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Inleiding

Experimenten

Bij onze noorderburen zijn de fablabs binnen
de muren van bibliotheken niet meer op twee
handen te tellen. STEM-onderwijs is het para-
depaardje van steeds meer scholen. Tijdens
de Digitale Week zijn er talloze acties rond
coderen, 3D, lasercutting en Virtual Reality.
Bibliotheken en cultuurcentra herbergen mas-
saal coderdojo’s en zoeken inhoudelijke
samenwerking. Inspiratie- en studiedagen
rond makerspaces bewijzen succes via de tal-
rijke komst van collega’s uit de cultuursector.

Dat de maakbeweging ondertussen een voet
tussen de deur heeft in de Vlaamse cultuur-
sector, is hiermee duidelijk. Mensen uit alle
sectoren, ook de culturele, zijn op zoek naar
een antwoord op de vraag: wat kan onze
organisatie betekenen in de maakbeweging?
Dit document neemt je mee door de wereld
van de fablabs, medialabs en al hun varianten.
We starten met dé hamvraag: wat is een
makerspace? Nadien gaan we in op het

belang van makerspaces voor jouw cultuur-
huis en geven we tips om draagvlak te
creëren bij het management. Heb je nog niet
genoeg van het onderwerp? Schaaf dan je
kennis bij via een opleiding. Meer informatie
over deze opleiding vind je op 
www.cultuurconnect.be/makerspaces 

Waarom is een makerspace interessant voor
bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra
en cultuur- en vrijetijdsdiensten? De maakbe-
weging steunt cultuurparticipatie, educatie en
gemeenschapsvorming, factoren die perfect
aansluiten bij hun kernopdracht. Je brengt je
publiek belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden
bij, verkent nieuwe mogelijkheden voor artis-
tieke en culturele praktijken, versterkt
samenwerking tussen deelnemers en externe
partners en creëert een broeihaard voor
makers met zin om te ondernemen.  

Van eind 2016 tot midden 2018 ondersteunde Cultuurconnect experimenten in
negen Vlaamse gemeenten. De ideeën en interesses van de lokale
cultuurpartners waren afgestemd op hun specifieke lokale context. Dat leverde
telkens andere partnerschappen en dus negen heel uiteenlopende experimenten
op. De leerpunten en voorbeelden uit deze projecten verwerkten we in dit
kennisdocument.

Je vindt hier geen stapsgewijze handleiding om je
eerste makerspace uit de grond te stampen. Wel
helpen we je de basisprincipes te begrijpen en willen
we je inspireren en motiveren om de b(l)oeiende
wereld van de maakbeweging te betreden.
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Wat zijn makers?
1 2

Wat maakt iemand tot een maker? Een maker
gelooft dat wat je je kan verbeelden, je ook
kan maken. Hij drijft zichzelf om bij te leren en
wil anderen verbazen met een digitale doe-
het-zelf-werken. Een maker is een enthousi-
asteling die samenwerken ziet als een
meerwaarde. Winst is van geen belang, maar
dat maakt een maker niet anti-commercieel.
Werken verkopen kan en mag, maar is geen
prioriteit. Een maker viert het werk van een
medemaker en diens passie en kennis.

Als cultuurhuis kan je voor deze makers (let-
terlijk en figuurlijk) ruimte voorzien, die je zelf
creëert of enkel faciliteert. Zo geef je cre-

atievelingen, kunstenaars, ingenieurs, studen-
ten en doe-het-zelvers de kans om aan de
slag te gaan met materiaal dat ze thuis niet
bezitten. Je geeft ze de kans om te leren van
elkaar en om hun ambitieuze ideeën in alle
rust in de praktijk te testen. 

Iedereen maker? Lokale cultuurhuizen zijn
vaak ook de plekken bij uitstek waar kinderen
en jongeren, maar ook volwassenen,
uitgedaagd worden om te leren, te verkennen
en te fantaseren. Ook voor de makers die
zichzelf nog niet hebben ontdekt, gaat er een
wereld open. 

Is het dan wel zo eenduidig? Er zijn namelijk
talloze, diverse mogelijkheden om met maker-
spaces aan de slag te gaan. Denk maar aan
fablabs, medialabs of artistieke varianten. Hoe
breed deze wereld ook is, de onderliggende
principes zijn overal hetzelfde en vatten we
onder de maakgedachte: kennis, processen
en ontwerpen worden gedeeld op online plat-
formen, zodat iedereen ze kan gebruiken om
objecten te vervaardigen. Niet de tools of de
specifieke plaats definiëren een makerspace
(denk maar aan pop-ups of mobiele labs), wél
wat die plaats mogelijk maakt: samen leren en
creëren. Makerspaces zijn een mindset en een
community. 

Voor de volledigheid beginnen we bij het
begin: het ontstaan van de maakbeweging.
Nadien gaan we dieper in op de diverse vor-
men van makerspaces, de talrijke keuzes waar
je als organisatie voor staat en hoe je de
beste beslissingen maakt.

Een eenvoudige vraag met een complex antwoord. Wil je makerspaces toch in enkele zinnen
kunnen vatten? Dan is dit alvast een ruwe definitie: “Een makerspace is een digitale, coöper-
atieve werkplaats waar mensen met behulp van open-source-hardware kunnen
experimenteren. Iedereen is uitvinder. Iedereen is ontwikkelaar en iedere droom kan
werkelijkheid worden. In de wereld van makerspaces bestaan er geen patenten meer. Makers
werken samen via het internet en technologie en leren daardoor van elk project en van elkaar.”

Wat zijn makerspaces?

Imagine that: a nation of innovation
hobbyists working to make their lives
more meaningful and the world a
better place. Welcome to the maker
revolution.

