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Inleiding
Binnen de gemeente Veenendaal is ICT Valley een economisch speerpunt.
ICT Valley als onderdeel van de Regio Food Valley biedt Veenendaal veel
kansen. De profilering zorgt voor extra bedrijven en daarmee voor meer
werkgelegenheid. Tijdens een bijeenkomst van de Kracht van
Ondernemend Veenendaal in februari 2015 maakten vertegenwoordigers
van diverse Veenendaalse organisaties en netwerken een Top10 van
wensen voor Veenendaal. Op deze Top10 ook een FabLab, een
makersplaats die zeker binnen ICT Valley, met een rijk aanbod van ICT
bedrijven maar ook veel maakindustrie, niet mocht ontbreken. De
plannen voor een grote ICT Campus waren op dat moment weliswaar nog
in een pril stadium, maar het bewustzijn dat ICT onderwijs en innovatie
een hoge prioriteit hadden was alom aanwezig. Landelijk werd op dat
moment ook al gestuurd op meer aandacht voor techniek in het Primair
en Voortgezet Onderwijs (Verkenningscommissie Wetenschap en
Technologie 2013) hetgeen resulteerde in een Techniekpact voor het
onderwijs.
Techniek beperkt zich niet meer tot van oudsher technische beroepen,
maar zal ook in andere sectoren zoals de zorg, de voedselindustrie, en de
sport steeds meer aan belang winnen. De maakindustrie kampt met een
groot tekort aan technisch personeel. De belangstelling voor technische
vakken is dramatisch, terwijl er tot 2020 jaarlijks ruim 100.000 nieuwe
vaklieden nodig zijn vanwege de vergrijzing van het huidige personeel.
‘Alles moet op alles worden gezet voor behoud en werving van goed
personeel’, concludeert de stichting Industriebeleid & Communicatie. Het
belang van techniek wordt dus steeds groter en het heeft een steeds
grotere impact op de werkomgeving. De vraag naar kennis over techniek
en vaardigheden voor toepassing van techniek in zowel technische als
niet-technische beroepen neemt hierdoor de komende jaren alleen maar
toe. Vanuit dat belang worden nieuwe onderwijsprogramma’s
ontwikkeld en uitgerold. Leerlingen krijgen een breed palet aan
ervaringen voorgeschoteld: van maken tot bedenken, en van
samenwerken tot het ontwerpen van een IT-programma. Het ‘maken’ zal
een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de leerervaringen, omdat de
maatschappij vraagt om vakmannen en –vrouwen. Scholen gaan
samenwerkingsverbanden aan met partijen in de omgeving die deze
‘maak’-ervaringen mogelijk maken.
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Met dit gegeven en met haar eigen doel om als kennisbedrijf nieuwe
techniek en innovatie onderdeel te maken van haar dienstverlening,
besloot de bibliotheek om in navolging van bibliotheken elders in de
wereld een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheid van een
FabLab. Bibliotheken wereldwijd zijn in de afgelopen jaren
getransformeerd naar brede kenniscentra, waarbij het delen maar ook
het creëren van kennis steeds meer gefaciliteerd wordt. Vanuit deze
veranderende rol en in aansluiting op en passend bij de lokale situatie
zag Bibliotheek Veenendaal kansen en richtte zich in het voorjaar van
2015 op de realisatie van een FabLab.
In de voorbereiding werd met ondersteuning van de expertise van Frysk
Lab www.frysklab.nl een verkennende sessie gehouden met deelnemers
vanuit diverse disciplines als onderwijs, gemeente (afd. economische
zaken), ICT Valley, Provincie Utrecht en bibliotheek. Uit deze verkenning
bleek de behoefte aan twee soorten FabLabs: een hightech plek voor de
professionals op de nog te stichten ICT Campus én een laagdrempelige,
goed bereikbare plek waar de inwoners van Veenendaal, jong en oud,
kennis konden maken met nieuwe technologie. De laagdrempelige plek
opende onder de naam FabLab Veenendaal op 10 oktober 2015 haar
deuren en is onderdeel van de dienstverlening van de bibliotheek.
FabLab Veenendaal vormt een eerste schakel in de kennismaking met
nieuwe technologie. De combinatie met de bibliotheek maakt dat er
vanzelfsprekende crossovers ontstaan tussen lezers en makers.
Het FabLab fungeert als een laagdrempelige startplaats waar vanuit de
nieuwe makers hun weg naar de ICT campus, die inmiddels (2017) de
tweede fase is ingegaan, makkelijker zullen vinden.

