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INTRODUCTIE 

Upskilling lab 4.0, zoals uit de naam blijkt, wil een model en voorwaarden voor samenwerking binnen 

het Lab bieden voor het testen en ontwikkelen van innovaties voor twee groepen bedrijven: op gebied 

van groei – start-ups en scale-ups en voor gevestigde bedrijven – middelgrote en grote bedrijven . 

Gedurende een periode van twee jaar en door de vier intellectuele outputs die gemaakt zijn, heeft het 

project de basis gelegd voor succesvolle open innovatie tussen bedrijven die zich in verschillende fasen 

van groei en omvang bevinden. Het partnerschap biedt een model, kader en tools, ook digitaal, om 

niet alleen bedrijven van verschillende grootte en in verschillende ontwikkelingsfasen te helpen 

verbinden maar ook om de vaardigheden, kennis en competenties van het personeel voor Industrie 

4.0 te ontwikkelen. De resultaten van dit project bieden een nieuwe educatieve benadering, inhoud 

en materialen om samenwerking en innovatiemanagement te bevorderen op basis van de nieuwe 

normen CEN/TS 16555. 

PROJECT CONTEXT 

Het belangrijkste projectdoel is het bieden van kansen aan personeel van bedrijven (managers en 

werknemers) om vaardigheden te verbeteren en om internationale start-ups, scale-ups en gevestigde 

bedrijven die actief zijn in specifieke verticale markten met elkaar te verbinden door gebruik te maken 

van moderne technologieën en innovatie (Industrie 4.0) in een robuust samenwerkingsmodel volgens 

het model van open innovatie. Het project is gericht op het produceren van nieuwe inhoud, materialen 

en benaderingen en als zodanig doorliep het herhaaldelijk cycli volgens het ontwerpdenken binnen 

een partnerschap: 

EMPATHIE -> DEFINIEER -> GENEREER IDEEEN -> MAAK EEN PROTOTYPE -> TEST DE OPLOSSING -> PAS 

TOE  

In het begin werd er in elk van de onderstaande partnerlanden gedetailleerd onderzoek en screening 

gedaan: Bulgarije, België, Slovenië, Spanje en Nederland 

 

Dit gebeurde in de fasen Empathie en Definieer. In dit stadium werden de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de doelgroepen geïdentificeerd en werd het kader voor de ontwikkeling van 

vaardigheden gemaakt inclusief de complementaire resultaten en bevindingen. Het doel was het in 

kaart brengen van de benodigde competenties en vaardigheden van personeel voor open innovatie, 

algemeen samenwerkingsmanagement en het ontwikkelen van Industrie 4.0-producten. Daarna 

gingen we naar de Ideeen-fase en de ontwikkeling van de Upskilling-toolkits – eentje voor start-ups en 

scale-ups en een andere toolkit voor grotere bedrijven en MKB. Er zijn verschillende ideeën, concepten 

en tools gegenereerd om verder te testen en te valideren welke zijn geïmplementeerd op het Gamified 

platform. 

  



 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. Hij 
weerspiegelt slechts de mening van de auteurs en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig 
gebruik dat wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.                                                                                                                                                                                    

4 
 

DOEL VAN IO5 

Volgens Nesta:  

Grote bedrijven kunnen hele goede partners zijn voor start-ups, net zoals 

start-ups en scale-ups innovatieve gamechangers kunnen zijn voor grote 

bedrijven. Het is echter moeilijk om dat goed op elkaar af te stemmen. Veel 

bedrijven praten veel meer doen weinig. Sommige bedrijven zijn geen 

goede partners omdat ze ofwel opzettelijk roofzuchtige activiteiten 

uitvoeren ofwel per ongeluk schade berokkenen door het leiden van start-

ups met het vooruitzicht op een deal die nooit wordt gesloten. 

Daarom hebben we verschillende benaderingen, best practices en voorbeelden van samenwerking 

uitgewerkt met behulp van beproefde modellen zoals Business Model Canvas, Open 

innovatieparadigma, Analytische kaders en Innovatiemanagement. Hierdoor hebben we een nieuw 

model kunnen ontwikkelen met ondersteunende richtlijnen en toolkits om het proces van 

samenwerking en samen werken om innovatie tussen start-ups/scale-ups en bedrijven te stimuleren. 

