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Knowledge Alliance for Upskilling Europe‘s SMEs to meet the challenges of Smart Engineering
SMeART is de verkorte naam voor het project “Knowledge Alliance for Upskilling Europe‘s SMEs to meet the challenges of
Smart Engineering”. Dit 3-jarige project kadert in het Europese Erasmus+ subsidieprogramma Kennisallianties en heeft als doel
Europese middelgrote en kleine bedrijven (mkb) uit de technische sector te ondersteunen, om een succesvolle overgang naar
‘smart industry’ te realiseren.
SMeART INTERVIEWS NAAR DE BEHOEFTEN VAN MKB MET BETREKKING TOT SMART ENGINEERING ZIJN AFGEROND
Het SMeART-team heeft onderzoek gedaan naar de status quo van de digitale transformatie bij bedrijven. Via een online enquête hebben
257 Europese ondernemingen uit de technische sector hun behoeften en verwachtingen met betrekking tot smart industry kenbaar gemaakt.
Verder zijn er 45 diepte interviews afgenomen bij bedrijven in 7 verschillende landen: België, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk,
Slovenië en Spanje. Vertegenwoordigers vanuit verschillende werkvelden en afdelingen namen deel aan de interviews en gaven hun visie
en mening over waar hun eigen onderneming staat op het vlak van digital transformatie en smart industry. Wilt u graag meer weten over
de resultaten? Deze zijn gebundeld in het rapport ‘On Learning and Business Consultant Needs of Europe’s SMEs in Smart Engineering’.
SMeART RAPPORT ‘ON LEARNING AND BUSINESS CONSULTANT NEEDS OF EUROPE’S SMEs IN SMART ENGINEERING’
Het unieke aan dit rapport is dat het de bedrijven zelf aan het woord laat en focust op wat zij nodig hebben
en wat ze verwachten van mogelijke samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en de onderzoekswereld op
het gebied van ‘smart engineering’.
Zowel voor hoger onderwijs instellingen als voor het mkb bevat dit rapport waardevolle informatie. Het hoger
onderwijs krijgt meer inzicht in de echte behoeften, vragen en wensen van ondernemingen. En bedrijven kunnen zichzelf herkennen in de voorbeelden en reflecteren op hun eigen situatie en de vraagstukken waar ze
zelf mee worstelen.
Dit rapport wil zowel het hoger onderwijs als ondernemingen aanmoedigen om samen strategische tools te ontwikkelen, zodat bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen tot ‘lerende organisaties’.
Een ‘smart’ onderneming zijn betekent volgens onze bevindingen ook de mogelijkheid hebben om de knowhow,
de vaardigheden en competenties van medewerkers verder te ontwikkelen. Bedrijven hebben daarbij behoefte aan maatwerk, toegespitst op hun specifieke productie- en businessomgeving. Dit rapport toont de visie van bedrijven op een mogelijke ontwikkelaanpak en
geeft een waardevolle doorkijk hoe een onderneming met hulp van hoger onderwijs een ‘lerende organisatie’ kan worden.
Op de SMeART website vindt u meer informatie en hier kunt u het rapport gratis downloaden!
WAT MAG U NOG VERWACHTEN?
Het SMeART ‘Compass for Smart Engineering Policies and Initiatives’ is in de maak. Het zal een uitgebreid overzicht geven van de meest
relevante programma’s op het gebied van ‘Smart Engineering’ in elk van de 28 Europese landen! U zult er de belangrijkste gegevens vinden
over deze initiatieven, nuttige links naar fondsen en contacten, evenals een overzicht van Europese ‘Smart Industry’ stakeholders. .
CONTACTEER ONS!

Lees meer over SMeART en maak gebruik van de resultaten en uitkomsten door onze website te bezoeken: www.smeart.eu
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which
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contained therein.