Pagina | 4

Plan doorontwikkeling maakonderwijs FabLab Veenendaal / januari 2018

Wat is een FabLab?
Een FabLab is een plek die laagdrempelig toegang biedt tot nieuwe
maaktechnologieën zoals 3D-printers en lasersnijders. De afkorting staat
voor ‘Fabrication Laboratory’ en is ontwikkeld door het prestigieuze
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de Verenigde Staten. Na
de ontwikkeling is het concept wereldwijd uitgerold waardoor er over de
hele wereld bijna 1.200 FabLabs zijn. In de Benelux zijn 69 FabLabs, 18 in
België/Luxemburg en 51 in Nederland waarvan 12 gevestigd in, of gelieerd
aan een bibliotheek. FabLab Veenendaal is één van hen en is aangesloten
bij de stichting FabLab Benelux. (Bron: http://bit.ly/2A4WWwI).
Alle FabLabs voldoen aan de voorwaarden, die vastgelegd zijn in het
zogenaamde Fab Charter. Dat betekent bijvoorbeeld dat elk FabLab
beschikt over een basisset van machines en gereedschappen. Daarnaast
heeft elk FabLab momenten waarop iedereen binnen kan lopen en tegen
een kleine vergoeding gebruik kan maken van de apparatuur, onder
begeleiding van de medewerkers van het FabLab. FabLab Veenendaal
voldoet aan de eisen van het charter.
FabLab Veenendaal beschikt over verschillende machines (zie foto).
Daarnaast is er een sublimatieprinter, laptops en gereedschappen zoals
bijvoorbeeld soldeerbouten.

Figuur 1: 3D-printers, lasersnijder, vinylsnijder en hittepers

Plan doorontwikkeling maakonderwijs FabLab Veenendaal /januari 2018

Pagina | 5

FabLab in de bibliotheek
De kerntaken van openbare bibliotheken zijn vastgelegd in Wet Stelsel
Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB nov. 2014). Het gaat om:
lezen, leren, informeren, kunst en cultuur en ontmoeting en debat met
als doel om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.
Kennisoverdracht kent vele verschijningsvormen. Het concept van een
FabLab is er één van. Daarom zijn er wereldwijd steeds meer bibliotheken
die een FabLab tot hun dienstverlening rekenen. Een belangrijk aspect
van een FabLab is kennisdeling en leren van elkaar. Het eerste FabLab in
een bibliotheek werd in 2012 in de Verenigde Staten gerealiseerd,
Fayetteville Free Li-brary. Directeur Sue Considine van Fayetteville zegt
daarover:
“Voor ons staan bibliotheken voor toegankelijkheid en de functie van de
bibliotheek als makerspace kwam eigenlijk heel vanzelfsprekend tot stand.
We kunnen daarmee goed toegang bieden tot interessante technieken en
mogelijkheden.” (Bron: http://bit.ly/2B8QMZr).
Inmiddels hebben een aantal bibliotheken in Europa dit voorbeeld
gevolgd.
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FabLab Veenendaal
Bibliotheek Veenendaal, gevestigd in De Cultuurfabriek, is een zeer
laagdrempelige plek, die toegankelijk is voor alle inwoners van
Veenendaal. Jaarlijks vinden ca. 225.000 bezoekers hun weg naar De
Cultuurfabriek. (Bron: http://bit.ly/2ziKiXf).
Door het FabLab onder te brengen in de bibliotheek, worden bezoekers
verleid om kennis te maken en zelf aan de slag te gaan met nieuwe
maaktechnieken, zoals 3D-printen en lasersnijden.
Naast de open inloop, die een voorwaarde is binnen het FabLab-charter,
verzorgt FabLab Veenendaal een educatief aanbod voor zowel
basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Het programma speelt in op het
stimuleren van 21e -eeuwse vaardigheden, via maakonderwijs. Door dit
aanbod binnen de bibliotheek mogelijk te maken, zorgen we niet alleen
voor het verspreiden van kennis, maar ook voor een efficiënte inzet van
publieke middelen. Dankzij de faciliteiten van het FabLab hoeven scholen
namelijk niet zélf te investeren in de aanschaf van dure apparatuur.
Wereldwijd is een beweging gaande - de Maker movement - van
enthousiaste ‘bouwers’. Door het internet kunnen zij kennis en
ontwerpen delen, verder bouwen op ontwerpen van een ander en op deze
manier gebruik maken van ‘wisdom of the crowd’. Deze trend kent als
belangrijkste ingrediënten ICT, innovatie, creativiteit en techniek.
Laagdrempelig ‘knutselen’ met technologie, leren door te maken en
ondertussen ook nog vaardigheden trainen als probleemoplossend
denken of samenwerken.
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21e-eeuwse vaardigheden
Om er voor te zorgen dat het aanbod van het FabLab ook daadwerkelijk
voldoet aan de leerdoelen van maakeducatie wordt gewerkt volgens de
uitgangspunten van het SLO (Nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling) zoals die in 2014 zijn benoemd. (zie figuur)