De eerste ontwerpen van de materialen, inhoud en gereedschappen werden vervolgens getest via drie 

kanalen en activiteiten: 

- Kortlopende personeelstraining die online werd gehouden op 22 en 23 april 2021 

- Landelijke testsessies met beide doelgroepen 

- Multiplier-evenementen in elk van de partnerlanden die werden georganiseerd in juni en juli 

2021 

Alle activiteiten en evenementen omvatten speciale sessies om feedback, praktische ervaring en 

evaluatie van de resultaten en het algemene model voor samenwerking te verzamelen. We hebben 

speciale formulieren voor evaluatie en feedback opgesteld, waaronder ook tools als SLIDO om nog 

interactiever te zijn. Meningen werden verzameld tijdens de sessie en daarna. 

RELATIE MET VORIGE OUTPUTS 

De elkaar aanvullende outputs bieden materialen, tools, overzicht, analyse, sjablonen en concepten. 

Het doel van de uiteindelijke output is om stap voor stap, duidelijke richtlijnen te geven voor het 

ontwikkelen en implementeren van het Upskilling lab 4.0-model door andere organisaties en 

bedrijven. Deze gids is gebaseerd op de lessen die tijdens het testen zijn geleerd maar gaat verder en 

biedt aanbevelingen en belangrijke conclusies voor bedrijven op het gebied van  

samenwerkingsmanagement binnen Industrie 4.0 verticaal. 

Het wordt omschreven als een individuele output waarbinnen voldoende middelen, tijd en aandacht 

is voor de professionele en impactvolle aanpak van projectontwikkeling en verdere implementatie 

door derden. Het is opgezet als een horizontale activiteit die niet alleen output geeft maar ook output 

is. Deze output vertegenwoordigt een haalbaarheidsstudie van het project in een notendop en we 

zullen antwoorden geven op de volgende vragen: 

✓ Hoe stimuleer je meer samenwerking tussen start-ups/scale-ups en middelgrote/grote 

bedrijven? 
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✓ Welke systematische manier van samenwerking kan worden ingevoerd in: “screen-match-

partner” fases? 

✓ Wat zijn de grootste uitdagingen tijdens de samenwerking? 

✓ Welke samenwerkingsmodellen passen het beste? 

✓ Wat kunnen gevestigde bedrijven start-ups bieden en vice versa voor een efficiënte 

samenwerking? 

✓ Kunnen concurrenten partners zijn en zo ja hoe? 

In dit document worden deze vragen en uitdagingen verder besproken en opgelost. De richtlijnen 

bieden tevens belangrijke aspecten en voordelen aan voor de indirecte begunstigden van ons project: 

overheden, beleidsmakers en opleidingsorganisaties. 

 

EXPERIMENTAL NATURE AND LAB EXPERIENCE 

 

Zoals beschreven, de aard van design thinking omvat het doelbewust onderzoeken en observeren van 

doelgroepen en hun behoeften, gedrag, aard van het bedrijf, namelijk: 

START-UPS AND SCALE-UPS: 

✓ Zijn slank en wendbaar  

✓ Nemen risico  

✓ Omarmen en gebruiken nieuwe technologieën 

✓ Sterk in innovaties 

✓ Werken in kleine teams 

✓ Passen zich makkelijk aan en zijn en proactief 

✓ Kunnen zich snel aanpassen. 

Middelgrote en grote bedrijven 

✓ Beschikbare bronnen 

✓ Markten en klanten 

✓ Partnerschappen 

✓ Financiering 

✓ Bronnen 

✓ Expertise 

✓ R&D-afdelingen en teams. 

De Lab-ervaring bevordert de samenwerking op het gebied van de belangrijkste behoeften van de 

bedrijven aan innovatie en groei door tools en richtlijnen aan te bieden voor samenwerking aan 

ideevorming, ontwikkeling, implementatie en het vinden van de beste optie en het beste 

samenwerkingsmodel als volgt: 

- Snellere productontwikkeling 

- Succesvolle innovaties en toegang tot grotere en nieuwe markten 

- Innovatieve activiteiten 

- Sessies om ideeen te delend. 
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Volgens de McKinsey Podcast van 10 mei 2021 zoeken Start-ups mogelijk naar toegang tot de markten 

van de zakelijke partner of willen ze van de partner een klant maken. Ze zijn vaak geïnteresseerd in de 

gegevens van het bedrijf over klanten en de industrie of in de middelen en mogelijkheden voor 

ontwikkeling, zowel technisch als in termen van ondersteuning. Er is duidelijk behoefte aan 

financiering. Ook het hebben van een zakelijke partner kan een positief signaal afgeven aan 

investeerders. Aan de bedrijfskant is snellere innovatie een belangrijke reden. Vaak merken bedrijven 

dat start-ups hen voor zijn in de markt en willen bedrijven de start-ups graag in huis halen. Bedrijven 

willen vroeg inzicht krijgen in experimentele technologieën en nieuwe verticale markten en mogelijk 

ook hun manier van werken transformeren om wendbaarder te worden. Toegang tot toptalent is ook 

een veelgehoorde reden. Tot slot is er het potentiële rendement op de investering.  