Mark Hatch, The Maker Movement Manifesto: 
Rules for Innovation in the New World of Crafters,

Hackers, and Tinkerers
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Het ontstaan van makerspaces

De wortels van de huidige maakbeweging situ-
eren zich in de jaren 70 en 80. De eerste
makerspaces waren hobbyruimtes van tech-
niek- en computerfanaten, de zogenaamde
hackerspaces. De VS blijft de bakermat bij uit-
stek van de beweging, met ronkende namen
als Steve Jobs, Steve Wozniak en Bill Gates,
die midden jaren 70 nog als nerds door het
leven gingen. Samen zorgden ze – zeker in de
westerse wereld – voor een netwerk van pc’s
en later laptops.

De democratisering van het internet, die al
deze toestellen en hun gebruikers met elkaar
verbond, zorgde voor een tweede boost.
Informatie was voor iedereen beschikbaar.
Delen en cocreëren werden het nieuwe nor-
maal. 

Een andere katalysator van de maakbeweging
zijn de digitale fabricagetools, zoals 3D-printers
of lasercutters, die ook toegankelijk werden
voor individuen. Met Arduino hebben individu-
ele innovatieve makers al prototypes gemaakt
die nu als onderdelen van satellieten de ruimte
worden ingeschoten. Die drivers of change –
toegankelijke (open) hard- en software, het
wereldwijde web en doe-het-zelf- fabricagesets
– versterken elkaar en zorgen voor een expo-
nentiële groei van de maakcultuur.

Parallel met deze ontwikkelingen bedachten
een aantal andere tenoren uit de maakbewe-
ging concepten om de innovaties die door de
tech-pioniers in hun hobbyruimtes werden
ontwikkeld, te versnellen. Zo ontstonden er
ruimtes waar innovatieve ideeën tot bloei
komen. De meest in het oog springende for-
mats zijn de medialabs en de fablabs.

Eind jaren 60 al, onderzocht Nicholas Negro-
ponte, professor bij Massachusetts Institute of

Technology (MIT), de interactie tussen mens
en computer. Begin jaren 80 ontwikkelde hij
dan het idee voor een medialab. Het MIT
medialab is sinds 1985 uitgegroeid tot een plek
waar onderzoekers in verschillende ateliers
experimenteren en waar ze tools en prototy-
pes bouwen voor een hoogtechnologische
futuristische wereld. Negroponte was ook een
van de sprekers op de eerste TED-conferentie.
Hij is een groot pleitbezorger voor de versprei-
ding van ideeën van de maakbeweging en de
verdere democratisering. Nu zet hij zijn schou-
ders onder het one laptop per child-project in
ontwikkelingslanden.

Neil Gershenfeld was dan weer de grondleg-
ger van het fablab. Hij hecht veel belang aan
het ter beschikking stellen van de maaktech-
nologie aan studenten. In 1998 startte
Gershenfeld een lessenreeks aan MIT: ‘How to
make (almost) anything’. Hij wilde zijn ingeni-
eursstudenten kennis laten maken met dure
industriële machines. Die lessen waren
extreem succesvol, ook bij kunstenaars, archi-
tecten, designers en studenten zonder
technische achtergrond. Hij puurde het con-
cept uit tot het fablab, een idee dat wereldwijd
navolging kreeg. Hij maakte de mobiele ver-
taalslag van het fablab-idee met de lancering
van ‘the Great Invention Kit’ in 2008. In onze
contreien positioneert fablab BeNeLux zich als
het aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven.

De concepten medialab en fablab springen het
meest in het oog. Toch blijven ook
verschillende hackerspaces onder de radar
innoveren en veroveren andere modellen,
zoals STEM, STREAM of STARTS het educa-
tieve veld. Ook in Europa, met Berlijn op kop,
zet deze evolutie zich voort met onder meer
Chaos Computer Club, het grootste collectief
van hackers in Europa.

2.1
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De diversiteit van makerspaces

Een tafel met wat stokken, stenen en mod-
der? Het kan een makerspace zijn, in zijn
meest elementaire vorm weliswaar. Ook het
andere uiteinde van het spectrum valt onder
dezelfde noemer. Denk maar aan hoogtech-
nologische ruimtes met bijvoorbeeld gea-
vanceerde 3D-printers, lasersnijders of
VR-toepassingen. Om kleine kernen te
bereiken buiten het centrum, landelijke
gemeentes of de stadsrand, kan een mobiel
lab zinvol zijn. Op andere plaatsen kan je dan

weer opteren voor vaste ruimtes en ook daar
varieert het van piepklein tot gigantisch,
afhankelijk van de noden, de wensen, am-
bities en mogelijkheden. Denk na over je doel-
groep: focus je op kinderen, studenten,
volwassenen of zelfs ouderen? 

Alles draait om de juiste keuzes maken.
Kopieer niet zomaar een ander, maar zoek uit
welke variatie aan mogelijkheden voor jouw
unieke, lokale context geschikt is.  

11
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Een essentieel glossarium

ARDUINO

Een open-source-elektronicaplat-
form gebaseerd op hands-on
hard- en software, gericht op
laagdrempelig gebruik voor inter-
actieve projecten.

CODERDOJO

Een organisatie die vrijwilligers
ondersteunt en workshops pro-
grammeren en coderen inricht
voor meisjes en jongens van 
7 t.e.m. 18 jaar. Reeds actief in
veel Vlaamse bibliotheken en 
cultuurcentra.

FABLAB

Een fablab (afkorting van het
Engelse Fabrication Laboratory),
is een coöperatieve werkplaats
waar uitvinders en ontwikkelaars
gebruik kunnen maken van een
collectieve infrastructuur. Hier
staan onder meer computers, 3D-
printers, lasercutters en frezen.
Om de naam fablab te mogen
dragen, moet deze werkplaats
voldoen aan het fablab Charter.