Zoals vermeld zal de vraag naar technisch goed opgeleide medewerkers
alleen maar toenemen. Techniek is overal en zeker niet meer weg te
denken. Binnen ICT FoodValley manifesteert die behoefte zich nu al, ICT
werkgevers hebben moeite om vacatures goed te kunnen invullen. Hoe
belangrijk is het daarom dat kinderen op hele jonge leeftijd in aanraking
komen met techniek. Buiten de omgeving van de school, toegankelijk,
leerzaam en speels. Het FabLab stimuleert de interesse van kinderen voor
techniek en richt zich op de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden.
Inspiratie, kennis halen, brengen en delen door middel van educatieve
programmering zodat jonge mensen hun eerste kennismaking met
techniek wellicht omzetten naar vergaande interesse of beroepskeuze.
FabLab Veenendaal maakt deel uit van een keten van kennis.
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Veenendaal heeft 23 basisscholen met in totaal ca 6.200 leerlingen,
daarnaast zijn er vier scholen voor voortgezet onderwijs met gemiddeld
6.500 leerlingen. Wat een potentieel aan straks goed opgeleide mensen,
die met hun kennis en energie Veenendaal naar een hoger plan kunnen
tillen! Ook het meenemen van ouders in het proces is belangrijk. Aan de
basis moet interesse gevoed worden en daarbij is visualisatie van de
mogelijkheden zoals dat in het FabLab gebeurt van groot belang. Hierin is
de eerder genoemde cross over tussen bibliotheek- en FabLab-bezoek van
betekenis.
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Aanbod via 3 sporen
Het Fablab Veenendaal realiseert de bijdrage aan de 21e-eeuwse
vaardigheden via 3 sporen, met elk een eigen doelgroep en aanpak. De
sporen zijn:
1.

Open inloop

Geïnteresseerden in alle
leeftijden

2. Activiteiten / workshops

Doelgroepgericht

3. Educatief aanbod basisonderwijs

Leerlingen vanaf groep 3 t/m

en voortgezet onderwijs

VWO 6

1. Open inloop
Op woensdag- en zaterdagmiddag kan iedereen FabLab Veenendaal
bezoeken en zelf aan de slag gaan met 3D-ontwerp en printen,
voorwerpen maken met de lasersnijder of gebruik maken van de
vinylsnijder, sublimatieprinter en hittepers. De doelgroep is breed; van
zeer jong tot oud. Iedereen is niet alleen welkom, maar het is ook voor
elke leeftijdsgroep mogelijk iets te ontwerpen en maken. De open inloop
is ook onderdeel van de internationale standaard voor FabLabs over de
hele wereld.
De gemiddelde bezoekduur tijdens de inloop is 1,5 uur. Bezoekers leren
tijdens de inloop 2D- of 3D-ontwerpen met gratis software. Vervolgens
gebruiken ze de machines om van hun ontwerp een fysiek voorwerp te
maken. FabLab Veenendaal kiest bewust voor gebruik van gratis
software, die voor iedereen thuis gratis te downloaden en te gebruiken is.
Deels is dit open source software en deels programma’s waarbij iedereen
een gratis account aan kan maken.
In de twee jaar dat het FabLab nu bestaat, blijkt dat een grote groep
bezoekers (zie tabel pagina 13) behoefte heeft aan deze open inloop. Deze
bezoekers hebben gemeen dat ze enthousiast worden van de
mogelijkheden van het FabLab. Of het nu is om hun eigen 3D-ontwerp te
maken en daar trots op te zijn, of om een gebroken onderdeel uit een
schuurmachine zelf te ontwerpen en te printen.
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2. Activiteiten
Naast de inloop wordt sinds 2017 elke maand een activiteit
georganiseerd. In tegenstelling tot de open inloop is een activiteit gericht
op een bepaalde doelgroep. Zo zijn er ouder-kind workshops om de
generaties met techniek te verbinden. Ook stimuleren wij samenwerking
tussen kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar door hen samen 3D-ontwerpen
te laten maken in de virtuele wereld van Minecraft. Omdat het kinderen
zijn die elkaar vooraf niet kennen, draagt dit soort workshops niet alleen
bij aan digitale vaardigheden, maar ook aan sociale vaardigheden zoals
samenwerken.
Het maximum aantal deelnemers is sterk afhankelijk van de inhoud van
de workshop en de ruimte waarin de workshop wordt gehouden. Dit
varieert van 7 tot 60 deelnemers.
Net als de open inloop voorzien ook afgebakende thematische
activiteiten duidelijk in een behoefte. Voor de thematische activiteiten
wordt een financiële bijdrage gevraagd van de deelnemers. De
activiteiten zijn met grote regelmaat uitverkocht. Een aantal voorbeelden
van het afgelopen jaar zijn:
‐