 

OPEN INNOVATIE EN SAMENWERKINGSMANAGEMENT 

MODELLEN VOOR SAMENWERKING 

Volgens de experts: 

“Het is belangrijk om je A-team tot samenwerking aan te zetten. Dat geldt zowel voor de start-up als 

voor een bedrijf, Tobias Henz, McKinsey.” 

en 

"Het potentieel voor samenwerking tussen bedrijven en start-ups is enorm. Om dit potentieel goed te 

gebruiken moeten beide partijen de samenwerking als een partnerschap beschouwen, openstaan om 

te leren en de verschillen omarmen", Topi Järvinen, Director, Innovation and Entrepreneurship, PwC 

Finland.” 

“De uitdaging voor veel bedrijven is dat innovatie afhankelijk is van het hebben van verschillende 

standpunten, gedreven door gedeelde waarden. Dit is misschien niet gemakkelijk. Start-ups kunnen 

juist gedijen omdat ze wendbaar zijn en buiten de gebaande paden kunnen denken. Het runnen van 

een succesvol bedrijf vereist echter ook een solide operationeel model en goede processen. Het 

antwoord kan liggen in een samenwerking waarbij het bedrijf wendbaarheid kan leren en de start-up 

toegang heeft tot middelen om op te schalen.” 

De modellen kunnen zijn: co-ontwikkeling, co-creatie, ontwikkeling en implementatie van nieuwe 

technologie, producten, diensten, partnerschap voor innovatie, enz. 

 

Het uiteindelijke doel van een dergelijke samenwerking is om tegemoet te komen aan de meest 

urgente behoeften en problemen binnen organisaties. Er moet een gedeeld, gemeenschappelijk doel 

en resultaat bestaan. De bedrijven zijn gericht op het realiseren van de eigen strategische ontwikkeling, 

het behouden van hun groei en marktpositie, in lijn met hun doel en missie. De start-ups die een 

dergelijke samenwerking aangaan, hebben middelen nodig en het oplossen van problemen met 
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financiering, markttoegang, het testen en valideren van hun producten, Industrie 4.0-technologieën 

en -diensten. Digitalisering vormt slechts één van de veel voorkomende behoeften en problemen. 

BELANGRIJKSTE KADER ONTWIKKELD EN UITGEVOERD TIJDENS DE PROJECTONTWIKKELING 

We hebben twee hoofdkaders gevolgd om de belangrijkste uitdagingen en behoeften te analyseren en 

om te bepalen waar, hoe en wat elke doelgroep nodig heeft zodat ze de beste match kunnen vinden. 

Voor start-ups en scale-ups: BUSINESS MODEL CANVAS ondersteund door het bekende analytische 

kader: 

 

De toolkit werd op twee manieren getest: 

Door een evaluatieformulier te gebruiken tijdens de interne trainingssessie van het partnerschap. Alle 

deelnemers kunnen zo de interactiviteit van de navigatie testten in de toolkit die toegang biedt tot alle 

onderdelen van de bovenstaande kaders. De toolkit is altijd slechts "één klik verwijderd" van toegang 

tot de secties en dus tot meer informatie en richtlijnen voor het analyseren, implementeren en 

gebruiken van de sjablonen, benaderingen en materialen 

Tijdens de multiplier events en de sessies met start-ups en scale-ups in elk land binnen hun eigen 

teams.  

In Bijlage 1 wordt een voorbeeld beschreven met daarbij de belangrijkste uitkomst van de sessie die 

werd gehouden op 1 juli 2021 in Sofia, Bulgarije. 

