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De Derde Individuele Revolutie
In dit tijdperk van hoopgevende nieuwe economische modellen en wenkende
technologieën moet de mens bovenaan, vooraan en in het midden staan. De maker
movement boort in ons aan wat enkele decennia van organogrammen bijna verwoest
hebben: liefde voor het ambacht, spelplezier, experimenteerdrang, ondernemerschap en
autonomie. Dit zijn de eigenschappen die de stadsbewoner van de toekomst nodig heeft.
Hierin schuilt de menselijke reactie op alle nieuwe mogelijkheden. En voor de cynici, dit
is ook wat de markt nu van de mensen vraagt. Wij stellen daarom aan u voor: de Derde
Individuele Revolutie. De volgende stap voorwaarts in de ontplooiing van bewoners en
hun stad, met grote dank aan de nieuwe makers.
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1.

Makers

Bij elke technologische doorbraak verandert de rol van de mens. Over het algemeen
ten goede, want vooralsnog varen wij er zeer wel bij. Kijkt u maar eens goed naar de luxe
device waarop u dit essay leest. Het gebeurt echter nooit zonder pijn, simpelweg omdat
de techniek menselijke vaardigheden vervangt. Iconisch is de legende van John Henry, een
spoorwerker die aan het einde van de 19e eeuw een krachtmeting met een stoommachine
aanging, ervan won en vervolgens uitgeput overleed. Of Garri Kasparov, die het in 1997
moest afleggen tegen schaakcomputer Deep Blue. Zij waren helden, maar in casu verliezers; en de mensen die de techniek omarmden, werden winnaars.

Van Rifkin naar de werkvloer
Nu gaan wij een tijdperk in van smart cities, datastromen en decentrale technologieën.
Het leidende gedachtegoed is Rifkin’s Derde Industriële Revolutie: de productie van energie
en goederen in lokale systemen. Zo wordt de economie geworteld, duurzamer en efficiënter. Deze theorie heeft een groot power to the people gehalte - door nieuwe technologie
kan letterlijk iedereen producent worden. Het enthousiasme groeit, vooral in een bovenlaag
van beleidsmakers, transitieliefhebbers en uiteraard de producenten van revolutietechnologie. Zij spreken de taal van economische modellen, paradigmaverandering, dataflows en
infrastructuur. Een ander, groter deel van de stad, spreekt de taal van de werkvloer, vaardigheden, individuele kansen en risico’s. Zij zijn nog niet zo enthousiast; bij hen heet deze
ontwikkeling robotisering, de oorzaak voor het verdwijnen van arbeidsplaatsen.
De kloof hoeft minder groot te zijn dan die lijkt, en de maker movement heeft hiertoe een
belangrijke sleutel in handen. De nieuwe makers doen namelijk waar Rifkin over schrijft,
op het niveau van de werkvloer. Zij omarmen de techniek, creëren hun eigen kansen en
ontwikkelen communities en lokale productieketens, waarin alle ruimte is voor de nieuwe
ambachtsman. Het is vooralsnog een niche maar wie goed kijkt, ziet dat hierin veel kansen
voor de stad schuilen.

De maker movement
Stap een makerspace binnen en zie: studenten, ingenieurs, designers, hobbyisten en
beginnelingen experimenteren met nieuwe machines, materialen en ontwerpen. Er staan
3D-printers en -scanners, lasercutters, CNC-machines en noem maar op. Hier wordt
gespeeld, ontworpen, geproduceerd en geleerd. Ter plekke wisselen deze makers tips en
ideeën uit, werken ze samen aan projecten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden door
tinkering - soms geholpen met een korte cursus. Deze makerspaces of fablabs, waarvan er
inmiddels meer dan veertig in Nederland bestaan, zijn de etalages van de maker movement.
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De movement zelf is een bont gezelschap. Het is de eeuwenoude uitvinder op zolder die
dankzij open source kennis en nieuwe technologie ineens meer kan bereiken. Het is de
ontwerper die elk idee direct kan prototypen. Het is de hacker die geen techniek accepteert
die hij zelf niet kan doorgronden. Het is de start up die een eerste lijn kan produceren
zonder zware logistiek of ingewikkeld businessmodel. Het is de corporate R&D die haar
ingenieurs naar een fablab stuurt om opnieuw te leren spelen. Het is de duurzame ondernemer die met lokale grondstoffen een productieketen opzet. Het is de consument die
precies, maar dan ook precies, een customized product kan bestellen. De maker movement
is technologie, ambacht, design, experiment, business en spelen. En bovenal: DIY.