Minecraft bouwwedstrijd (zie http://bit.ly/2xU5Lt0)

‐

Minecraft met Virtual Reality-bril

‐

Leren programmeren met Scratch

‐

3D ontwerpen in Tinkercad

‐

Overige activiteiten gericht op het nieuwe maken
(voor aantal deelnemers zie tabel pagina 17)

Naast het ontwerpen, 3D-printen en werken met de lasersnijder worden
ook basale vaardigheden als solderen en omgaan met elektronica
uitgelegd en toegepast. Hiermee zorgen wij er voor dat bezoekers breed
kennis en informatie krijgen die in de thuissituatie niet meer geleerd
worden. Volwassenen zijn tegenwoordig meer consument dan maker,
waardoor deze vaardigheden niet meer als vanzelfsprekend van
generatie op generatie worden overgedragen.
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3. Educatief aanbod onderwijs
Voor het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs heeft
FabLab Veenendaal een eigen educatief aanbod ontwikkeld, dat inzet op
de 21e-eeuwse vaardigheden.
Uit onderzoek van het SLO uit 2014 blijkt dat er in het huidige onderwijs
nog te weinig aandacht is voor met name probleemoplossende
vaardigheden en digitale geletterdheid (http://bit.ly/2yx4fMY, pag. 105).
Dit zijn vaardigheden die binnen het aanbod via drie sporen door FabLab
Veenendaal worden gestimuleerd.
In de loop van 2016 werd met een subsidie van de Provincie Utrecht een
educatief programma ontwikkeld voor groepsontvangsten van leerlingen
uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Diverse pilots werden
uitgezet, waaronder de challenge met leerlingen van het CLV
(http://bit.ly/2gTS4Q8), de wearable workshop voor groep 7 en 8,
docentenontvangst CPOV met workshop wearable, bijeenkomst voor
docenten basisonderwijs over maakonderwijs met een presentatie van
Astrid Poot http://www.astridpoot.nl/.
De groepsgrootte per workshop is afhankelijk van het soort activiteit; er
zijn minimaal 10 en maximaal 30 leerlingen. De terugkoppeling van de
docenten en leerlingen die deelgenomen hebben aan de pilots is positief
en enthousiast. Aangereikte verbeterpunten zijn inmiddels doorgevoerd
en bieden voldoende basis voor verdere uitrol.
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Bewezen succes
In de twee jaar van haar bestaan heeft het FabLab bewezen een
waardevolle plek te zijn. Mooi om te merken dat zowel jongens als
meisjes geboeid zijn door de grote mogelijkheden, maar dat in hun
kielzog ook ouders en zelfs grootouders aansluiten en actief deelnemen.
Waarmee het delen van kennis niet alleen generatie overschrijdend,
maar ook generatie verbindend werkt.
Regelmatig worden deelnemers geënquêteerd over hun ervaringen met
het FabLab. De uitkomsten geven voldoende reden voor verdere uitbouw.
Ouders zijn blij dat hun kinderen zich op een andere manier digitaal
inspannen en al doende nieuwe dingen leren in plaats van de minder
leerzame spelletjes waarmee ze zich soms uren vermaken tot wanhoop
van hun ouders.
Het FabLab draagt bij aan een vitale Veenendaalse samenleving, passend
bij de ontwikkelingen van Veenendaal. Het leert mensen dat zij zelf
dingen kunnen doen waardoor hun zelfredzaamheid toeneemt. De
reacties op facebook na weer een leuke en leerzame FabLab-sessie
spreken boekdelen:


Vanmiddag weer een bezoekje gebracht aan het FabLab, echt leuk!
Tot snel weer!