Zoals eerder vermeld, is de toolkit voor start-ups en scale-ups gebaseerd op het Business Model Canvas 

met Industrie 4.0-elementen aangezien dit de sector is waarin de doelgroep opereert. De toolkit 

presenteert de vier krachten die de specifieke context van Industrie 4.0 vormen. Naast deze krachten, 

die een globaal overzicht geven van het Business Model Canvas, vind je de bouwstenen binnen het 

canvas waarop het Business Model Canvas feitelijk is gebouwd. De vier krachten zijn: belangrijkste 
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trends, marktkrachten, macro-economische krachten en industriële krachten. In het kader van 

Industrie 4.0 worden de volgende onderwerpen beschreven: 

✓ Sociaaleconomische trends: schetst sociaaleconomische trends die relevant zijn voor jouw 

bedrijfsmodel met o.a. de sub-onderwerpen: lokale productie, schaarste aan hulpbronnen en 

bevolkingsgroei. Een vraag die je jezelf kunt stellen: hoe hoog zijn de beschikbare inkomens? 

✓ Maatschappelijke- en culturele trends: identificeert belangrijke maatschappelijke trends die 

van invloed kunnen zijn op je bedrijfsmodel. Enkele van de sub-onderwerpen hier zijn: 

migratie- en integratieproblemen, toename van geestelijke gezondheidsproblemen en 

gendergelijkheid. Een vraag die je jezelf kunt stellen: welke trends kunnen het koopgedrag 

beïnvloeden? 

✓ Regelgevingstrends: beschrijft regelgeving en regelgevende trends die van invloed zijn op je 

bedrijfsmodel. Enkele van de sub-onderwerpen: bescherming van persoonlijke gegevens en 

privacy, cyberbeveiliging en bedrijfsgegevens. Een vraag die je jezelf kunt stellen: welke regels 

kunnen jouw businessmodel beïnvloeden? 

✓ Technologietrends: omschrijft technologietrends die je bedrijfsmodel kunnen bedreigen – of 

in staat stellen om te evolueren of te verbeteren. Enkele van de sub-onderwerpen zijn Internet 

of People (IoP), werken in de Cloud en Additive Manufacturing (voorwerpen maken uit 3D 

modelgegevens). Een vraag die je jezelf kunt stellen: welke opkomende technologieën 

gebruiken klanten?  

Voor grote bedrijven en MKB: 

In de toolkit voor middelgrote en grote bedrijven zitten vier hoofdonderdelen: 

✓ Belangrijkste succesfactoren voor innovatie 

✓ Innovatiediscipline en leiderschap 

✓ Samenwerking en partnerschappen voor innovatie 

✓ Europese norm voor innovatiemanagement. 
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Op de afbeelding hieronder zijn de secties afgebeeld: 

 

DE VOLGENDE ONDERWERPEN WORDEN BESCHREVEN: 

o Profiteer van opkomende en aanhoudende trends 

o Bedrijfsmodelinnovatie 

o Combineer mogelijkheden op unieke manieren 

o Voorzie in fundamentele menselijke behoeften 

o Interne samenwerking en doorbreken van structuren in grotere organisaties 

o Cross-functionele benaderingen, geschreven en ongeschreven regels 

o Krachten van uitmuntendheid op het gebied van innovatie, enz. 

Beide toolkits bieden dus middelen voor werk tussen teams van start-ups/scale-ups en grote- of 

middelgrote (MKB) bedrijven om ideeën en innovaties te genereren en uiteindelijk hun bedrijf te laten 

groeien. 

UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN 

Uitdagingen kunnen nieuwe oplossingen voor problemen opleveren uit onverwachte bronnen. Start-

ups vragen om oplossingen te bieden voor een specifiek probleem, of degenen die met oplossingen 

komen belonen, is een goede manier voor bedrijven om start-ups aan te trekken en te testen. Om deze 

reden worden uitdagingen een steeds vaker voorkomende vorm van betrokkenheid door bedrijven. 

Sector- of samenlevingsgerichte uitdagingen nemen verschillende vormen aan om te passen bij de 

doelstellingen van de onderneming. Uitdagingen bieden veel voordelen, waaronder de mogelijkheid 

om start-ups vooraf te selecteren voor toekomstige samenwerkingsactiviteiten (bijv. inkoop, 

bedrijfsaccelerators). 
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De kansen liggen in de sterke punten van beide groepen: start-ups kunnen profiteren van 

bedrijfsfinanciering, middelen en klantentoegang terwijl bedrijven moeten innoveren om 

concurrenten en verstoring voor te blijven en tegelijkertijd toegang te krijgen tot nieuwe technologie. 