HACKERSPACE

Een hackerspace of hackspace
(afkomstig van hacker en space,
ruimte) is een fysieke plaats waar
mensen met gemeenschappelijke
interesse, meestal in wetenschap,
technologie, digitale en elektroni-
sche kunst elkaar kunnen
ontmoeten en samenwerken.

MAKERSPACE

Een makerspace is een digitale,
coöperatieve werkplaats waar
mensen met behulp van open-
source-hardware kunnen experi -
menteren. Iedereen is uitvinder,
iedereen is ontwikkelaar, iedere
droom kan werkelijkheid worden.
In de wereld van makerspaces
bestaan er geen patenten. Ma-
kers werken samen via internet
en technologie en leren daardoor
van elk project en van elkaar.

MEDIALAB

Net zoals een fablab, is het een
collectieve werkplaats waar je in-
frastructuur deelt met anderen.
Alleen werk je hier aan media met
de focus op op beeld-, geluid- en
videobewerking.

STEM

Afkorting voor Science, Techno-
logy, Engineering & Mathematics.
Het label dient om de verzameling
van academische gebieden om-
trent exacte wetenschap, techno-
logie, ontwerp en toegepaste
wiskunde te omschrijven. Deze be-
weging ontstond uit vrees dat de
jongeren niet voorbereid zullen zijn
op de jobs van morgen. Om jonge-
ren te stimuleren om voor STEM-
opleidingen en -loopbanen te
kiezen, werkte de Vlaamse Rege-
ring in 2012 het STEM-actieplan uit.

Onder de STEM-noemer, vallen
heel wat afgeleiden. Ook deze
afkortingen zal je wel eens zien
passeren:

x STARTS Afkorting voor Science,
Technology & Arts. Het is een
initiatief van o.a. de Europese
Commissie om innovatie op het
knooppunt van wetenschap,
technologie en kunsten te stimu-
leren. 

x STEAM Afkorting voor Science,
Technology, Engineering,
Arts/Aesthetics & Mathematics.
De toevoeging van kunst in dit
label dient om meer innovatie en
creativiteit in de branche te
brengen.

x STREAM Afkorting voor Science,
Reading, Technology, Enginee-
ring, Arts/Aesthetics & Mathe -
matics. De toevoeging van lezen
in dit label dient om deze essen-
tiële vaardigheid voor jongeren
niet uit het oog te verliezen.

Makerspace, het is een term die vele
ladingen dekt. De wereld zit dan ook vol
specifiek jargon. De belangrijkste termen
zetten we hier even op een rijtje:

het FabLab Charter in een notendop

MISSIE: Een fablab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereed-
schappen binnen het bereik van individuen te brengen.

TOEGANG: edereen mag het fablab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang niemand
schade berokkent). Je moet zelf uitvinden hoe je een project aanpakt en je moet
de ruimte en tools van het lab delen met anderen.

KENNIS: In het fablab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten. Je wordt
geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen en bij te dragen
aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen.

VERANTWOORDELIJKHEID: je bent verantwoordelijk voor:
x      Veiligheid: veilig werken met de gereedschappen en machines.
x      Opruimen: het fablab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof.
x     Bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerk-

zaamheden, en het melden van incidenten.

GEHEIMHOUDING: Alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een fablab komen vrij
beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze
beschermd kan worden.

COMMERCIE: Commercieel gebruik van het fablab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een
vrije toegang tot het lab niet in de weg staat. Commerciële activiteiten die in het
lab ontkiemen worden geacht het fablab op zeker moment te ontgroeien en, een-
maal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het
lab en netwerken die tot hun succes leidden.

2.2
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De 9 projecten in 
samenwerking met 

Cultuurconnect illustreren
de brede draagwijdte van

de term ‘makerspace’.

LOKALE PARTNERS BRENGEN MIDDELEN SAMEN

x De bibliotheek van Bree probeert maakmateriaal zo goed mogelijk
in te zetten, bijvoorbeeld door robotjes uitleenbaar te maken voor
scholen. De bib onderzoekt of het fablab van een school openge-
steld kan worden om burgers kennis te laten maken met nieuwe
technologieën.

x Lebbeke organiseerde een Minecraft-project waarin de school en
de bibliotheek enthousiast samenwerken aan een aanbod voor de
STEM-richtingen. De leerlingen leren onder meer programmeren en
ontdekken de bibliotheek op een volledig andere manier.

x In Geraardsbergen was er vraag naar verdieping van bepaalde me-
diavaardigheden bij kinderen. De bib zette een traject op poten
waarin ze nauw samenwerkte met een privaat fablab in de stad. Ze
werkten onder andere rond digitale fotografie, videobewerking en
webdesign. Het begin van een heel vruchtbaar partnerschap!

Er zijn tal van lijstjes die de makerwereld
proberen te categoriseren. De een
focust op de plaats, de ander op de
tools. De een vindt tien categorieën, 
de ander slechts drie. 
Wat telt is dat we ons bewust moeten
zijn van de kracht en de rijke
mogelijkheden van makerspaces. Op
lokaal niveau zijn dit  kansen die we
kunnen aanreiken aan de zoekende
makers. Bibliotheken en cultuurhuizen
kunnen hierin een cruciale rol opnemen. 