Kenmerken
Instappen is bijzonder laagdrempelig. De kennis is online gratis en eenvoudig beschikbaar,
de new tech wordt snel betaalbaarder. Een 3D-printer kost bijvoorbeeld nog geen duizend
euro en dit zal over een paar jaar zelfs voor nano- en dna-technologie gelden. Bovendien
maken de makerspaces grote investeringen onnodig. Je betaalt er, bijvoorbeeld via een
abonnement, alleen voor het gebruik van apparatuur. En op hobbyniveau ligt het nog eenvoudiger. Voor honderd euro koop je speelgoedelektronica, programmeerbare LEGO robots
of zelfbouwcomputers. Vierjarigen kunnen in een paar minuten 3D-printen en binnen
een half uur download je een 3D-ontwerp en stuur je het naar één van de tweehonderd
lokale printers rond Utrecht - alwaar je het product de volgende dag ophaalt.
De maker movement draait op open kennisdeling. Neil Gershenfeld van het MIT Center for
Bits en Atoms verwacht dat de maker movement voor de industrie (atoms) doet wat de
internetrevolutie voor informatie (bits) deed. Die twee zijn nauw verbonden. Op fora en
social-mediaplatforms delen makers online projecten, ontwerpen en reparatietips en helpen zij elkaar met hick-ups. Gemeenschappelijke ICT-standaarden zorgen dat een maker
even gemakkelijk één exemplaar thuis kan printen, als enkele duizenden kan laten gieten
aan de andere kant van de wereld. Internet maakt marketing goedkoop en producten
kunnen direct wereldwijd worden aangeboden.
De maker movement creëert business. Hobby’s kunnen uitgroeien tot bedrijfjes omdat
er zo weinig investering nodig is dat een kleine niche rendabel wordt. Bijvoorbeeld
Will Chapman, een fanatieke LEGO-hobbyist, miste vuurwapens in het assortiment en
runt nu met zijn hele gezin het florerende BrickArms. Uiteraard worden sommige bedrijven
groot: Ultimaker uit Geldermalsen is nu een van de belangrijkste desktop 3D-printerfabrikanten in de wereld. Het begon met een workshop ‘bouw je eigen 3D-printer’ in de
Utrechtse Protospace, een van de Nederlandse pioniers en Ultimaker houdt vast aan die
maker-roots. De printers zijn open source en het bedrijf stimuleert gebruikers de producten
te blijven verbeteren en mee te denken over de bedrijfsstrategie.
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De potentie wordt nu ook door de corporate wereld gezien: de maker movement als
katalysator van innovatie. Vooral rapid prototyping en onverwachte samenwerkingen
worden als bron van innovatie gezien. Autofabrikant Ford, nota bene beroemd vanwege
het invoeren van de lopende band, investeert nu in makerspaces en verplicht zijn engineers
om er een deel van hun tijd door te brengen.
Bovenal is de maker movement een cultuur en hierin ligt ook de inspiratie voor de titel.
Een maker is een mens die zelf naar oplossingen zoekt, de benodigde kennis en techniek
verzamelt, die speelt en experimenteert, ondernemerschap vertoont waar nodig en samenwerkt waar mogelijk. Een maker past niet in een organogram, volgt geen vast curriculum
en zit niet vast aan bestaande productieketens. De maker movement beweegt over grenzen
van bedrijven en vakgebieden heen, evenals tussen werk en privé. De maker movement
emergeert, gaat uit van vrijheid en eigen initiatief en kent nagenoeg geen instituties.