De groeiende digitalisering van het afgelopen jaar heeft de noodzaak tot innovatie doen toenemen 

waardoor deze partnerschappen nog meer in de schijnwerpers komen te staan. Start-ups willen 

misschien toegang krijgen tot de markt van de zakelijke partner of van de partner een klant maken. Ze 

zijn vaak geïnteresseerd in de gegevens die het bedrijf heeft over klanten en de industrie of in de 

middelen en mogelijkheden voor ontwikkeling, zowel technisch als in termen van ondersteunende 

functies. Er is duidelijk behoefte aan financiering. 

COMPETENTIE ONTWIKKELING VOOR SAMENWERKINGSMANAGEMENT 

Alle materialen en resultaten van het project worden gepubliceerd op het projectplatform waar 

interactieve elementen worden gebruikt. 

Elke sectie is onderverdeeld in onderwerpen en eenheden, gestructureerd in een logische volgorde 

met als belangrijkste doel dat de gebruiker op elke sectie en eenheid kan klikken, geleid door het hoofd 

"navigatiepaneel" en de navigatiepijlen welke te vinden zijn door de hele toolkit. Hieronder vind je een 

aantal voorbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interactieve toolkits, sjablonen en games op het platform bieden modellen voor samenwerking. De 

aangeboden spellen beschrijven de belangrijkste te volgen stappen, context en manier van spelen in 

teams. Ze zijn gegroepeerd volgens de fasen van het genereren van ideeën en innovatieconcepten: 
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Minigames en oefeningen worden ook in het begin van sessie toegepast als "ijsbrekers" en om de 

creativiteit van het team te stimuleren. Alle deelnemers moeten vanaf het allereerste begin goed op 

elkaar zijn afgestemd op het gebied van: 

- De gemeenschappelijke doelen van de sessies 

- De gemeenschappelijke doelen en resultaten van samenwerking 

- Duur en proces van het gemeenschappelijk werk 

- Een gemeenschappelijke taal en -basis vinden waar de waarde op wordt gebouwd 

- Gebruik van de juiste toolkit en samenwerkingsaanpak 

- Het stellen en managen van verwachtingen. 

 

RICHTLIJNEN VOOR TOEPASSING EN HET GEBRUIK VAN HET MODEL 

Het Model voor samenwerking onder UPSKILLING LAB 4.0 biedt een stapsgewijs proces en 

ondersteunende tools voor start-ups, scale-ups en (MKB) bedrijven om samen te werken in het proces 

van groei en innovatie, inclusief innovatiemanagement. Het ontwikkelt zich rond de belangrijkste 

kaders en concepten, waaronder de EUROPEAN INNOVATION MANAGEMENT STANDARD - (CEN/TS 

16555 STANDARD) gericht op samenwerkingsbeheer met als belangrijkste soorten samenwerking: 
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De belangrijkste benadering in het Lab is teamwerk voor ideevorming en samenwerking. Dat biedt 

tools voor een eerste beoordeling van de behoeften van beide doelgroepen, de respectievelijke kaders 

en concepten die moeten worden toegepast en hoe verder te gaan. In onze ervaring zijn de 

belangrijkste vormen van samenwerking: 

- Evenementen en sessies zoals Hackathons, crowdsourcingplatforms, enz. 

▪ Slush is een non-profitorganisatie die ondernemers en techtalent koppelt aan 

internationale topinvesteerders, multinationals, familiebedrijven, 

vermogende particulieren die willen investeren, leidinggevenden en de media 

▪ De Sandbox Hub maakt deel uit van de Future Media Hubs en repliceert het 

VRT Sandbox-model voor andere Europese omroepen. Het belangrijkste doel 

is een netwerk van Sandboxes te creëren, lokale start-ups in staat te stellen 

op te schalen binnen Europa en ervaringen en expertise uit te wisselen. 

- Corporate accelerators om startende bedrijven in een vroeg stadium te ondersteunen door 

middel van mentorschap en vaak kapitaal en kantoorruimte 

- Gezamenlijke onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten en -projecten, waaronder 

samenwerking binnen door de EU gefinancierde projecten in een consortium en/of start-ups, 

worden directe begunstigden van diensten en programma's die door dergelijke consortia en 

programma's zijn ontwikkeld 

- Commerciële pilot om een product/prototype te testen en feedback te verkrijgen van de 

doelgroepen en klanten. 
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Beide toolkits zijn ontwikkeld met interactieve elementen en onderverdeeld in secties en onderwerpen 

met één hoofdkader ondersteund door oefeningen, sjablonen, begeleiding en praktische elementen 

zodat medewerkers en managers van de bedrijven ze binnen hun organisatie en/of in samenwerking 

kunnen gebruiken binnen diverse teams. De toolkits moedigen samenwerking en teamwerk aan en 

bieden ook richtlijnen voor het vormen van succesvolle teams en het toepassen van de tools. 