HET HELE SPECTRUM VAN FABLAB TOT MEDIASPACE

x Kortrijk organiseerde verschillende formats: een Digital Storytel-
ling-traject voor lagere schoolkinderen (zie 3), een Krokus STEM-
kamp en een fablab met vrije inloopmomenten. In de toekomst
verzamelt de bib alles wat met ‘maken’ te maken heeft onder label
#biblabo

x Cultuurconnect en de regiobibliotheken van Route 42 (Oosterzele,
Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Lierde, Geraardsbergen en Her-
zele) hebben onderzocht wat 3D- en VR-toepassingen betekenen
voor de bezoekers van de bibliotheken en voor de eigen dienstver-
lening. Deelnemers leerden er zelf 360°-beelden maken en bezoe-
kers van de bib konden de mogelijkheden van VR ervaren in een
rondreizende VR-lounge.

x In Londerzeel werd onderzocht hoe het onhaalbare en onbetaal-
bare concept van een stads- of universiteits-fablab teruggebracht
kan worden tot de essentie, door zich toe te leggen op het meest
gebruikte, meest veelzijdige en laagdrempelige toestel ervan: de
lasercutter. Met LonderLab wil de bibliotheek van Londerzeel leer-
krachten samenbrengen met creatieve kunstenaars, technologi-
sche tovenaars en een brede waaier geïnteresseerden volgens het
teach-the-teacher-principe. 

SOCIAAL-ARTISTIEKE PROJECTEN

x Het cultuurcentrum en de bibliotheek van Evergem probeerden
met ‘Evergem verschiet!’ bij te dragen aan levenslang leren en em-
powerment van de inwoners. Onder leiding van een sociaal-artis-
tieke partner startte een traject met een weloverwogen doelgroep
die achtereenvolgens vier digitale ateliers doorliep over het geluid,
woord, architectuur en de kleding van de toekomst.

x In Gent bestaan er veel organisaties die bezig zijn met makerspa-
ces. Via een creatieve, inhoudelijke en vooral zeer buurtgerichte
manier van werken verlaagt De Krook met het mobiele maaklab de
drempel voor de maakcultuur in de Gentse wijken. Daarmee wil de
bib de motor zijn van sociaal-artistieke en technologisch geïnspi-
reerde buurtprojecten. De wijkbibliotheek stimuleert hierbij met
haar ruimtes en materialen de samenwerking tussen buurtorganisa-
ties en een organisatie met expertise op het gebied van maakvaar-
digheden. De Krook blijft aansluiting zoeken met andere culturele
thema’s en cultuurprojecten, zoals het Lichtfestival.

x De bib van Puurs organiseert met het fablab binnen haar muren
workshops om bepaalde doelgroepen kennis te laten maken met
digitale en technologische middelen en met de manieren waarop
ze die kunnen gebruiken bij creaties. Het accent ligt op het creatie-
proces en samen ontwikkelen, niet zozeer op het bijbrengen van
technische vaardigheden.

Categorisering
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Alles draait om keuzes

Een makerwerking uitbouwen start met het
onder de loep nemen van je gemeente: welke
verenigingen of (in)formele organisaties zijn
geprikkeld door het idee van een maker-
space? Denk maar aan hobbyclubs, de lokale
academie, het jeugdhuis of de scholen. Met
die partijen kan je overleggen en de noden
van je doelpubliek in kaart brengen. 

Je begint ook best bescheiden. Kies twee of
drie geïnteresseerde partners en betrek ze
actief. Een aanbod creëer je niet alleen, maar
in dialoog en cocreatie met de partners. Hoe
je het ook regelt, altijd geldt: duidelijke afspra-
ken maken goede vrienden. 

Deze ‘omgekeerde’ aanpak heeft als voordeel
dat je al zeker bent van een publiek dat je
aanbod zal afnemen. De toekomstige gebrui-
kers zijn al aan boord. Het vermindert ook het
risico op een mismatch, want je vertrekt van
hun bestaande noden. Dat je weet voor wie
en waarom je het doet, is iets wat je bestuur
graag zal horen.

Budgetgewijs hou je best wat marge. Je zal
achteraf waarschijnlijk nog het een en ander
moeten bijsturen of aankopen. 

Start met een bescheiden aantal partners om
zo aan je werking te sleutelen en een gebrui-
kerscommunity te creëren. Op die stevige
basis kan je verder bouwen. Je doet ervaring
op om je aanbod op termijn te verbreden naar
nieuwe doelgroepen. 

Welke makerspace je uiteindelijk ook op
poten zet, alles draait om keuzes maken. 
Wat zijn de belangrijkste overwegingen? 

15
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Beslissen ‘dat er een maker-
space moet komen’ zonder

plan is onzinnig en wellicht ook
een dure bevlieging. Heel wat

makerspaces organiseren 
cursussen en workshops om

kennis en vaardigheden bij te
brengen, maar heel vaak

schuilt er ook een maatschap-
pelijk doel achter. Grotendeels
kunnen we de inhoudelijke fo-

cussen onderscheiden in de
volgende categorieën:

ONDERWIJS

VOORBEELD Het zesde leerjaar van basisschool O.L.V. van Vlaan-
deren Kortrijk ging aan de slag met vzw De Creatieve Stem en de
Kortrijkse bib met een klasproject rond ‘Digital storytelling’. De
leerlingen leerden een eigen verhaal bedenken, dialogen maken,
scènes en decors maken via STEM-methodieken, werken met sen-
soren, onderdelen laten bewegen… Ook 3D-printers, Arduino’s,
programmeren en heel wat andere technieken waren gedurende
een 5-tal maanden vaste onderdelen in hun klas. Het eindresultaat
is een spectaculaire reeks interactieve diorama’s.

CREATIEF 

VOORBEELD In LonderLab (Londerzeel) komt er geen chique 3D-
printer of andere dure apparatuur aan te pas. Het lab beperkt zich
tot de lasercutter en enkele ruwe materialen, zoals papier, hout of
flessen om ontelbare gravures in te maken. Beperkingen zijn een
belangrijke stimulans om creativiteit aan te wakkeren.  