De Derde Individuele Revolutie
In de aanloop naar de eerste industriële revolutie werd vakmanschap geleerd in een meestergezel relatie: persoonlijk en ambachtelijk, maar met weinig vrijheidsgraden. Met de tweede
industriële revolutie ontstond werknemerschap in gestandaardiseerde categorieën. Er is
nu veel te kiezen, maar wel binnen de vaste hokjes. We hanteren quota aan engineering,
logistiek, administratie et cetera. De hokjes zijn bovendien hiërarchisch: wie vroeger
ambachtsman heette, is nu een lager-opgeleide.
Met de naderende derde industriële revolutie, zien wij ook de derde stap in de ontplooiing
van het individu. In deze volgende fase is de mens niet meer een werknemer-consument
maar een ondernemer-producent, die zelf kiest, stuurt en maakt. We grijpen terug op
persoonlijk en ambachtelijk, maar nu met een schat aan nieuwe mogelijkheden en vrijheidsgraden. Exit organogrammen, exit vaste curricula, exit carrièrepaden. Zelf kiezen, zelf doen,
zelf ontwikkelen. Dat is de Derde Individuele Revolutie. Hiervoor is het nodig om vakmanschap met nieuwe skills te laden en er op een nieuwe manier mee om te gaan. Hiervoor is
het nodig om opnieuw te kijken naar de stad als ecosysteem, met als hoofdfunctie de
ontplooiing van haar inwoners.
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2.

Skills

Individuele proposities
Uiteraard bestaat de maker movement niet alleen uit superhelden. Elke maker kan een beetje. Er zijn beginners en gevorderden en de vakgebieden schieten alle kanten uit. Wat zij met
elkaar gemeen hebben is 1) een voldoende dosis new-techskills; 2) een voldoende dosis aan
individueel initiatief; en 3) een voldoende dosis aan connectiviteit – naar partners, kennis
en markt. Ieder haalt uit deze drie clusters zijn eigen constellatie van skills en daarmee heeft
ook ieder zijn eigen waardepropositie. De proposities variëren van high tot low tech en van
aaibaar naar big business. Bijvoorbeeld:
• Een promovendus aan de TU Delft vindt dat eerdere generaties architecten zich te weinig voor het maakproces interesseerden en daarmee aan gezag verloren. Hij schrijft zelf
de codes om 3D-ontwerpen om te zetten naar bewegingen voor robots, een technologie die nog niet bestond. Hij begint met het robotisch snijden van piepschuim op een
makerspace. Vervolgens maakt hij mallen voor prefab beton, vormdelen voor windmolens en nu heeft hij met een bedrijf in Italië ook een diamantzaag ontwikkeld om marmer te snijden. Met een Deense investeerder heeft hij voor de technologie nu een snel
ontwikkelende start-up.
• Een Eindhovense is gespecialiseerd in zeefdrukken, keramiek en chocolade gieten. Zij
maakt unieke voorwerpen die ze weggeeft, in kleine oplages verkoopt of gebruikt op
evenementen. Ze nodigt iedereen uit in haar werkplaats, die nog het meeste weg heeft
een rariteitenkabinet. Soms zet ze een plaat op van chocolade, een idee dat ze kreeg
van een oude advertentie. Op ambacht, experimenteren en prototypen scoort deze
dame bijzonder hoog. Door samen te werken met een sterke ondernemer worden haar
ontwerpen in productie genomen en werkt ze aan opdrachten voor bijvoorbeeld festivals en grote modemerken.
• Een ontwerper wil de sociale en milieueffecten van smartphones aan de kaak stellen.
Hij besluit geen rapport te schrijven, maar zelf een betere versie te ontwikkelen. Een
van de ontwerpcriteria is dat gebruikers de smartphone zelf moeten kunnen repareren
en upgraden. Inmiddels werken er tientallen mensen in het bedrijf en zijn er 60.000
telefoons verkocht. Het bedrijf heeft ongeveer net zo’n aantal Twitter-volgers, nieuwsbriefleden en Facebook-vrienden en betrekt hen telkens in volgende stappen om de
telefoon beter en eerlijker te maken.
• In Amersfoort is een vrouw als vrijwilliger begonnen met een repair-café voor verstandelijk gehandicapten. Zij werkte als gezinsconsulente, kleur- en stijlconsulente en
had een cateringbedrijfje. Als hobby maakte ze kleren. Elke maandagmiddag brengt ze
nu werk en hobby bij elkaar – ze runt een low-tech werkplaats met onder andere