 

RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN TOOLKIT VOOR START-UPS EN SCALE-UPS 

De toolkit voor start-ups en scale-ups is gebaseerd op het Business Model Canvas met Industrie 4.0 

elementen aangezien dit de sector is waarbinnen de doelgroep opereert. De toolkit presenteert de 

vier krachten die de specifieke context van Industrie 4.0 vormen. Naast deze krachten, die een globaal 

overzicht geven van het Business Model Canvas, zijn er ook bouwstenen binnen het canvas, waarop 

het Business Model Canvas feitelijk is gebouwd. De vier krachten zijn: trends, marktkrachten, macro-

economische krachten en industriële krachten. 

    

Elke sectie is onderverdeeld in de belangrijkste onderwerpen en eenheden, gestructureerd in een 

logische volgorde met als belangrijkste doel dat de gebruiker op elke sectie en eenheid kan klikken, 

geleid door het hoofdnavigatiepaneel en de navigatiepijlen door de hele toolkit. Voorbeelden: 

   

Elke eenheid van de sectie bestaat uit details, richtlijnen, sjablonen en informatie die direct kunnen 

worden toegepast wanneer en waar nodig door op het respectieve veld te klikken.  
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RICHTLIJNEN VOOR DE TOEPASSING VAN TOOLKIT VOOR MIDDELGROTE EN GROTE BEDRIJVEN 

De belangrijkste doelgroep van deze toolkit zijn de gevestigde bedrijven, ondernemingen in groei in 

tegenstelling tot startups en scale-ups die het doelwit zijn van de Upskilling toolkit voor startups en 

scaleups. De toolkit voor bedrijven is ontwikkeld rond vier hoofdsecties die de belangrijkste 

onderwerpen behandelen die ook de uitdagingen vertegenwoordigen die deze organisaties ervaren 

en gebieden waar startups en scale-ups ondersteuning kunnen bieden en resulteren in succesvolle 

samenwerking. 

 

Zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding zijn de vier hoofdsecties: 

- Belangrijkste succesfactoren voor innovatie 

- Innovatiediscipline en leiderschap 

- Samenwerking en partnerschappen voor innovatie 

- Europese innovatiemanagementstandaard. 

Elke sectie is onderverdeeld in de belangrijkste onderwerpen en eenheden, gestructureerd in een 

logische volgorde met als belangrijkste doel dat de gebruiker op elke sectie en eenheid kan klikken, 

geleid door het hoofd "navigatiepaneel" en navigatiepijlen door de hele toolkit. 

 

 

 

 

Elke sectie is onderverdeeld in de belangrijkste onderwerpen en eenheden, gestructureerd in een 

logische volgorde met als belangrijkste doel dat de gebruiker op elke sectie en eenheid kan klikken, 

geleid door het navigatiepaneel en navigatiepijlen door de hele toolkit. 

NAAR NAVIGATIE TERUG VERDER 
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De Upskilling Toolkit voor startups/scale-ups en de Upskilling Toolkit voor bedrijven: middelgrote en 

grote ondernemingen zijn gericht op het ondersteunen van de opleiding van het personeel van het 

bedrijf dat zich bezighoudt met innovatie in Industrie 4.0-activiteiten. Het doel van de toolkits is ook 

om die medewerkers kennis en competenties bij te brengen op het gebied van samenwerking en open 

innovatie. De Upskilling Toolkit voor startups/scale-ups en de Upskilling Toolkit voor bedrijven: 

middelgrote en grote ondernemingen dienen als een one-stop-source om ondersteuning te bieden aan 

de bedrijven en hen te helpen hun niveau van innovatie, groei en ontwikkeling te vergroten binnen de 

context van Industrie 4.0 waar: 

DE BELANGRIJKSTE FOCUS IS: TEAMWERK EN SAMENWERKING VOOR INNOVATIE 

IN INDUSTRIE 4.0. 

 

AANBEVELINGEN OP HET GEBIED VAN BELEID 

In de afgelopen jaren is samenwerking tussen start-ups en bedrijven een strategische noodzaak 

geworden. Het is essentieel om innovatie en groei in Europa te stimuleren, aangezien dat achterloopt 

op die in de VS en Azië. De Covid-pandemie zal waarschijnlijk als een versneller werken. 

