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Persbericht 

8 PROCENT (8%): De nieuwe ondernemerschapstraining 

voor innovators 

Het 8%-project werd gelanceerd op 3 december 2020, tijdens een webconferentie 

waarbij de 8 partners van dit project werden verzameld, gefinancierd als een 

strategisch partnerschap voor beroepsonderwijs en -opleiding in het kader van het 

Erasmus + -programma. Dit project vertrekt vanuit een observatie van de dynamiek 

van ondernemerschap in het digitale tijdperk. 

Creatieve ondernemers zijn inderdaad essentieel voor de Europese bruto en 

innovatie. Op dit moment "85% van de ondernemers over de hele wereld bouwt een 

bedrijf op basis van iemand anders idee. Alleen over 15% van hen lanceren Ventures 

gebaseerd op hun eigen origineel idee"- (Amar Bhide, 2018). 

In dit kader koos de maatschap ervoor om een naam op te pikken die deze innovatieve 

ondernemers vertegenwoordigt.  "8%" is een verwijzing naar de mensen die de "Bondi 

Blue" kopen 

IMac aan het begin van de 21e eeuw. Deze 8% 

"85% van de ondernemers 

over de hele wereld bouwt een 

bedrijf op basis van het idee 

van iemand anders. Slechts 

ongeveer 15% van hen start 

ondernemingen op basis van 

hun eigen originele idee"- 

(Amar Bhide, 2018). 

werden destijds beschouwd als het deel van de 

mensen dat out of the box dacht. 

Het 8%-project wil zijn boodschap rechtstreeks 

overbrengen aan deze rand van de bevolking 

die anders denkt en vooral aan nieuwe en 

innovatieve ondernemers. Het 

samenwerkingsverband bestaat uit 8 

organisaties van over de hele wereld. 

Europa (Ierland, Duitsland, Kroatië, Portugal, Frankrijk, Nederland, Spanje en Cyprus). 

Deze boodschap zal worden ontworpen als leermateriaal voor lerenden en docenten 

in de sector beroepsonderwijs en -opleiding. De materialen moeten de onderwerpen 

behandelen die regelmatig worden aangepakt door de ondernemers die proberen te 

innoveren. 

Van september 2020 tot september 2022 wil het 8%-project drie belangrijke 

resultaten opleveren: 

- Een compendium van interactieve infographics die innovatie- 

entrepreneurship-training  bieden 

- Een nascholing voor docenten 

- EEN MOOC 

 
Voor meer informatie over het project of als u bereid bent om deel te 

nemen, neem dan contact met ons op: paul.naglik@boreal-innovation.com 
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