Leuke Minecraftwedstrijd vanmiddag bij @BiebVeenendaal in de
#Cultuurfabriek. Top georganiseerd, leuke opdracht. En 'n blije
winnaar thuis 



Vond het geweldig leuk vanmiddag! Hartelijk bedankt voor de
organisatie! (over ouder-kind workshop)



Ik vind Minecraft erg leuk en had nog nooit met een VR- bril
gewerkt, dat vond ik erg gaaf.



Leuk omdat ik eindelijk met een team kon spelen!



Geweldig. De uitleg was duidelijk en het knutselen aan de robot
heel leuk! Enige verbeterpunt: ze wilden liever nog langer! Mijn
collega's en ik waren verrast dat elke leerling op zijn of haar manier
zo goed aan de slag was; ze genoten zichtbaar. Ouders gaven aan
dat de robot thuis vol enthousiasme werd gedemonstreerd,
kortom: een top workshop! (docent over de workshop tekenrobot,
groepsbezoek speciaal onderwijs)



Het was een top-workshop! (leerlingen over de workshop wearable)



De workshop beveel ik zeker aan bij collega’s! (docent over de
workshop wearable)
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Van oktober 2016 t/m oktober 2017 heeft FabLab Veenendaal in totaal
1.626 bezoekers ontvangen en de aantallen blijven groeien.

Ambitie 2018 – 2021


Doorlopende leerlijn maakeducatie



750 basisschool leerlingen p.j. in FabLab



25 dagdelen groepsontvangsten



Teach-the-teacher aanbod



FabLab-introductie op locatie



Maatwerk groepsontvangsten voorgezet onderwijs

Plan doorontwikkeling maakonderwijs FabLab Veenendaal /januari 2018

Pagina | 17

Het FabLab als springplank
Vanaf de start van het FabLab is een structurele samenwerking met het
onderwijs een belangrijk uitgangspunt geweest. Er wordt gestreefd naar
een doorlopende ontwikkel- en leerlijn, aansluitend bij de
onderwijsdoelen. We willen dat leerlingen gedurende hun schoolcarrière
meerdere malen in het FabLab komen en hun technische vaardigheden
verder ontwikkelen.
Het proces van maken is arbeidsintensief. Binnen het onderwijs
ontbreken tijd en middelen om dit proces te kunnen faciliteren. Ook
ontbreekt vaak een fysieke plek die toegerust is met een goed
functionerend en actueel machinepark. Dit alles biedt FabLab Veenendaal
wel. FabLab Veenendaal is onderdeel van een lokale, regionale en
mondiale makersketen. Lokaal is de laagdrempeligheid en goede
bereikbaarheid een belangrijk gegeven. Veenendaalse kinderen kunnen
het FabLab ook buiten schooltijd zelfstandig bezoeken, gewoon op de
fiets zonder aangewezen te zijn op openbaar vervoer of ouders met auto.
Geïnteresseerde kinderen bezoeken het FabLab met grote regelmaat
tijdens inloopuren op woensdag- en zaterdagmiddag. Het FabLab is een
slimme investering. Het bereidt kinderen voor op een wereld waarin
iedereen gebruik zal maken van lerende software, data en robotica.
Daarmee is het FabLab een springplank voor ieder kind dat vanuit een
basale kennismaking interesse ontwikkelt voor meer complexe
technologie, waar op hun beurt ict opleidingen en high tech FabLabs
weer in kunnen voorzien. Zo draagt het FabLab bij aan loopbaanontwikkeling en de vraag van de arbeidsmarkt in Veenendaal.