(SOCIAAL-)ARTISTIEK

VOORBEELD In Gluon (Brussel) is het artistieke nooit ver zoek. Kin-
deren krijgen er tijdens vakantiefablabs of een STARTS-academy
begeleiding van een artiest, zodat elk project een sociaal-artistieke
insteek heeft. Denk maar aan een subtiele indicator voor geluids-
overlast in de stad. Daarnaast trekt Gluon de artistieke werking
door in o.a. de Art&D Labs, waarin digitale kunstprojecten een tij-
delijke vestiging vinden.

ONDERNEMERSCHAP

VOORBEELD In Molenbeek treffen we MolenGeek, waarin onderne-
mers hun project kunnen uitbouwen en daarbij hun ervaringen
delen. Diversiteit in cultuur, leeftijd en competenties beschouwt de
organisatie als een grote troef.

INCLUSIE

VOORBEELD Vzw Link in de Kabel zet zich in om de digitale kloof
bij kansarme jongeren te verkleinen. Een van de middelen daar-
voor is het medialab, waar jongeren vrij naartoe kunnen komen
voor al hun multimediale vragen en projecten.

Doel

3
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Voor wie is je makerspace bestemd? Er is een enorm palet aan
mogelijk heden. Wil je bepaalde maatschappelijke groepen aan-
spreken? Ga je voor een werking die mikt op tieners of creëer je
liever een artistieke broedplaats voor kunstenaars? Die keuze
moet je doordacht maken: je kan best vertrekken van wat er
leeft in je stad of gemeente, wie je kan bereiken en voor wie je
een verschil kan maken. 

ZERO TO MAKER

dit zijn de mensen die op zoek zijn naar de mogelijkheden naast puur-
consumentisme, die zelf willen maken en creëren, maar die nog
inspiratie zoeken, aansluiting zoeken bij de mogelijkheid om te leren
binnen de maakbeweging en toegang zoeken tot productiemiddelen.

MAKER TO MAKER

dit zijn de makers, zij zoeken plekken, fysiek en virtueel, om samen te
werken en uit te wisselen, dus ook toegang tot leerprocessen van
andere makers en ze willen toegang tot en bijdragen aan bestaande
platformen.

MAKER TO MARKET:

dit zijn de makers die binnen hun zoektocht op nieuwe toepassingen
zijn gestoten en die innovaties een weg willen laten vinden naar de
markt (van consumenten en/of andere makers).

MAKER ADVOCATE

voor al deze makers zijn er organisaties en individuen die hen onder-
steunen, zoals bibliotheken, musea, scholen of gezinsleden. Dit
hoeven zelfs niet per se makers te zijn, maar het is wel cruciaal dat ze
zicht hebben op de mogelijkheden.

VOORBEELD

Het Brusselse Fablab’ke richt zijn pijlen op kinde-
ren en jongeren tot 18 jaar. Het is een creatieve
werkplaats waar ze zo goed als alles kunnen
maken op innovatieve machines, zoals 3D-printers
en lasercutters, elektronica en informatica, die
thuis niet zomaar voorhanden zijn. Fablab’ke is er
voor scholen en buurtinitiatieven. Ze hebben een
open atelier op woensdagnamiddag vanaf 12 jaar
en ze lanceerden recent een Family Lab, waarbij
een ouder of familielid mee kan komen. In 2017
willen ze ook een mobiel fablab uitbouwen.

VS

In de MicroFACTORY slaan inwoners van Ander-
lecht de handen in elkaar voor een eigen atelier.
Een creatieve hub voor iedereen die profes -
sioneel of hobbymatig dingen wil maken. Zo
komen er ingenieurs over de vloer, meubel -
makers, striptekenaars, designers of zelfs
robotkunstenaars die voor de filmindustrie wer-
ken. Iedereen betaalt een lidmaatschap
afhankelijk van het gebruik en ze richten de
ruimte samen in, brengen hun eigen materiaal en
toestellen mee, delen met en leren van elkaar.

Hier spelen niet alleen eigen (financiële) capaciteiten een rol,
maar ook partnerschappen zijn essentieel. Een makers pace
hoeft niet altijd in je eigen organisatie te zijn. Het kan even goed
in een gehuurd lokaal in een school, op een tafel in je buurmans
garage, een openluchtterrein of - nog innovatiever - een mobiele 
opstelling om naar scholen, verenigingen of de kleinere kernen
te trekken.

DEDICATED MAKERSPACES:

deze makerspaces herbergen al
het materiaal op één enkele
plaats, zoals in een bibliotheek of
een klaslokaal. Dit kan handig zijn
om veiligheid te garanderen,
geluid te beperken en het stof
van bepaalde apparatuur onder
controle te houden.

DISTRIBUTED MAKERSPACES

dit zijn kamers, bedoeld voor cre-
atie, die je op verschillende
plaatsen in een organisatie terug-
vindt. Denk maar aan een school
waarin elke klas een
‘knutselhoekje’ heeft ingericht of
wat ambitieuzer: een kindermu-
seum met speel-, kunst- en
theaterkamers waar ze naar har-
tenlust kunnen ontwerpen.

MOBILE MAKERSPACES

dit zijn makerspaces “op
wieltjes”. Bekijk het als een soort
voertuig dat zich over de hele
regio verplaatst. Het kan voor
organisaties een manier zijn om
de makerspace buiten de eigen
muren te brengen en te presente-
ren aan degenen die er anders
niet mee in contact zouden
komen.

VOORBEELD

Het FabLab Erpe-Mere, een platform en leerom-
geving voor jongeren, creatievelingen, en
inwoners van Erpe-Mere en omstreken Het huist
in de secundaire school van de gemeente dat de
nodige infrastructuur aanbiedt.