9

naaimachines. Dit doet ze omdat ze van mensen houdt en haar creativiteit kwijt wil.
Maar het mag best een beetje drukker worden.
• Een pleitbezorger van MVO, duurzaamheid en circulariteit raakt steeds meer geïnteresseerd in biobased materialen. In 2011 schaft hij een 3D-printer aan om in eigen beheer
groen te kunnen produceren. Dat blijkt de grote stap voorwaarts. In 2014 staat hij met
een ge-3D-printe biobased cocktailjurk op de Dutch Design Week, exposities volgen
en nu start hij met een partner The Circular Building – een living lab voor de circulaire
economie op Strijp-S.

Het arsenaal
Er bestaat dus geen blauwdruk voor de maker. Maar er bestaat wel een arsenaal aan
relevante skills, geclusterd naar new tech, individueel initiatief en connectiviteit. Met het
voortschrijden der techniek, verandert ook continu dit arsenaal. 4D-printen is bijvoorbeeld
net aan doordringen; circulariteit lijkt een veelbelovend vakgebied. In de figuur op pagina
10 staat een belangrijk deel van de skills weergegeven, met de notie dat er morgen alweer
iets af en iets bij moet.
Programmeren, 3D-tekenen en basale materialenkennis zijn min of meer basisvoorwaarden
voor de nieuwe makertechnieken. Ze vormen een soort technische geletterdheid: het
vermogen om ontwerpen en instructies te begrijpen en te maken. Daarmee snap je in ieder
geval de basis van de technologie om je heen en kun je op basisniveau met andere makers
ideeën en ontwerpen uitwisselen.
Rapid prototyping en hacking zijn misschien wel de ultieme makercompetenties.
Rapid prototyping is het snel in eerste versie realiseren van ideeën, om ze te kunnen
ervaren, testen, voorleggen aan anderen en verbeteren. Idee? Doen. En daarna weer verder,
in een iteratief proces. Het zorgt voor snellere innovatie, snellere marktbetreding en
sneller leren dan het werken vanuit een ‘grand design’. Hacking wil zeggen het openbreken
van techniek, om er zelf aan te kunnen sleutelen. We kennen het van computers: het
openbreken van codes. En bijvoorbeeld de Fairphone valt te zien als een hackersreactie op
de iPhone. Van die laatste hebben we nog nooit de binnenkant gezien en kennen we niet
de grondstoffen en hun (troebele) oorsprong. De Fairphone is compleet transparant:
demontabel, herleidbaar en zelf aan te passen.
Een maker heeft alleen een gezond economisch bestaan als hij in staat is zijn eigen keten te
ontwikkelen. Van leveranciers, medemakers en projectpartners tot aan markt en consument.
Gezien het kleinschalige en hands-on karakter valt hiervoor meer te leren van een goede
aannemer dan van een bedrijfskundige. Het is ondernemerschap op werkvloerniveau.
Juist deze skill is ook voor stadsbewoners die zich niet op technologie storten nog steeds
cruciaal, namelijk de basis voor een bestaan als producent-ondernemer in plaats van
consument-werknemer.
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Autodidact
Zo ongeveer elke maker is autodidact. Natuurlijk beginnen veel makers met een basis (HTS,
werkervaring, kunstacademie et cetera) maar het makersvak dat zij uiteindelijk beoefenen,
hebben zij zelf ontwikkeld. De opleiding tot ‘mallen-met-een-robotarm-uit-piepschuimsnijder’ bestaat niet, de maker en zijn bedrijf bestaan wel. Precies hierin schuilt de Derde
Individuele Revolutie: zelf je beroep ontwikkelen.
Veel gevestigde partijen zijn er nog niet aan gewend. Hoe maak je hier curriculum van?
Hoe richt je hier je R&D-afdeling op in? Er zit nog een grote kloof tussen de skills en de
zelfontplooiing van de makers en de instituties waar de revolutie nog moet beginnen.
Bedrijven vragen om ‘gebruiksklare afstudeerders’, opleidingen geven aan dat dit inmiddels
een utopie is. Corporates zoeken nu samenwerking met designers en start ups om het
tempo alsnog een beetje bij te kunnen houden. Niet voor niets worden makerspaces steeds
vaker gebeld door ROC’s, HBO’s, grote bedrijven en wethouders. Ze willen de maker
movement leren snappen en er lessen uit meenemen naar hun eigen domein.
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3.

