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SPECIAL digitale cultuur

tekst koen vandendriessche en lieselot van maldeghem   beeld gf

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

Alles vertrekt vanuit de zogenaam-
de makersgedachte: kennis, pro-
cessen en ontwerpen worden 

gedeeld op onlineplatformen, zodat ie-
dereen ze kan gebruiken om objecten te 
vervaardigen, bijvoorbeeld in een ma-
kerspace, een vrij toegankelijke collec-
tieve infrastructuur waar uiteenlopende 
tools ter beschikking staan. Welke tools, 
dat varieert. Computers, 3D-printers, 
lasersnijders en frezen zijn de machi-
nes die het vaakst geassocieerd worden 
met makerspaces, maar die hoeven niet 
noodzakelijk aanwezig te zijn. Daar-
naast worden er in veel makerspaces 
ook cursussen en workshops gegeven 
voor geïnteresseerden. Het hele concept 
van een makerspace draait om leren, zelf 
maken, verspreiden (delen) en presen-
teren. 

Waarde voor de gemeente?
Investeren in een makerspace kan ver-
schillende doelen dienen. Een maker-
space heeft om te beginnen educatieve 
waarde, burgers leren er belangrijke 
21ste-eeuwse e-vaardigheden aan. Ze 
vertrekt vanuit een empowerment-ge-
dachte: burgers hebben online toegang 
tot expertise van anderen en delen hun 
eigen expertise. Verder is een lokale ma-
kerspace ook vanuit cultureel oogpunt 
interessant om nieuwe mogelijkheden 
te verkennen voor de artistieke en cul-
turele praktijk. Vanuit een economisch 
standpunt kunnen makerspaces dan 
weer ingezet worden om bijvoorbeeld 
jonge start-ups prototypes te laten uit-
werken. 
Om te achterhalen wat een makerspace 
voor een gemeente kan betekenen, be-
gint u het best met te analyseren wat er al 

is. En dat is vaak meer dan u denkt: or-
ganisaties die workshops geven, scholen 
met maakmateriaal, zelfgeorganiseerde 
of private fablabs, coderdojo’s, open ex-
perimenteerruimtes vanuit kunsten of 
jeugd of informele netwerken van bur-
gers. Het is interessant om dit in kaart te 
brengen. Dit is een behoeftecheck: welke 
makerspaces zijn er al en welke behoef-
ten in de omgeving zijn nog niet gedekt? 
Bovendien versterkt samenwerking alle 
betrokkenen. Het kan interessant zijn 
aansluiting te zoeken bij en samen te 
werken met bepaalde spelers. Een lokaal 
bestuur kan een verbindende rol spelen 
en partners samenbrengen. Misschien 
maakt u de bestaande context rijker 
door met uw culturele bagage, de loka-
le partners en de beschikbare tools een 
sociaal-artistiek project uit te werken. 
Beslissen ‘dat er een makerspace moet 
komen’ zonder plan is onzinnig, en wel-

licht ook een dure bevlieging. Ga niet 
over één nacht ijs, maar creëer extra’s, 
bijvoorbeeld in doelgroep of in soort 
project. Budget en ruimte vrijmaken 
voor een makerspace met een impo-
sante 3D-printer, een 360°-camera of 
een sympathiek robotje is allemaal leuk 
als gimmick of als kennismaking, maar 
het moet worden ingebed in een bredere 
ambitie: toeschouwers worden makers 
die het artistieke, sociale of educatieve 

proces mee vorm geven. Ook de meest 
spectaculaire technologie heeft immers 
omkadering nodig. 
Onderzoek dus eerst wat er echt nodig 
is. Moet u wel investeren in de aankoop 
en het onderhoud van dure toestellen? 
Of kunt u een belangrijk hiaat opvul-
len met de aankoop van één bepaalde 
soort apparatuur, zoals een lasercutter, 
digitale opnameapparatuur of gewoon 
laptops? Misschien hoeft u niets aan te 
kopen, maar is er eerder behoefte aan 
een verbindingspersoon tussen vrijwil-
ligers, artiesten, scholen, jongeren en an-
dere lokale doelgroepen. 