VS

In Gent voorziet De Krook een mobiel lab voor
tieners in de verschillende wijkfilialen
Daar kunnen tieners (10-14 jaar) hun eigen stad
bouwen, met behulp van lasersnijders,
elektronica, videomapping en streetart.

Belangrijk is vooral dat
het een plek is die veilig-

heid kan garanderen. 
Hoe groter de plaats, hoe

meer toezichthoudend
personeel er nodig is.

Doelgroep Plaats

‘We zijn allemaal Makers. Wij zijn
als Makers geboren en bij velen

van ons groeit de liefde uit tot
een hobby of passie’, schrijft

Chris Anderson (The New Indus-
trial Revolution, 2012). Toch is er

een groot onderscheid tussen 
ieders vertrekpunt. Maker Doug-
herty deelde vier segmenten in:

Volgens Steve Davee, Lisa Regalla en Stephanie Chang (Makerspaces, highlights of select literature, 2015)
kunnen we alle makerspaces zo grofweg indelen in de volgende drie categorieën:
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Als je iets opstart, investeer dan niet al je geld en tijd in een bepaald aanbod, maar hou nog 40% van
je budget over om bijvoorbeeld extra apparatuur te kopen of bestaande materialen te onderhouden.

En dan zijn er nog een aantal breinbrekers:

TIJD

kies je voor een eenmalig evenement, een perma-
nente opstelling of is er elke week wel iets te doen?

PRIJS

bied je alles gratis aan of ga je voor een verdien -
model, of een mix?

AANBOD

bied je als organisatie zelf alles aan of ga je partner-
schappen aan? Ga je voor pop-ups, langere trajecten
of een structureel aanbod? 

Materiaal Andere 
keuzes

Ook met materiaal kan je letterlijk
alle kanten uit. Een lijstje met dé
beste materialen voor een maker-
space bestaat niet. En toege -
geven, het zou de creativiteit
belemmeren. Veel fablabs werken
met Arduino, lasersnijders en 3D-
printers. Dat klinkt misschien wat
fancy en duur, maar daar hoef je
zeker niet mee te beginnen. Soms
kunnen ruwe goedkope materia-
len tot meer innovatieve resulta-
ten leiden dan de nieuwste
machine. 

Laat je partners mee beslissen
over het materiaal, maar ook over
de locatie, openingstijden en het
concrete ondersteuningsaanbod.
Je kan je partners een specifieke
rol geven in je makerspace. Zo
hebben zij misschien materiaal of
expertise dat je zelf niet in huis
hebt.

Er is veel materiaal waar je op het
eerste gezicht niet bij stilstaat.
Iets dat werkt op batterijen? Dat
vraagt natuurlijk om batterijen én
een oplaadmogelijkheid. Andere
materialen maken dan weer zoda-
nig veel stof dat ook een stofzui-
ger op de aankooplijst zal
te recht komen. Binnen je budget
voldoende materiaal aanschaffen
om technisch en creatief mee aan
de slag te kunnen, dat is de uitda-
ging.

AANBEVELING



Beleidsdoelstellingen

Draagvlak creëren bij je management en
bestuur is natuurlijk cruciaal om een werking
rond makerspaces uit te bouwen, om nodige
middelen te krijgen en je verhaal tot leven te
brengen. Het begint dan ook met stevige argu-
menten en een goed verhaal. Een lijstje maken
met redenen waarom jij voor een makerspace
zou kiezen is dus geen overbodige luxe. 

Investeren in een makerspace dient verschil-
lende doelen. Een makerspace heeft om te
beginnen educatieve waarde. Burgers leren er
belangrijke 21ste-eeuwse e-vaardigheden aan.
Ze vertrekt vanuit empowerment-gedachte:
inwoners hebben online toegang tot expertise
van anderen en delen hun eigen expertise.
Wat breng je de deelnemers, naast de techni-
sche boost van kennis, bijvoorbeeld nog
allemaal bij?

Het potentieel van de maakbeweging als kata-
lysator om mensen te ‘empoweren’ is ook een
pleidooi om de toegang tot die maakplekken
te garanderen. Makers krijgen immers enorm
veel leerkansen op vlak van informatie -
vaardigheden, mediawijsheid, digitale
geletterd heid, computationeel denken,
kritisch denken, probleemoplossend 
vermogen, samenwerken, sociale en 
culturele vaardigheden, communicatieskills, 
zelfregulatie en creatief denken.

Verder is een lokale makerspace ook vanuit
cultureel oogpunt interessant om nieuwe
mogelijkheden te verkennen voor de
artistieke en culturele praktijk.

Vanuit een economisch standpunt kunnen
makerspaces dan weer ingezet worden om
bijvoorbeeld jonge start-ups prototypes te
laten uitwerken. Voor deze ondernemers is
een makerspace ideaal om producten met
een bescheiden budget te testen, uit te 
werken en lokaal feedback te krijgen.
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Is een makerspace iets 
voor jouw bib of cc?

Moet elke bibliotheek of elk cultuurcentrum
dan een makerspace voorzien? Neen, uiter-
aard niet. Veel hangt af van je publiek, je tech-
nische en financiële mogelijkheden en van je
omgeving. 

Voor veel cultuurhuizen houdt de maakge-
dachte echter wel een enorm waardevol po-
tentieel in. Je kan makerspaces immers op
veel verschillende manieren aanpakken en
daarmee verschillen ook de rollen die je er als
bib of cc in opneemt. Zo kan je kiezen voor
een heel actieve, organisatorische rol, maar
kan je even goed de facilitator zijn, die met
partners een idee uitbouwt.

