten spelen een belangrijke rol hierbij. Creatieve bed-

rijven die nieuwe technologieën ontwikkelen, kunnen samenwerken met traditionele 

industrieën om een nieuwe toekomst te realiseren. Universiteiten kunnen bemid-

delen in het contact en investeren in de praktische synergieën die dit oplevert. Dit 

versnelt de ontwikkeling van nieuwe ideeën, van bedrijven met marktpotentieel en 

van traditionele sectoren die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Regionale 

economieën zijn in steeds grotere mate afhankelijk van dit soort processen en 

regionale instanties moeten meer doen om ze mogelijk te maken – sectoren open-

breken zodat we collaboratiever, ondernemender en meer verbonden zijn. 

De beleidsmakers in de Europese regio’s moeten onderzoeken hoe specifieke 

niches gevormd kunnen worden waar de creatieve en traditionele sectoren samen 

kunnen gaan. Dit kan gebeuren door bestaande vaardigheden aan te passen 

aan de veranderende markten, door traditionele producten te re-branden en een 

nieuwe marktpositie te creëren door een moderne, designgeoriënteerde aanpass-

ing, en door projecten die worden aangestuurd door universiteiten en die iets 

totaal nieuws creëren vanuit de samenwerking tussen creatieve en traditionele 

industrieën. Voor dit soort activiteiten moeten verschillende afdelingen met elkaar 

gaan samenwerken en zijn er nieuwe, doelgerichte programma’s nodig om de 

samenwerking tussen verschillende partners te stimuleren. 

Het complexe ecosysteem dat talent, exper¬tise, technologie en ruimte met 

elkaar verbindt, omvat universiteiten, culturele instanties, creatieve bedrijven, 

gespecialiseerde ontwikkelingsinstanties, gemeenten, nationale overheden, de 

Europese Commissie en speciale interregionale netwerkprogramma’s. Als deze 

partners zich inzetten voor een bredere creatieve en kenniseconomie kunnen er 

innovatieve ecosystemen ontstaan die, op hun beurt, kunnen leiden tot langdurige, 

intelligente groei en duurzaamheid binnen de regionale Europese economieën.

Naast wat hierboven beschreven wordt, moet er ook meer worden samengew-

erkt tussen de relatief ‘niet-grootstedelijke’ of randgebieden van Europa en de 

belangrijkste economische regio’s. Op deze manier kunnen we de technologische 

en sociale veranderingen optimaal benutten om de regio’s nieuw leven in te 

blazen, zodat er een diverse mix ontstaat waarin ze ‘samen kunnen spelen’. Met de 

juiste ondersteuning van de politiek, investeringen en samen¬werkingsverbanden 

kunnen regio’s die tot voor kort in de problemen zaten of die het nog steeds moe-

ilijk hebben, uitgroeien tot nieuwe hubs voor productieve transacties waar de mid-

delen, verwachtingen en ideeën van universiteiten, bedrijven, culturele instellingen 

en consumenten met elkaar samensmelten. 

Verder zal het niemand verbazen dat het potentieel van innovatie en creativiteit 
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het best waargenomen kan worden op lokaal en regionaal niveau, omdat het 

vooral van invloed is op de lokale econo¬mie, zoals aangegeven door Power e.a. in 

het Priority Sector Report (2010). Zoals het groenboek van de Europese Commissie 

‘Unlocking the Potential of Cultural and Creative Industries’ uitlegt: ‘Regionale 

en lokale ontwikkelingsstrategieën hebben inderdaad in veel domeinen de CCI’s 

geïntegreerd: de bevordering van cultureel erfgoed voor bedrijfsdoeleinden; de 

ontwikkeling van culturele infrastructuur en diensten om duurzaam toerisme te 

ondersteunen; het groeperen van lokale bedrijven en samenwerkingsverbanden 

tussen de CCI’s en het bedrijfsleven, het onderzoek, het onderwijs en andere 

sectoren; het opzetten van innovatielaboratoria; de ontwikkeling van grensover-

schrijdende, geïntegreerde strategieën om natuurlijke en culturele hulpbronnen te 

beheren en om lokale economieën nieuw leven in te blazen; duurzame stadson-

twikkeling’ (2010).

Buda, veelzijdige werkplekken
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