Next economy

Op weg naar de next economy
De economie verandert snel en de scenario’s waarheen variëren. Er is de beweging van
nieuwe hoopgevende modellen met de shared en de circular economy in de voorhoede.
Er is de beweging van mondiale verschuivingen, gedreven door grondstoffenschaarste
en nieuwe concurrerende economieën. Er zijn duurzaamheidsscenario’s gebaseerd op
grootschaligheid en efficiency en er zijn scenario’s gebaseerd op fijnmazigheid en autarkie.
Nederland moet nog ontdekken hoe zich tot dit alles te verhouden. Van een kennis- naar
een designeconomie? Of reshoring en weer meer zelf produceren? Welke duurzaamheidsstrategie?
In deze kluwen aan toekomstbeelden zijn drie dominante trends aan het doorzetten.
Ten eerste de exponentiële groei van technologische mogelijkheden, het beste geïllustreerd
door de wet van Moore: sinds 1965 verdubbelt elke twee jaar de snelheid van onze chips.
Een dergelijke boost zien we nu ook in new tech en materiaaltechniek. Ten tweede is er de
afname van zekerheden in de arbeidsmarkt: we flexibiliseren met hoge snelheid. Dit wordt
toegejuicht door hoogopgeleide kosmopolieten en wordt gezien als bedreiging in de
uitvoerende beroepen. Ten derde is er het doorzetten van de zogenaamde glocalisering –
kennis komt steeds meer mondiaal beschikbaar en tegelijkertijd wordt lokale context steeds
belangrijker. Samen met duurzaamheidsambities vormen deze drie socio-economische
ontwikkelingen de pijlers van een next economy, die zich in de komende decennia gaat
uitkristalliseren. Dit gebeurt vooral in de stad, immers het knooppunt van economie en
samenleving.
Paul Knox kent in de Atlas of Cities vier functies aan de stad toe, allen ingegeven door
de grote concentratie aan mensen, macht, economie, prikkels en ideeën. Namelijk: het
initiëren van maatschappelijke veranderingen, het mobiliseren van partijen, het ontwikkelen
van innovaties en het nemen van cruciale beslissingen. Die rollen heeft de next economy
nodig. Vergelijk dit met het internet dat informatie wereldwijd vrij toegankelijk maakt, maar
waarvan de ontwikkeling zich juist geografisch concentreert - in Silicon Valley, Oost-Londen,
Berlijn, rond Eindhoven, langs de Amsterdamse Knowlegde Mile of in de Utrechtse
Game Garden.
Elke stad zal zich op een basisniveau tot de dominante trends moeten verhouden en
sommige steden zullen zich tot een daadwerkelijke hotspot ontwikkelen. In welke mate
dit gebeurt hangt enerzijds af van het stedelijk DNA, en anderzijds van het vermogen om
de next economy te omarmen.
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De maker movement als best practice
En dan het bijzonder goede nieuws: met de maker movement heeft de stad nu al een best
practice in huis. Makers verwezenlijken de nieuwe economie van nature. Terwijl beleidsmakers, captains of industry en wetenschap de ontwikkelingen op zich af zien komen, zitten zij
er middenin. Zij versnellen zèlf de technologische ontwikkeling, zij flexibiliseren zèlf hun arbeid, zij bedrijven zèlf glocalisering. En juist daarom is de beweging zo interessant. De next
economy is in vol bedrijf, vlak onder uw neus. Het antwoord op die socio-economische
trends? Ondernemerschap, nieuwe productieketens en een continu, zelfstandig leren. Dit
zijn de drijvers achter de maker-skills, hier kan en moet de stad haar aandacht op richten.
De makers opereren vooral buiten de gevestigde partijen om. Mensen zijn maker in hun
vrije tijd of als zelfstandig ondernemer, maar doen dit zelden in dienst van een groot bedrijf
en eigenlijk nooit als ambtenaar in functie. De skills van de next economy zijn dan ook nog
niet doorgedrongen tot de gevestigde orde. Dit wordt steeds breder erkend en de toenaderingen tussen makers en establishment komen langzamerhand op gang.
In het onderwijs zijn er eerste experimenten met makers; men ziet de kansen voor
techniekonderwijs en 21st century skills maar kan nog niet omgaan met de openheid en
autonomie die bij de maker movement horen. Met name het MBO, het logische niveau
voor een goede maker-producent, is nog volledig gericht op vaste curricula en werknemerschap. Experimenten gericht op autonome ontwikkeling, zoals Studio MOiO in Leiden en
Vakmanstad in Rotterdam, opereren voor een belangrijk deel naast het bestaande systeem.
In het bedrijfsleven ziet men vooral de innovatiekracht van de maker movement en ook
hier is het samenwerken nog pril. Heijmans en Roosegaarde vormen misschien wel het
bekendste corporate-maker duo uit de laatste jaren; incubators als YES!Delft en CIC, dat
zich dit jaar vestigt in Rotterdam, ontwikkelen programma’s om corporate en start-ups te
verbinden. Zo kan de industrie de eagerness, ideeën en open-innovatievaardigheden naar
binnen halen. Rotterdam wil dit soort cross-overs in de haven aanjagen, regio Eindhoven is
de slimste van de wereld doordat het daar al gebeurt.
In de publieke ruimte worden makertrekjes langzamerhand zichtbaar. Het bekendste voorbeeld is het 3D-geprinte grachtenpand in Amsterdam. Rotterdam creëert in ‘maakgebied’
Merwe-Vierhavens een proeftuin openbare ruimte; Eindhoven geeft makers de ruimte op
oude Philipsterreinen Strijp S en Strijp R. Op uitzonderingen na is het nog vooral een nieuwe golf van gentrification: het is goed voor een gebied om zich op makers te profileren. De
stap die nog moet worden gezet, is het publieke domein als experimenteerruimte voor de
makers, zodat zij nieuwe oplossingen en interventies kunnen aandragen.
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4.