Eerst experimenteren
Ook zonder te investeren in dure tools of 
machines kan een gemeente makers on-
dersteunen, bijvoorbeeld door een ruim-
te beschikbaar te stellen, zoals in Puurs 
gebeurt met FabLab Klein-Brabant, of 

door aan de slag te gaan met wat er al is. 
Denk bij dat laatste aan de vele repair-
cafés en recyclelabs. Daar ligt weliswaar 
minder nadruk op het digitale, maar ze 
vertrekken wel vanuit de DIY-gedachte 
(Do It Yourself). In Bierbeek proberen 
programmatoren van het cultuurcen-
trum een brug te slaan tussen de coder-
dojo-vrijwilligers en hun eigen werking 
(activiteiten en deelnemers). Wat er ge-
beurt als makers, techneuten, program-

Computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen zijn 
de machines die het vaakst geassocieerd worden met 
makerspaces, maar die zijn niet noodzakelijk. Het hele 
concept van een makerspace draait om leren, zelf maken, 
verspreiden en presenteren.
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matoren en artiesten elkaar kruisen, is nog onontgonnen 
gebied.
De makersgedachte komt van onderuit, ze gaat over samen-
werken en cocreatie, zelforganisatie en creativiteit. Alles wat 
culturele organisaties hierin willen betekenen, moeten ze 
ook uitstralen. Dat betekent loslaten en burgers in zekere 
mate in charge laten. Baken een speelveld af, faciliteer een 
proces – maar wat er precies zal gebeuren, hangt groten-
deels af van wie er is. ‘Practice what you preach’ betekent 
ook méé doen: klaar zijn voor het experiment en zin heb-
ben om bij te leren van elkaar, samen te werken en plezier 
te maken.
Cultuurconnect ondersteunt experimenten in negen 
Vlaamse gemeenten. De ideeën en interesses van de lokale 
cultuurpartners zijn afgestemd op hun specifieke lokale 
context. Dat levert telkens andere partnerschappen en dus 
negen heel uiteenlopende experimenten op.  

Koen Vandendriessche is projectleider Cultuurconnect en Lieselot Van 

Maldeghem is communicatiemedewerker Cultuurconnect

 Antwerpen 15 mei
Inspiratiedag Makerspaces
Gemeenten die willen starten met introducties, workshops 
of formats binnen de makerbeweging, zijn welkom op de AP 
Hogeschool te Antwerpen. 
Cultuurconnect.be.

Lokale partners brengen middelen samen

De bibliotheek van Bree onderzoekt enerzijds hoe 
makermateriaal het beste kan worden ingezet, 
bijvoorbeeld door robotjes uitleenbaar te maken voor 
scholen, en anderzijds hoe het fablab van een school 
opengesteld kan worden om burgers kennis te laten 
maken met nieuwe technologieën.
In Lebbeke loopt een project waarin de scholen en de 
bibliotheek enthousiast samenwerken aan een aanbod 
voor lokale scholen met een STEM‑richting. Een 
bijkomend voordeel is dat leerlingen de bibliotheek zo op 
een andere, meer eigentijdse manier leren kennen. 
In Geraardsbergen bleek dan weer vraag naar het 
bijspijkeren van bepaalde vaardigheden bij kinderen 
en adolescenten. Er loopt een gezamenlijk project met 
stadsfotografen, een privaat fablab en de jeugddienst. 
Ze werken onder andere rond digitale fotografie, 
videobewerking en webdesign. 
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Een makerspace met een 360°camera of een 
sympathiek robotje is allemaal leuk als gimmick 

of als kennismaking, maar het moet worden 
ingebed in een bredere ambitie: toeschouwers 

worden makers die het proces mee vorm geven.

Wat er gebeurt als makers, techneuten, 
programmatoren en artiesten elkaar kruisen, is 
nog onontgonnen gebied.
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Het hele spectrum van fablab tot mediaspace

In Kortrijk loopt het project Open Leercentrum dat in een 
experimentele omgeving onderzoekt hoe de bibliotheek 
kan bijdragen aan levenslang leren en empowerment van 
de inwoners van Kortrijk en Zuid‑West‑Vlaanderen. Voor dit 
project wil de bibliotheek de expertise van het personeel en 
de vrijwilligers ontwikkelen, bundelen en inzetten. Verder 
richt de bibliotheek een fysieke ruimte in als een eigentijds 
open leercentrum en medialab, waar digitale middelen 
zoals computers, hard‑ en software en 3D‑printers worden 
aangeboden. Concreet exploreert de bibliotheek verschillende 
formats en methodieken voor een creatief vrijetijdsaanbod 
voor kinderen. Daarnaast ontwikkelt en test ze een permanent 
storytelling‑aanbod voor de derde graad lager onderwijs dat 
geletterdheid, multimedia en nieuwe technologie combineert. 
Cultuurconnect en de regiobibliotheken van Route 42 
(Oosterzele, Sint‑Lievens‑Houtem, Zottegem, Lierde, 
Geraardsbergen en Herzele) onderzoeken wat 3D‑ en virtuele‑
realiteit‑toepassingen kunnen betekenen voor de bezoekers 
van de bibliotheken en voor de eigen dienstverlening. In de 
zes bibliotheken kan de bezoeker een virtuele wandeling 
door de bibliotheek maken via 3D‑bril, touchscreen, telefoon, 
tablet of computer. De virtuele rondleiding is een manier 
om de bezoekers in contact te brengen met deze nieuwe 

