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Keerpunt voor het EQ-WOOD-project!  

 

18 maanden na de start van het project is het tijd om een eerste blik te werpen op de behaalde 

resultaten en de volgende fasen uitvoerig te plannen. 

 

BELANGRIJKSTE RESULTATEN - EERSTE FASE 

 ANALYSE VAN DE SOCIAALECONOMISCHE SITUATIE EN TOEKOMSTSCENARIO4S VAN DE HOUT-

/MEUBELSECTOR IN EUROPA 

 DEFINITIE VAN HET NIEUWE BEROEPSPROFIEL VAN DE INNOVATIEADVISEUR VOOR DE 

EUROPESE MEUBELINDUSTRIE 

 

 

NIEUWSBRIEF 
NR. 5 

Analyse van de economische situatie en 
toekomstscenario van de hout-/meubelketen op 

Europees niveau en van de belangrijkste opleidings- en 
beroepsnoden van de bedrijven in de sector.

Ontdek hier het volledige rapport:

https://www.eqwood.org/downloads

Identificatie van de belangrijkste technologische trends 
en studie van de impact ervan op enkele typische 

beroepsprofielen van de hout-/meubelketen (sales 
manager, ontwerper, middenkader, gekwalificeerde 

werknemer).

Gemeenschappelijke definitie van het beroepsprofiel 
van de innovatieadviseur als "De persoon die de 

innovatieve strategie in de meubelbedrijven definieert 
en implementeert om toekomstige uitdagingen aan te 

gaan, samen met een team van gespecialiseerde 
experts uit de verschillende afdelingen van een bedrijf, 

zoals ontwerpers, productiemanagers, 
marketingmedewerkers, de algemeen directeur".
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DE BEHAALDE RESULTATEN - TWEEDE FASE 

 DEFINITIE EN VALIDATIE VAN HET CURRICULUM VAN DE INNOVATIEADVISEUR VOOR DE 

EUROPESE MEUBELINDUSTRIE 

 ALGEMENE DEFINITIE VAN DE INHOUD VAN DE OPLEIDING 

 
 

 

 

 

 

 

Definitie van het curriculum van de innovatieadviseur, 
d.w.z. de knowhow, kennis en vaardigheden die van 
deze nieuwe beroepsprofessional worden verwacht.

Ontdek het volledige leerplan: 
https://www.eqwood.org/downloads

Validatie van het curriculum via 6 workshops met 70 
experts uit het bedrijfsleven, toegepast onderzoek, 

universitaire en beroepsopleidingen, in evenveel 
Europese landen.

Definitie van het opleidingspakket: bepaling van de 
algemene inhoudsopgave en van de belangrijkste 

thema's, die verder worden uitgediept.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/db07ea_776c784414264592b686901c699a5c5a.pdf
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VOLGENDE STAPPEN 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

Implementatie van het 
digitale platform met het 

pakket multimedia-
opleidingsmaterialen, dat 

betrekking heeft op de 
volgende onderwerpen: 

 
1) ONTWERPDENKEN, 

CONCEPT- EN 
PROTOTYPE-
ONTWIKKELING  
 

2) INNOVATIE / 
INNOVATIE-
MANAGEMENT  

 
3) ONTWERP-, TREND- EN 

INNOVATIEONDERZOEK  
 

4) PROJECTMANAGEMENT 

 
5) BEROEPS-

ONTWIKKELING, 
NETWERKEN EN 
INTERCULTURELE 
VAARDIGHEDEN 
 

1 

Online en offline 
testopleiding met ten 

minste 100 deelnemers 
(studenten en 

professionals uit de 
houtsectoren) 
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Validatie en officiële 
erkenning van het 

beroepsprofiel van de 
innovatieadviseur 
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 VOLG EQ-WOOD 

 
 

 
 
www.eqwood.org 
 

 
Eq-Wood Linkedin Pagina 
 

 
 

Eq-Wood Twitter Profiel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring 
in van de inhoud ervan, die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin is vervat 

http://www.eqwood.org/
https://www.linkedin.com/in/eqwood-project/
https://twitter.com/eqwood