Stad

Voor de stadsbewoners
Hoe kan een stad haar bewoners faciliteren in de Derde Individuele Revolutie? Door
interventies te doen die zijn gericht op mensen, hun kansen en hun vrijheidsgraden.
Zo’n tien jaar geleden bepaalde The Rise of the Creative Class het denken over stedelijke
ontwikkeling. Terwijl Florida vooral schreef over creatieve mensen in een open en tolerante
context, vertaalden de meeste steden dit in beleid op gebouwen en sectoren. Nu lijkt de
Derde Industriële Revolutie van Rifkin net zo dominant te worden en willen we die fout niet
nogmaals maken. Een Agenda Stad moet in de kern een Agenda Stadsbewoners zijn.
De stad van de next economy zorgt dat al haar bewoners een basisniveau kunnen
ontwikkelen, door de nieuwe skills niet alleen in niches op te kweken maar via allerlei
fronten breed aan te bieden. Dat is simpelweg de basis voor een gezonde stad. De stad
van de next economy zorgt vervolgens dat er geen hindernissen zijn voor autonome ontwikkeling van de makers. Geen lastige schotten in het onderwijs, tussen sectoren en zeker
niet tussen ‘economie’ en ‘wijk’. Dit is de open stad, die ook voor haar makers ontsluit wat
er mogelijk is aan data, publieke ruimte en marktbetreding. De stad van de next economy
tenslotte, betrekt de makers met hun vaardigheden bij maatschappelijke opgaven en de
ontwikkeling van nieuwe business opportunities. Hun werkwijze is nodig voor de wicked
problems en de economische toekomst. Dit is de makende stad.
Het moge duidelijk zijn dat al deze opgaven niet strikt aan de overheid zijn, maar dat zij publiek, privaat en civil society aangaan. Om de nieuwe economie te omarmen en stadsbewoners hierin de hoofdrol te geven, zou elke stad in elk geval het volgende moeten doen:
1.