Ambitie 2018 – 2021
We willen graag het concept verder uitbouwen en een blijvend aanbod
kunnen bieden aan het onderwijs en aan de inwoners van Veenendaal.
Om door te kunnen groeien en de lokale scholen voor basisonderwijs en
voortgezet onderwijs structureel te kunnen ondersteunen in hun
behoefte aan maakonderwijs, zijn vervolgstappen nodig.
Onderweg naar 2021 is het streven om naast de open inloop en de
activiteiten jaarlijks ca. 750 basisschool leerlingen te ontvangen. Voor
deze groepsontvangsten in dit volume hebben we 25 dagdelen nodig.
Daarnaast bieden we maatwerk voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs passend binnen vakken als CKV, techniek maar ook
bijvoorbeeld maatschappijleer.

Pagina | 18

Plan doorontwikkeling maakonderwijs FabLab Veenendaal / januari 2018

Om in FabLab Veenendaal een goed aanbod te kunnen bieden aan zowel
de bezoekers als ook de scholen zijn voldoende financiële middelen nodig.
Middelen die het mogelijk maken om een structurele dienstverlening te
waarborgen in een FabLab wat met energie de innovatie uit kan dragen,
ICT Valley waardig. De uitbreiding van middelen zal ingezet worden voor:

1.

De personele bezetting

Het werken met kinderen vergt didactische en pedagogische
vaardigheden en uiteraard kennis van beschikbare apparatuur. De
kinderen maken kennis met nieuwe terreinen, dat vergt ondersteuning
en toezicht. Dat kan niet anders dan door betaalde krachten worden
uitgevoerd. Op een groep van 15 kinderen zijn - afhankelijk van leeftijd en
ontwikkelingsniveau - twee tot drie professionals een voorwaarde
In de businesscase die in 2015 gemaakt is, werd uitgegaan van een
bijdrage van €150 tot €175 per groepsontvangst. Dit blijkt als gevolg van
bezuinigingen voor de meeste scholen een drempel te zijn. In 2018 wordt
onderzocht wat een haalbare bijdrage van scholen per leerling is. De
onderlinge verschillen zijn momenteel groot.
Voor het schooljaar 2017/2018 is de mogelijkheid van groepsontvangsten
in het FabLab toegevoegd aan het aanbod via School & Cultuur, zie
http://bit.ly/2A7FPb9

2.

Inventaris

Het FabLab Veenendaal heeft een basisuitrusting bestaande uit 3
Ultimaker 3D-printers, een kleine lasersnijder, een vinylsnijder, een
sublimatieprinter en een hittepers. Kenmerk van techniek is de
voortdurende innovatie. Als FabLab wil je bij de tijd blijven en inspelen op
de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Wil het FabLab bij de tijd
kunnen blijven, dan is een regelmatige uitbreiding van apparatuur, een
must.
Voor de aantrekkelijkheid van het FabLab is een innovatief imago
belangrijk, het onderstreept de waarde van ICT Valley voor de
Veenendaalse samenleving. Zeker wanneer er sprake is van een relatie
met de lokale ICT branche. Ondernemingen zouden kunnen overwegen
om vanuit hun betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord
ondernemen (materiele) input te geven aan het FabLab wat een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft.
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Pagina | 19

Begroting
In bijgevoegde meerjarenbegroting 2018-2021 wordt inzichtelijk gemaakt
welke middelen nodig zijn voor de exploitatie van het FabLab en de
doorontwikkeling van maakeducatie. De begroting is t/m 2021 jaarlijks
met 1% geïndexeerd.

BATEN

2018

2019

2020

2021

€

€

€

€

35.000,-

35.450,-

36.000,-

36.500,-

2. Sponsoring / bijdragen

3.500,-

3.550,-

3.600,-

3.650,-

3. Eigen inkomsten

7.500,-

7.600,-

7.700,-

7.800,-

46.000,-

46.600,-

47.300,-

47.950,-

2018

2019

2020

2021

€

€

€

€

1. Personeelskosten

55.600,-

56.100,-

56.700,-

57.400,-

2. Materiaalkosten

9.000,-

9.100,-

9.200,-

9.300,-

10.600,-

10.800,-

11.000,-

11.200,-

2.000,-

2.020,-

2.040,-

2.060,-

3.500,-

3.600,-

3.700,-

3.800,-

TOTAAL:

80.700,-

81.620,-

82.640,-

83.760

TEKORT

34.700,-

35.020,-

35.340,-

35.810

(inkomsten)

1. Dekking uit exploitatie
bibliotheek

TOTAAL:

LASTEN
(uitgaven)

3. Huisvestingskosten
4. PR-kosten (advertentie/
internet)
5. Overige kosten
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Toelichting bij de begroting
Baten
1.