De maakbeweging steunt op cultuurparticipa-
tie, educatie en gemeenschapsvorming, wat

perfect aansluit op de kernopdracht van bibli-
otheken, cultuur- en gemeenschapscentra en
cultuur- en vrijetijdsdiensten. Zo vervult een
bibliotheek al jarenlang de rol van informatie-
verstrekker. De bib is de ideale plek om inwo-
ners kennis te laten maken met allerlei
maatschappelijke vernieuwingen en technolo-
gie. Het biedt toegang tot materiaal dat an-
ders voor veel mensen onbereikbaar blijft.

Cultuur- en gemeenschapscentra bieden dan
weer ruimte voor allerlei inwoners die hun cre-
ativiteit de vrije loop willen laten. Het verbindt
mensen en dat is ook exact wat een maker-
space doet. De digitale technologie en nieuwe
media bieden mogelijkheden op artistiek vlak
en een cultuurhuis is de ideale plek om die
aan te bieden aan het publiek. 

The work of today 
is the history of tomorrow, 

and we are its makers. 

Juliette Gordon Low, 
Founder of the American Girl Scouts

Falen is leren. Fouten zijn geen schande, 
integendeel, je hebt ze nodig
om te groeien.

Zelf ontdekken. Deelnemers volgen niet blinde-
loos instructies op, maar
creëren zelf waar zij zin in 
hebben en er zal altijd iemand
klaar staan voor hulp.

Praktijk. Erover lezen kan iedereen. 
Het ook daadwerkelijk uitprobe-
ren, gaat alleen met het nodige
materiaal.

Samenwerken. Leren van elkaar is het mooiste
wat er is. Samenwerken is op
veel plekken noodzakelijk en
kan tot meer doordachte 
resultaten leiden.

4
4.1
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Bovendien versterkt samenwerking alle
betrokkenen. Het kan interessant zijn aanslui-
ting te zoeken bij en samen te werken met
bepaalde spelers. Een lokaal bestuur kan een
verbindende rol spelen en partners
samenbrengen. Misschien maak je de
bestaande context rijker door met jouw cultu-
rele bagage, de lokale partners en de
beschikbare tools een sociaal-artistiek project
uit te werken

Makerspaces zijn ten slotte ook een belang-
rijke drijfveer voor maatschappelijk innovatie.
Zo zijn er heel wat relevante nieuwe technolo-
gieën die in een makerspace zijn ontstaan. Zo
wordt Arduino als onderdeel van hightech
satellieten ingezet voor de bestrijding van de
opwarming van de aarde. 

Gelukkig vind je op het web heel wat om je
verhaal kracht bij te zetten: video’s, foto’s,
nota’s en talks te vinden. Soms moeten ze
zien om te geloven. Een praktijkbezoek is
daarvoor een heel goed idee. Steden,
gemeenten of organisaties die reeds volop

inzetten op makerspaces, zullen je altijd graag
ontvangen en te woord staan. Niemand beter
om je management te overtuigen dan gelijk-
aardige organisaties die er enthousiast over
zijn. 

Het wordt nog overtuigender wanneer je kan
inhaken op het Vlaams, Belgisch of federaal
beleid. Wat staat er bijvoorbeeld op de
beleidsagenda rond economie, creativiteit,
onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden, waar
een makerspace zo sterk op inspeelt? 

Handige links om je argumentatie bij te spijkeren:

Bibliotheken: Het Bovenlokaal Bibliotheekbeleid ondersteunt de bibliotheken om steeds sterker in te
spelen op de veranderende noden van de burgers en zo een relevante en openbare bibliotheek te blij-
ven. In de denkdag van mei 2018 ging het bijvoorbeeld over een meer streekgericht beleid. 
>> Lees meer << 

Cultuurhuizen: in een visienota blikt hallocultuur vooruit op de hybridisering van cultuur- en gemeen-
schapscentra. “We zoeken naar nieuwe werkingen en initiatieven waarin de ontmoeting tussen
liefhebbers, publiek en professionelen centraal komt te staan. Waarin samenwerking, verbreding en
verdieping hand in hand gaan: tussen een cc en zijn lokaal bestuur, tussen cc’s onderling, tussen cc’s
en de kunstensector. We geloven dat deze omarmende visie een belangrijke stap is naar de cultuur-
centra van de toekomst, naar één groot scenario met vele verhalen waarin iedereen – divers publiek,
liefhebbers, professionelen, diverse sectoren - elkaar ontmoet, samen beleeft, denkt en doet.”
>> Lees meer <<

https://cjsm.be/cultuur/themas/openbare-bibliotheken/bovenlokaal-bibliotheekbeleid
https://cjsm.be/cultuur/themas/openbare-bibliotheken/bovenlokaal-bibliotheekbeleid
http://hallocultuur.be/wp-content/uploads/2018/01/180109-DigitaleBrochure01-Finaal.pdf
http://hallocultuur.be/wp-content/uploads/2018/01/180109-DigitaleBrochure01-Finaal.pdf
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Maatschappelijke debat

Een makerspace ondersteunt actieve, be-
wuste, creatieve en kritische burgers en ge-
meenschappen, wat de plek een belangrijke
maatschappelijke rol toedient. 

TECHNOLOGISCH VOORUITGANGS-
OPTIMISME VS. KRITISCHE BENADERING?

Naast een technologisch vooruitgangsopti-
misme pleiten veel meer artistieke of maat-
schappelijk geïnspireerde spelers in de
maakbeweging voor een kritische benadering
van de mogelijkheden van o.a. technologische
vooruitgang, digitale disruptie en the internet
of things. Ook in Vlaanderen zie je dat deze
kritisch-constructieve benadering ingebakken
zit in de cultuursector. Vrije toegang tot infor-
matie, mediawijsheid en kritisch burgerschap
draagt de sector steeds hoog in het vaandel.