Een vaste rol voor maken in het basisonderwijs. Zodat elk kind leert experimenteren en
ontdekt dat het heel veel zelf kan maken. Een logische invulling van het Techniek Pact
2020 zou zijn dat elke basisschool samenwerkt met een makerspace.

2.

Pilot-projecten DIY curriculum, waarin (MBO/HBO) studenten zelf hun portfolio aan
vakken kunnen samenstellen – door alle opleidingen heen, inclusief extern bij makerspaces en bedrijven, en liefst persoonlijk gecoacht door een maker of ondernemer.

3.

Re-branding van techniek in onderwijs en arbeidsmarkt, door het vak samen met
makers te herdefiniëren. Van dirty, dull en dangerous naar ondernemend, innovatief en
veelbelovend. Niet door campagnes, maar door het vak daadwerkelijk anders in te vullen.
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4.

Makerspaces in de wijk. Zo blijft maken geen niche in een apart stukje stad, maar krijgen alle stadsbewoners gelegenheid om erin te duiken. Makers brengen skills naar de
wijk, vergezeld van een ondernemende dynamiek, onafhankelijkheid en mogelijk nieuw
sociaal kapitaal.

5.

Gooi open wat maar open kan. Bied de makers in de stad openbare ruimte, data en
beschikbare materialen aan zodat de stad hun grondstof, product, atelier en klant
kan worden.

6.

Nieuwe hybride business cases. Ontwikkel samenwerkingen en joint ventures tussen
corporates en autonome makers, om zo innovatie te versnellen. Benut bovendien hun
blue collar mentaliteit om ook de wijk en de werkvloer bij innovatie te betrekken.

7.

Makers voor publieke opgaven. Makers bieden een bijzonder oplossend vermogen –
ontwerpend en tastbaar. Benut dit door challenges te plaatsen of gerichte teams aan
het werk te zetten. Of, stap met uw wicked problems het fablab in, ga experimenten
aan en ontwikkel zelf de juiste skills.

8.

Makers in de boardroom. De technologische groei, de flexibilisering en de glocalisering
gaan sneller dan planprocessen en de ontwikkeling van nieuwe curricula of bedrijfsstrategieën. De toekomst moet dus direct aan tafel zitten, wilt u de plank niet misslaan.
Vandaar, bel een visionair uit de maker movement.

Revolutie voeren
De Derde Individuele Revolutie is van en voor de stadsbewoners, en is bijzonder wezenlijk. Zij betekent niet dat iedereen een volbloed maker moet worden, alles uit de 3D-printer
moet rollen of op elke straathoek een makerspace moet zitten. Het betekent dat elke
stadsbewoner de kans krijgt om zichzelf te ontplooien naar een zelfstandig bestaan in de
next economy. Sommigen zullen de volgende Ultimaker produceren, anderen zullen
simpelweg beter in staat zijn zichzelf te onderhouden. Vrijer, sterker en ondernemender
dan in de huidige structuur van net niet passende hokjes.
Een blauwdruk voor het voeren van de revolutie bestaat niet en zou bovendien met de
aard ervan conflicteren. De makende stad ontwikkelt zichzelf zoals de makers hun producten
en bedrijven ontwikkelen. Door te experimenteren en te prototypen; kop naar voren,
uitproberen, fouten mogen. Er is geen grand design, het gaat om lef.
Steden schuilen niet wanneer het regent, dichtte Joseph Brodsky.
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