
INFORMATIEBROCHURE CO-CREATIETRAJECTEN
  

Antwerpen - Mechelen - Turnhout

 

Open Call: neem deel aan een gesubsidieerd traject

om je KMO te tillen naar een hoger innovatieniveau!

Connecting the dots



Vandaag zijn termen als bitcoins, elektrische 
wagens, Uber en hernieuwbare energie schering 
en inslag. Toch doet een straf verhaal over die 
Nijvelse bende ons plotsklaps terugblikken naar 
de maatschappij van dertig jaar geleden. Was 
toen alles anders? Uiteraard! Technologie was 
anders, net als de mentaliteit, de bedrijfscultuur, 
onze economie en de digitale wereld. 
Maar is uw bedrijf intussen ook veranderd? Staat 
innovatie hoog genoeg op uw bedrijfsagenda?

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., het 
regionale samenwerkingsplatform dat kruisbe-
stuiving tussen de creatieve sector en traditionele 
sectoren concretiseert in heel de provincie 
Antwerpen, biedt u de kans om dit uit te zoeken. 
Via een gesubsidieerd co-creatie-  traject op 
maat van zaakvoerders, helpen wij u innovatie te 
realiseren op de eigen werkvloer. In samenwer-
king met onze partners in Mechelen en Turnhout 
wordt dit traject binnen de provincie zo verspreid 
mogelijk georganiseerd.

HOE ZIET ZO’N TRAJECT ERUIT?
Een inleidende sessie beantwoordt al uw vragen 
en helpt u beslissen of u in het traject stapt. Deze 
sessie is uiteraard vrijblijvend en kosteloos. 
Eens ingestapt leert u in een hands-on workshop 
de noden of uitdagingen van uw KMO duidelijk 
en concreet te kaderen. Dit resulteert in een 
krachtige ‘pitch’. 
Deze pitch is de basis voor de matchmaking met 
een creatieve expert. KMO’s en creatieve onder-
nemers krijgen de kans zich aan elkaar voor te 
stellen en aan het einde van de rit beslist u als 
KMO met wie u het verdere traject doorloopt. 

In de drie workshops die daarop volgen ligt de 
focus op creatie en realisatie. Veldonderzoek 
genereert diepere inzichten over uw KMO, 
waarna er prototypes en concretere oplossingen 
volgen. Realisatie, implementatie en business 
modelling horen hier vanzelfsprekend bij. 

Dit alles vraagt uiteraard tussentijdse opvolging 
van u als zaakvoerder. 
Tijdens het slotevent worden alle KMO’s samen-
gebracht om hun resultaten te bespreken.

WAT KOST HET?
De co-creatietrajecten van ANTWERP. POWE-
RED BY CREATIVES. kaderen binnen een Euro-
pees subsidieproject (EFRO). Hierdoor betaalt u 
uitsluitend de consultancy van de creatieve inno-
vatie expert gedurende het traject, zijnde €2.000 
+ btw.
De volledige omkadering en facilitatie van het 
traject wordt vanuit het subsidieproject aange-
boden. 
U krijgt een traject ter waarde van €7.560 + btw 
aangeboden voor minder dan de helft van de 
prijs, zo’n kans krijgt u niet elke dag!

CRITERIA VOOR DEELNAME
• U bent zaakvoerder van een KMO gevestigd in 
de provincie Antwerpen

• U bent overtuigd van het belang van innovatie 
en wenst de mogelijkheden en impact ervan uit 
te zoeken
 
• U hebt een gezonde interesse in een intensieve 
samenwerking met een creatieve expert, die uw 
bedrijf vanuit een nieuwe invalshoek zal doorlich-
ten. U staat open om traditionele (werk)metho-
des uit te dagen

• U volgt persoonlijk de inleidende sessie en de 
vijf workshops en voorziet tussentijds de nodige 
opvolging
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CO-CREATIE - WORKSHOP 3-4-5
Het hart van het traject: hier ligt de focus op 
veldonderzoek, concrete ontwerpen, realisatie 
en implementatie.