Als je weet of de samenwerking wordt aangegaan om stapsgewijze verbeteringen aan bestaande 

activiteiten te ontwikkelen of om een markt te verstoren dan kan dit helpen bij het bepalen van de 

samenwerkingsaanpak. 

Start-ups kunnen toegang krijgen tot extra middelen en markten, samen met inzichten van klanten om 

hen te helpen hun bedrijf op te schalen en ‘unicorn’ te worden. Gevestigde bedrijven kunnen 

profiteren van dergelijke samenwerkingen om versneld te innoveren - evenals meer subtielere 

voordelen te verkrijgen zoals culturele verandering. Dit kan worden ondersteund door verschillende 

programma's en initiatieven die samenwerking bevorderen en nieuwe modellen en kansen bieden. 

Intrapreneurship (vrijheid en faciliteiten krijgen om nieuwe dingen te ontwikkelen zonder dat je daarbij 

de bedrijfsroutine of protocollen hoeft te volgen) is een ander aspect voor bedrijven om samenwerking 

met start-ups en scale-ups te zoeken. Het wordt verder gedreven door het feit dat er nog steeds heel 

weinig overnames worden gedaan in vergelijking met Amerikaanse tegenhangers. 

Een voorbeeld is “Corporate Start-up  Stars” van SEP Europe. Het is bedoeld om jaarlijks door middel 

van best practices en rolmodellen te laten zien hoe de samenwerking tussen bedrijven en start-ups 

beide partijen ten goede kan komen. Mind the Bridge stelt samen met Nesta jaarlijks de “SEP Europe’s 

Corporate Start-up Stars” op – een ranglijst van ‘start-up-vriendelijke’ bedrijven in Europa. Bekroonde 

bedrijven hebben een extra stap gezet om wederzijds voordelige partnerschappen met start-ups tot 

stand te brengen - of het nu gaat om inkoop/licentieverlening/partnerschappen, accelerators, directe 

investeringen, acquisities of andere specifieke interne programma's. De top 12 bedrijven worden 

bekroond als “SEP Europe's Corporate Start-up Stars”, terwijl 24 andere bedrijven worden erkend als 

“SEP Europe's Open Innovation Challengers”. Daarnaast worden er jaarlijks speciale prijzen uitgereikt 

door een ervaren en deskundige jury. 
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- Digitale-innovatiehubs: one-stop-shops die bedrijven helpen hun concurrentie positie te 

vergroten met betrekking tot hun bedrijfs-/productieprocessen, producten of diensten met 

behulp van digitale technologieën 

- Kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT: partnerschappen die bedrijven, 

onderzoekscentra en universiteiten samenbrengen 

- Start-up Europe Partnership: platform waar de beste scale-ups de beste bedrijven en 

investeerders elkaar ontmoeten. 

Als onderdeel van Scale-Up Europe hebben meer dan 170 ondernemers, investeerders en innovators 

in Europa een 21-stappenplan opgesteld met als doel om binnen tien jaar 10 techgiganten voort te 

brengen met een waarde van € 100 miljard+. 

Hieronder vind je een samenvatting van de aanbevelingen voor samenwerking tussen start-ups en 

bedrijven: 

✓ Een belastingkrediet instellen voor Europese bedrijven die investeren in Europese start-ups 

✓ Stel een Small Business Act vast voor bedrijfsadministraties waar startende ondernemingen 

baat bij hebben 

Voor het ecosysteem: 

✓ Opstellen van een rapportage en best practices rond samenwerking (open innovatie, inkoop) 

en overnames 

✓ Ontwikkelen van een, Erasmus-geïnspireerd, uitwisselingsprogramma voor technologie 

waardoor werknemers naadloos kunnen schakelen tussen start-ups en grotere bedrijven.  

(Bron: https://sifted.eu/articles/scale-upeurope-collaboration/ ) 

 

BIJLAGE 1 PILOT SESSIE VANAF 01 JULI 2021 IN SOFIA, BULGARIJE 

Het spel: 

Julius (Юлий) is een jonge startende 

ondernemer die zijn eigen bedrijf wil 

starten met betrekking tot Industrie 4.0. 