technologie. Als de nieuwsgierigheid gewekt is, nemen ze de 
geïnteresseerden verder mee in een traject waar ze zelf aan 
de slag kunnen en zelf 3D‑content leren creëren. 3D‑brillen en 
3D‑camera’s worden uitleenbaar gemaakt in de bibliotheek. 
Herzele investeerde in een 360°‑camera en geeft niet alleen 
workshops om ermee te leren werken, maar leent de camera 
ook uit als onderdeel van de collectie. 
In Londerzeel wordt onderzocht hoe het onhaalbare en 
onbetaalbare concept van een stads‑ of universiteits‑fablab 
teruggebracht kan worden tot de essentie, door zich toe te 
leggen op het meest gebruikte, meest veelzijdige én meest 
laagdrempelige toestel ervan: de lasercutter. Met LonderLab 
wil de bibliotheek van Londerzeel leerkrachten samenbrengen 
met creatieve kunstenaars, technologische tovenaars en 
een brede waaier geïnteresseerden volgens het teach‑the‑
teacherprincipe. Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten 
leren de aanwezigen zelfstandig met het toestel werken 
en geven ze hun kennis en inspiratie door aan anderen.  De 
dienstverlening wordt gemaximaliseerd door tijdens de ruime 
openingsuren van de bibliotheek toegang te bieden tot het 
toestel, weliswaar met minimale begeleiding.  
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Sociaal‑artistieke projecten

Het cultuurcentrum en de bibliotheek van Evergem willen met 
de organisatie van digitale ateliers bijdragen aan levenslang 
leren en het empowerment van de inwoners. Onder leiding 
van een sociaal‑artistieke partner wordt er een traject gestart 
met een weloverwogen doelgroep die achtereenvolgens vier 
digitale ateliers doorloopt omtrent verschillende thema’s, zoals 
beeldende kunst, film, architectuur, digitale kunst, mobiliteit, 
milieu. Elk van de ateliers bestaat uit voortbouwende sessies 
waarbij de doelgroep creatieve en digitale makersvaardigheden 
worden aangeleerd. De deelnemers werken naar een 
eindproduct dat tijdens het proces en ook daarna fysiek 
en digitaal gedeeld wordt met de rest van de Evergemse 
bevolking.
In Gent bestaan er veel organisaties die bezig zijn met 
makerspaces. Via een creatieve, inhoudelijke en vooral zeer 
buurtgerichte manier van werken wil het mobiele makerslab 
van De Krook de drempel voor de makerscultuur in de 
Gentse wijken verder verlagen. Het wil namelijk de motor 
zijn van sociaal‑artistieke en technologisch geïnspireerde 
buurtprojecten. De wijkbibliotheek stimuleert hierbij met 

haar ruimtes en materialen de samenwerking tussen 
buurtorganisaties en een organisatie met expertise op het 
gebied van makersvaardigheden. Er wordt hierbij gezocht naar 
aansluiting met andere culturele thema’s en cultuurprojecten, 
zoals het Lichtfestival.
Puurs organiseert workshops om bepaalde doelgroepen kennis 
te doen maken met digitale en technologische middelen en 
met de manieren waarop ze die kunnen gebruiken bij creaties. 
Om mensen niet af te schrikken vermijden ze termen als 
lasercutting, 3D‑printing en elektronica, maar deze middelen 
dienen wel als basis om een eindproduct te maken dat kan 
dienen voor de jaarlijkse Lichtjeswandeling in Puurs. Het 
accent ligt op het creatieproces, het samen ontwikkelen en 
niet zozeer op het specifiek aanleren van bepaalde technische 
vaardigheden. De deelnemers leren op een eenvoudige en 
snelle manier omgaan met de tools, om vervolgens over te 
gaan tot creatie en design. Op het einde van het proces worden 
de resultaten getoond en uitgevoerd op de Lichtjeswandeling.
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