
	

	

manifest: 
 
een goed ontwerp is niets zonder de juiste uitvoering 
 
Maaklab wil met onderstaande pilaren een basis leggen voor samenwerking met ambachtslieden en 
instanties. Zo kan een sterk en autonoom ambachtsveld ontstaan onafhankelijk van subsidie gevende 
partijen, met hoogwaardige producten als resultaat. 

 
Ambachten 
Een goed uitgevoerd ambacht gaat over verworven intelligentie in de handen in combinatie met het 
begrijpen van de materie waarmee men werkt. Oefening gepaard met kennis baart hoogwaardig ambacht 
en is alleen te bereiken door gepassioneerde en volhardende beoefenaars. Een goed uitgevoerd ambacht 
staat los van de huidige indeling van opleidingsniveaus. 

 
Innovatie 
Ambachten bestaan niet zonder innovatie. Een echte ambachtsman-of vrouw blijft op de hoogte van de 
nieuwste technieken. Een open blik naar andere disciplines en het uitdagen van je eigen grenzen zorgt voor 
verrijking van je vakgebied en stimuleert de samenwerking met andere vakgebieden. Experimenteren doe 
je om vooruit te komen. Heuristiek (de kunst van het vinden) en serendipiteit (talent om toevallige 
ontdekkingen te doen) zijn hierbij onmisbaar. 

 
Cultureel ondernemerschap 
Kwaliteit en resultaat gaan altijd voor winstbejag. Om een duurzame toekomst tegemoet te gaan is gezonde 
bedrijfsvoering noodzakelijk, zonder uit het oog te verliezen dat voor op de lange termijn een goed 
onderhouden netwerk en up-to-date gereedschappen essentieel zijn.  

 
Kennisdeling 
Of het gaat om 1 op 1 iemands vormgevingsgedachten verder te helpen, of het faciliteren van een speeltuin 
waarin kan worden onderzocht, of het geven van lezingen of workshops: Kennis dient gedeeld te worden, in 
plaats van beschermd. 

 
Professionaliteit 
Goed en geconcentreerd werken gaat het beste in een veilige en ruisvrije omgeving en met de best 
beschikbare gereedschappen. Als ambachtsman-of vrouw ben je de vertegenwoordiger van je vak en draag 
je de verantwoordelijkheid naar buiten toe om het vak in ere te houden. Zowel in resultaat als in 
communicatie.  
Het spel en de balans tussen bedenker, maker en opdrachtgever zorgen uiteindelijk voor een hoogwaardig 
resultaat. 
 
Voor ondersteuning en meer informatie: 

 
info@maaklab.org 
www.maaklab.org 
 

 