Hij stuit op de toolkit voor start-ups en 

scale-ups en leest over de toepassing van 

Augmented Reality (AR) met betrekking 

tot Industrie 4.0. Vervolgens besluit hij dat 

het product van zijn nieuwe bedrijf 

software voor AR-brillen zal zijn die 

moeten worden gebruikt voor een meer 

gestroomlijnde onderhouds- en arbeidsbesparende diagnostiek van machines in productiefaciliteiten. 

Nu Julius op het idee voor zijn product is gekomen, moet hij met behulp van de toolkit een veerkrachtig 

businessmodel ontwikkelen. Waar vindt hij de antwoorden op zijn vragen? Laten we hem helpen... 

 

https://sifted.eu/articles/scaleupeurope-collaboration/
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Resultaten uit het spel: 

 

 

 

 
 

 

 

Nadat ze kennis hadden gemaakt met de verschillende onderdelen van de toolkit, namen de 

aanwezigen deel aan een spel dat tot doel had te testen hoe intuïtief de toolkit is en hoe snel en 

gemakkelijk de informatie kon worden gevonden. Ze moesten in de schoenen gaan staan van een 

industrie 4.0 start-up die het eigen businessmodel moest formuleren met behulp van de toolkit voor 

start-ups en scale-ups.  

Tijdens het spel werden aan de deelnemers 5 vragen gesteld van verschillende aard: 

financieringsmogelijkheden, intellectuele eigendomsrechten (IPR), partnerschapstypes, opties voor 

inkomstenstromen en kanalen. Zoals blijkt uit de bovenstaande screenshots, heeft meer dan 80% van 

de respondenten de vragen met betrekking tot financiering, partners en inkomstenstromen correct 

beantwoord. Toen het echter ging om het vinden van informatie over hoe IER te beschermen, 

antwoordde slechts 64% met “regelgeving”. Verschillende aanwezigen verwachtten dat het antwoord 

in de sectie "bronnen" zou staan. Slechts 50% van de deelnemers vermoedde met succes dat de start-

up naar de sectie “kanalen” zou moeten navigeren om informatie te vinden over verschillende 

manieren om zijn klantsegmenten te bereiken. De overige 50% van de onjuiste antwoorden was gelijk 

verdeeld over de andere antwoorden, wat suggereert dat de helft van de deelnemers in de war was 

en het antwoord willekeurig koos. Over het algemeen konden deelnemers in de meeste gevallen de 

toolkit vrij gemakkelijk omzeilen en de informatie die ze nodig hadden vinden in de secties die ze 

zouden verwachten, daarom kunnen we concluderen dat de toolkit intuïtief is. 
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Feedbackvraag 1 – Op een schaal van 1 tot 10, hoe nuttig zou de toolkit zijn voor start-ups? De 

meerderheid (40%) antwoordde met 10 terwijl 20% - met 9, 10% - met 8, 10% - met 7, 10% - met 6 en 

10% - met 5. De totale score was een 8,4. 

 

 

Feedbackvraag 2 – Op een schaal van 1 tot 10, hoe intuïtief is de toolkit? Hoe gemakkelijk vind je de 

informatie die je zoekt? De meerderheid (33%) antwoordde met 10 terwijl 17% - met 9, 17% - met 8, 

17% - met 7, 8% - met 6 en 8% - met 5. De totale score was een 8,3. 
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Feedbackvraag 3 – Op een schaal van 1 tot 10, hoe waarschijnlijk is het dat u de toolkit gebruikt of 

aanbeveelt aan een vriend die van plan is een bedrijf te starten? De meerderheid (46%) antwoordde 

met 10, terwijl 15% - met 9, 23% - met 8 en 15% - met 7. De totale score was 8,9. 

Conclusie 

De algemene feedback, die van betrokken bedrijven werden ontvangen, was dat beide tools vrij 

gebruiksvriendelijk zijn, maar iets te uitgebreid en daarom minder geschikt voor algemeen gebruik. 

Toch komen sommige onderwerpen - zoals onderwerpen waar vooral start-ups voorzichtig mee 

moeten zijn - heel goed aan bod en vinden bedrijven dat erg nuttig. Relaties tussen middelgrote/grote 

bedrijven en start-ups zijn over het algemeen bekend van grotere, meer ontwikkelde bedrijven die al 

hun eigen juridische en boekhoudafdelingen hebben. Naar hun mening zijn onderwerpen die meer 

benadrukt moeten worden de voordelen van de relaties, ook voor grotere bedrijven (zoals idee-

ontwikkeling). 

Vanuit technisch oogpunt zijn beide tools te uitgebreid. 
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BIJLAGE 2 CASE STUDIES 

 