MARKT VS. MENS?

Voor veel Amerikaanse denkers staat ‘maker’
synoniem met ondernemer. Innovatie is vaak
heel marktgericht, zelfs in de gerenommeerde
onderzoekscentra zoals MIT, dat nagenoeg
volledig vanuit de bedrijfswereld wordt ge-
sponsord. De inzet op STEM- onderwijs en
21th century skills lijkt ook vaak vooral vanuit
een marktlogica te vertrekken.

INTERNETGIGANTEN VS. INDIE-MAKERS?

DIY (Do it yourself) zit in het DNA van de
maakbeweging en van veel artistieke en crea-
tieve bewegingen. Echte authentieke creativi-
teit lijkt te ontsnappen aan de creatieve
industrie. Toch is er een ambigue houding tus-
sen de internetgiganten en creatievelingen
die vaak als start-up opgekocht worden door
de grote marktspelers.

OPEN VS. GESLOTEN DATA EN SYSTEMEN?

De internetgiganten bereikten een quasi-
mono polie met hun gesloten besturings -
systemen. De roep voor echte open data en
connectiviteit, ook tussen soft- en hardware
klinkt steeds luider. Niet in het minst vanuit de
maakbeweging.

EEN WESTERS VERHAAL?

Ondanks fantastische voorbeelden en de ver-
hoogde aandacht van filantropen zoals Ne-
groponte en Gates voor ontwikkelingslanden,
blijft de hele maakbeweging vooral een ver-
haal van de ontwikkelde landen.

Negroponte: ‘One laptop per child: children
are your most precious resource, and they
can do a lot of self-learning and peer-to-peer
teaching. Bingo. End of story.’

EEN MANNENWERELD?

De hele maakbeweging lijkt wel een mannen-
wereld te zijn. De vrouwelijke pioniers, zoals
de Brusselse Pattie Maes, een van de tech-
pioniers binnen MIT MediaLab, krijgen van-
daag de dag wel erkenning voor hun
baanbrekend werk. Toch blijft het belangrijk
dat ook meisjes en vrouwen de kansen krij-
gen. Initiatieven, zoals CoderDiva’s, maken
hier werk van. 

DE GEVAREN VAN DE BRAVE NEW WORLD?

Vooruitgangsoptimisme en de futuristische
ambities bij Alfabet en Elon Musk zijn haast
dagelijks voorpaginanieuws. Andere grote
denkers, zoals Steve Hawking, en de cyber-
pioniers zelf, pleiten voor voorzichtigheid om
scenario’s uit de boeken/literatuur te vermij-
den, zoals ‘1984’, ‘Brave New World’ of ‘onkri-
tisch meegaan met de macht van technologie
en media: Dave Eggers in ‘The Circle’’.

4.2

http://www.coderdojo4divas.be/
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1 Makerspaces krijg je in alle maten en gewich-
ten. Die diversiteit is een grote troef. Iedere 
cultuurwerker en organisatie kan een rol opne-
men.

2 Laat je inspireren door anderen. De gedeelde
zoektocht maakt deel uit van het DNA van de
maakbeweging en de bestaande initiatieven
ontvangen je met open armen. 

3 Denk na over de rol die je in de maakbeweging wil
en kan spelen. Er is niet één concept dat voor
iedereen werkt. Bekijk ook welke expertise je in
huis hebt of in huis kan halen.

4 Ga als bib of cultuurhuis actief op zoek naar een
lokale organisatie en (informele) verenigingen
die je met je aanbod verder kunnen helpen. 

5 De belangrijkste tip wellicht: start ermee, begin,
experimenteer. Wacht niet tot je het volledige
plaatje overziet. 

6 Door al doende te ontdekken, door te experi-
menteren, leren we. Falen is een deel van het
leerproces. Wees niet bang voor een bochtig
parcours. 

7 De maakgedachte komt van onderuit, ze gaat
over samenwerken en cocreatie, zelforganisatie
en creativiteit.

8 Het boort de passie aan waarmee kinderen de
wereld ontdekken: vol nieuwsgierigheid en 
onbevangen.

9 Pak niet uit met al je technische apparatuur,
maar speel in op de artistieke mogelijkheden. 
Energy flows where the focus goes
Tony Robbins

10 Start klein, maar bekijk zeker hoe je de ideeën
van makerspaces op een structurele en 
strategische manier kan verankeren in jouw 
organisatie. 
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De 10 geboden van 
de maakbeweging

Hoe breed de wereld van 
de makerspaces ook is, 
deze 10 geboden vormen de
basis van elk individueel project.

5
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Meer weten? 
Onze opleiding helpt je verder 

Goesting om meteen met makerspaces aan de slag te gaan? Zit je hoofd boordevol frisse
ideeën? Of wil je deze fascinerende wereld nog beter leren kennen? In onze opleiding ‘Maker-
spaces in cultuurhuizen’ bekijken we de mogelijkheden om maakactiviteiten te integreren
binnen het huidige werking. We reiken je de tools en de kennis aan om een analyse te maken
van de eigen lokale context, een visie en beleidsnota te schrijven en een plan van aanpak op
te stellen. Na deze opleiding weet je hoe je in je stad of gemeente een maakcommunity kan
vormen, activeren en beheren.

We organiseren deze opleiding vanaf het najaar van 2018.
Voor meer informatie kan je terecht op 
www.cultuurconnect.be/makerspaces 
of neem je contact op met Hannes Vanhaverbeke 
(hannes.vanhaverbeke@cultuurconnect.be).

6



Cultuurconnect

Priemstraat 51, 1000 Brussel
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