De dekking uit de exploitatie van de bibliotheek: betreft de
huisvestingskosten, de afschrijving op de investering en de
personeelskosten voor het huidige aanbod dus exclusief de
groepsontvangsten behorend bij de ambitie 2018-2021.

2.

Sponsoring/bijdragen: dit zijn middelen afkomstig uit lokale
fondsen zoals St. Kind Kansrijk waarop de bibliotheek incidenteel
een beroep kan doen en die aangewend worden voor projecten in
het FabLab.

3.

Eigen inkomsten: verkregen uit de bijdragen voor activiteiten als
Minecraft challenge, verzorgen van lessen buiten Veenendaal en
bijdragen per leerling van bezoekende scholen.

Lasten
1.

Personeelskosten: betreft een uitbreiding van de personele inzet
t.b.v. groepsontvangsten en ander aanbod (zie ambities 2018-2021)

2.

Materiaalkosten: middelen die nodig zijn voor uitbreiding van
apparatuur (ca. €3.000,- p.j.), materialen waarmee gewerkt wordt in
het FabLab, productie van lesbrieven voor het onderwijs.

3.

Huisvestingskosten: afgedekt uit de exploitatie van de bibliotheek.

4.

PR-kosten: ontwerp en publiciteit d.m.v. advertenties, social media
etc.

5.

Overige kosten: diverse kosten, zoals inhuur van externe partijen,
advies, kleine inventaris, vrijwilligerswaardering.

ANBI-status
Bibliotheek Veenendaal heeft een ANBI-status. Schenkingen aan de
bibliotheek mogen onder voorwaarden afgetrokken worden van de
aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke
voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel
aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
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Fablabs in de Foodvalley
Twee andere locaties
Er zijn in de Foodvalley twee andere initiatieven: het Makerslab in Ede en
FabLab Wageningen.
De verschillen tussen de locaties zijn groot. Zo is Fablab Veenendaal
gevestigd in de bibliotheek in het centrum van Veenendaal, een openbaar
gebouw dat jaarlijks door 225.000 mensen wordt bezocht. Hierdoor is de
toegang zeer laagdrempelig en komen ook toevallige passanten in
aanraking met het FabLab. In Ede is het Makerslab gevestigd op een
bedrijventerrein, buiten het centrum, in een apart gebouw, waar geen
toevallige bezoekers komen, maar alleen die mensen die de weg naar dit
FabLab gevonden hebben. Hetzelfde geldt voor Wageningen, waar het
Fablab gevestigd is in een bedrijfsverzamelgebouw op de campus van
Wageningen University.
De doelgroepen verschillen ook. Fablab Veenendaal richt zich op
beginners van jong tot oud en op leerlingen van het basis- en voortgezet
onderwijs. Ede is meer gericht op studenten van het MBO en HBO, terwijl
Wageningen zich richt op studenten in het wetenschappelijk onderwijs
en daarnaast op aanvraag activiteiten voor basisscholen organiseert.

Zie de tabel op de volgende pagina.
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https://fablabwag.nl/

Fablab Wageningen

http://makerslab.nl/

Makerslab Ede

e/fablab.html

kveenendaal.nl/educati

https://www.bibliothee

Fablab Veenendaal

Wageningen

Universiteitscampus

Bedrijventerrein Ede

Centrum Veenendaal

locatie

Nee.

Nee.

leeftijden en

bibliotheek.

basisscholen.

bedrijven en

uur.

Inloop op zaterdag van 14 tot 18

16.30 uur.

ondernemers.

WO studenten,

Dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot

groepsbezoeken.

17 uur. Op afspraak open voor

open inloop in FabLab van 13 tot

open. Op woensdag en zaterdag

De bibliotheek is 41 uur per week

openingstijden

MBO/HBO en

(basis)onderwijs.

Beginners van alle

doelgroepen

Ja, onderdeel van de

openbaar gebouw?

afspraak.

onderwijs en bedrijven op

volwassenen. Voor

Avondcursussen voor

Onbekend.

voor onderwijs.

15 jaar. Educatief aanbod

voor kinderen van 8 t/m

Maandelijks op zaterdag

workshops

Veenendaal
januari 2018
Bibliotheek Veenendaal
in De Cultuurfabriek
Kees Stipplein 74
t (0318) 58 26 69
www.bibliotheekveenendaal.nl
info@bibliotheekveenendaal.nl