21/3, 18/4 en 16/5/2018 van 13u tot 17u
Den Bell - Francis Wellensplein 1, 2018 Antwerpen
22/3, 19/4 en 17/5/2018 van 13u tot 17u
SPK - Campus Blairon 714, 2300 Turnhout
29/3, 24/4 en 18/5/2018 van 13u tot 17u
Oh! Mechelen - Kanunnik de Deckerstraat 20a, 
2800 Mechelen

SLOTEVENT 
Alle teams komen bijeen om hun ervaringen te 
delen.
31/5/2018, van 20u tot 22u 
Locatie nog te bevestigen

REFERENTIES
Het spreekt voor zich dat ANTWERP. POWERED 
BY CREATIVES. en haar partners niet aan hun 
proefstuk toe zijn met het organiseren van deze 
trajecten. Dankzij de EFRO-subsidie hebben wij 
in 2016-2017 vijftien KMO’s samengebracht om 
een gelijkaardig traject succesvol te laten door-
lopen. Het positieve gevoel dat tijdens de trajec-
ten leefde, bleek ook terecht na afloop. De 
bedrijven vonden het een absolute meerwaarde 
om hun ideeën af te toetsen, nieuwe inzichten te 
verwerven en hun doelen scherp te stellen. De 
kruisbestuiving met mensen uit de creatieve 
sector en ondernemers uit andere sectoren 
maakt volgens hen van dit project een unieke 
ervaring.

REGISTRATIE
Het co-creatietraject gaat van start in februari 
2018 met een gratis inleidende sessie per regio 
waarin het traject en de doelstelling worden 
toegelicht. Wij kunnen u persoonlijk te woord 
staan indien u specifieke vragen of opmerkingen 
heeft. Confidentialiteit wordt gegarandeerd. Op 
het einde van de inleidende sessie vragen wij om 
uw deelname te bevestigen. Mocht u niet over-
tuigd zijn, dan kan u alsnog kosteloos uit het 
traject stappen. Dezelfde sessies vinden plaats in 
Antwerpen, Turnhout en Mechelen: u kan kiezen 
welke locatie voor u het beste bereikbaar is.

U kan uw deelname aan de gratis inleidende 
sessie bevestigen via een mailtje aan 
info@apbc.be.

INLEIDENDE SESSIES PER REGIO
6/2/2018, van 9u tot 11u 
Den Bell - Francis Wellensplein 1, 2018 Antwerpen
6/2/2018, van 15u tot 17u 
SPK - Campus Blairon 714, 2300 Turnhout
7/2/2018, van 9u tot 11u 
Oh! Mechelen - Kanunnik de Deckerstraat 20a, 
2800 Mechelen

MATCHMAKING - WORKSHOP 1-2
In deze eerste workshops leert u een uitdagende 
pitch te maken. De  kennismaking en koppeling 
tussen KMO en creatieve ondernemer wordt 
gerealiseerd.

20/2 en 7/3/2018 van 13u tot 17u 
Den Bell - Francis Wellensplein 1, 2018 Antwerpen
21/2 en 8/3/2018 van 13u tot 17u
SPK - Campus Blairon 714, 2300 Turnhout
28/2 en 16/3/2018 van 13u tot 17u
Oh! Mechelen - Kanunnik de Deckerstraat 20a, 
2800 Mechelen
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INNOVATIE EXPERTEN
Voor deze specifieke trajecten nodigen wij  
senior experts uit met relevante ervaring zodat 
alle workshops concreet en daadwerkelijk 
bijdragen tot het eindresultaat. Deze professio-
nals zijn het neusje van de zalm op vlak van 
productontwikkeling, service design en digitale 
vernieuwing. Wij brengen u in contact met 
verschillende experten maar het is de zaakvoer-
der zelf die beslist met wie hij/zij het traject wil 
aangaan.

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., het 
samenwerkingsplatform voor de provincie 
Antwerpen, werkt voor dit project samen met 
Stad Mechelen, Stad Turnhout en SPK en 
ontvangt hiervoor €520.654,44 subsidies van 
Europa via het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO).

Mail ons uiterlijk 1 februari 2018 om uw interesse 
kenbaar te maken via info@apbc.be!

Lees alles gerust nog even na op 
http://apbc.be/cocreatie. 
U kan ons ook telefonisch bereiken via 
03 727 10 30

Enkele verzamelde reacties:

Het traject is een aanrader om met uw bedrijf een 
volledig andere kijk te nemen naar de huidige en 
toekomstige positie en doelen van uw onderne-
ming. Een nieuwe start als het ware. - Franca 
Products
Helpt ons echt een stap vooruit! - Foubert        
Cremerie & Chocoladebar
Connecting the dots laat een nieuwe wind waaien 
door je bedrijf. - Peever International
Een goed idee is simpel. Je moet er alleen opko-
men. - BroodNodig
Creatievelingen verbreden het blikveld en  zorgen 
voor een open/vlotte communicatie. Samen met 
een goede omkadering zorgde dit voor een zeer 
open sfeer, zeer goede kruisbestuiving, grote 
biodiversiteit en een robuust resultaat! - ETAP 
Lighting

Referenties regio Antwerpen: 
Foubert - Vloeibar - Migino
Referenties regio Turnhout: 
ETAP Lighting - Dirk Maris Graszoden
Referentie regio Mechelen: 
De Backer Haarden - Caluwé Artisan
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