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Masterclassreeks upgrade je creatieve skills

Eén-daagse-masterclass (creatieve ontdekkingsreis) 
om te ontdekken welke vervolgstap in de loopbaan 
middels b�scholing of omscholing passend is.

Actiel�n: Upgrade je creatieve skills 
1-daagse masterclass

Op basis van kansr�ke beroepen in Regio Zwolle:

Op basis van de best practices van actiel�n 4 (actie-
agenda 2020: leren vakmanschap b� naaiatelier &Oost) 
gaan we vakmanschap breder onder de aandacht brengen 
b� werkzoekenden (en indirect: werkenden die een switch 
willen maken naar houtbewerking of meubelmaker).

Actiel�n: Van afstand tot de arbeidsmarkt 
naar leren vakmanschap

Kansr�ke oplossing voor personeelsproblematiek 
in de bouw:

Binnen de bouwsector is een grote behoefte aan 
BIM-modelleurs. Binnen de creatieve industrie is er 
een groep werknemers/zzp-ers die steeds minder 
baanzekerheid hebben. Het vak van BIM-modelleur 
sluit aan b� vaardigheden die DTP’ers/designers in de 
creatieve industrie hebben. 

Actiel�n: Van DTP’er/gra�sch vormgever 
naar BIM-modelleur

Alumni studenten Hogeschool 
van de Kunsten ArtEZ
B�scholingsprogramma in 
ondernemen en personal branding. 

Actiel�n: Creatieve en culturele 
ondernemerschap: alumni community 
Regio Zwolle 

Actiel�n: Kennismakingstrainingen 
(online) kansr�ke beroepen

inspireren

informeren

activeren

Middels kennismakingstrainingen willen we werkzoeken-
den/werkenden inspireren, informeren en activeren voor 
de stap naar een kansr�k beroep in de creatieve industrie 
o.a.: medewerker printmedia, 3D tekenaars, online 
marketeers, cryptoloog, houtbewerkers en meubelmakers 
+ cross-overs naar andere sectoren, zoals tuinarchitect.

Masterclass rendement op creativiteit voor 
werkgevers (sectorbreed)

Leren creatief om te gaan met uitdagingen van 
vandaag en morgen: van probleem naar oplossing + 
anders k�ken naar personeelsvraag stukken. In het 
kader van creatief en cognitief �exibel bl�ven. 

Actiel�n: Training rendement op 
creativiteit voor werknemers

Follow-up
eerdere

masterclass

Actiel�n: Next level trainingsprogramma 
10 theaters Regio Zwolle

Focus 1:

B�scholing medewerkers
om beter te functioneren in hun 

huidige functie

Focus 2:

Het volgen van 
opleidingen in het 

algemeen

B�scholen van medewerkers en 
uitwisseling van personeel

Een leer- en ontwikkelprogramma die werkgevers 
uit de VTE scholing biedt o.a.:

• Nieuwe businessmodellen

• Vergroting winstmarges

• Geringere a�ankel�kheid van krappe arbeidsmarkt

• Betere samenwerking tussen bedr�fsleven en 
   onderw�s (MBO/HBO/WO)

• Stimuleren van ketensamenwerking

• Bouwen van innovatienetwerk

Actiel�n: Versterking duurzame 
innovaties Vr�et�dseconomie (VTE)

innovatief

Duurzaam

creatief

INCLUSIVITEIT 3

Trainingen voor cross-overs tussen 
sectoren in Regio Zwolle:

Actiel�n: Leer- en ontwikkelprogramma

In 2022 ronden we 
dit project af (2 van 
de 3 masterclasses 
z�n afgerond)

Gebruik van online marketing/
social media (merkbeleving)

Productfotogra�e

Trends en ontwikkelingen 
in de foodsector


