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Lang leve het
nieuwe ambacht

Jo ri s L a a rm a n L a b
2ICT maakt ambachtelijk werk weer sexy3

Fiction Factory combineert oude ambachten met de nieuwste (computer)technieken. Fo t o 3s NRC Handelsblad, Rien Zilvold

"+ &. /( 0 !-2& )- +&+"*, %-) $’#

(320 %,,* .""* 3- !,*.&) 3" "-
#" %,,*$&&*#"- ,+ *"-&’/)1-/1

-* #,,. &!*#(
"* ’ **.

+),*()%’ ,+
)*. /& #’$.#

’$&!!# %($&"
J==C DC:>IJ5C =1/C C:
28FA <JJ5 ER3 I@?2C==@:B
D) 5)T,M"N 4+UT%+ CT)P&G *F% .6R9 I%$N)""%T&
L,T,’ ! E.;0H9 =),O)QP%$O L,T,’! ;7(0H Q-!9
>%$# LSSP !))P %T’SP!, N%) )T *) LSSPK,,P*)T SQ P)T,M"N9T"

-* #,,. &!*#(
"* ’ **.

+),*()%’ ,+
)* ./ &#’$.#

’$&!!# %($&"
A@ @8>?@ 9E/>11@4 :@1
BN2 F>=1@;;>8?
A) 4)P,I"J 3+QP%+ @P)L&D *C% .5N7
F%$J)""%P& H,P,’! B.90E7 ;),K)ML%$K H,P,’! 96(0E M-!7

<%$# HOOL !))L %P’OL!, J%) )P *) HOOLG,,L*)P OM L)P,I"J7P"

-* #,,. &!*#(
"* ’ **.

+),*()%’ ,+
)* ./ &#’$.#

Fiction Factory
2Een goede werkgever verleidt de beste vakmensen3

Twintig jaar geleden bouwde hij,
samen met een vriendje van de

theateropleiding, de decors van zijn
eigen theatervoorstellingen maar
Oep Schilling (47) vond het achter
de coulissen leuker dan ervoor.
Inmiddels is zijn Fiction Factory uit-
gegroeid tot een bedrijf met 42 vas-
te medewerkers en een omzet van 7
miljoen euro.
Het creatief atelier en productiebe-
drijf van Schilling staat op het voor-
malig NDSM-eiland in Amster-
dam-Noord. Het is een werkplaats,
kantoor, expositieruimte, textielate-
lier, timmerwerkplaats, lashal en
opslagplaats ineen. Oude ambach-
ten als houtbewerken, meubelma-
ken, stofferen en lassen worden hier
gecombineerd met de nieuwste
(computer)technieken. Weinig pro-
ductiewerk maar vooral prototyping
en engineering van unieke decors
en installaties voor klanten als NS,
Ajax en G-Star. Ze werken gemid-
deld aan dertig projecten tegelijk.
8Slim en praktisch denken, daar zijn
we goed in geworden7, zegt Schil-
ling, terwijl hij de laatste schroeven
in een paneeltje draait. 8Wij bou-
wen niet alleen, we zitten meestal in
een vroeg stadium aan tafel bij de
opdrachtgevers en ontwerpers. Ik
heb goede ambachtslieden in huis
die zich gaandeweg hebben ontwik-
keld tot praktische designers. Ken-
nis is onze toegevoegde waarde. Le-
ren doen onze mensen op de werk-
vloer en van elkaar.7
Schilling: 8Het ambachtelijke werk
heeft zich bij ons in de loop van de
tijd deels verplaatst naar de compu-
ter. Naast zaag, hamer en lasappa-
raat is de computer een belangrijk
gereedschap geworden. Maar ook
dat deel doen we veelal met men-
sen die het ambacht in de vingers
hebben. Een van onze beste engi-
neers heeft eerst twaalf jaar aan de
lastafel gestaan. Een van onze beste
meubelmakers bleek handig te zijn
met de computer. Met zijn ruimtelij-
ke inzicht maakt hij nu vooral 3D
ontwerpen.7
Fiction Factory heeft wel een paar
vacatures op zijn site staan, maar
doorgaans lukt het prima om aan
goede vakmensen te komen. 8Ik
merk weinig van de schaarste op de
arbeidsmarkt aan vakmensen. Dat
komt, denk ik, vooral omdat we een
leuk en atypisch bedrijf zijn. Het gaat
niet alleen om het salaris, het gaat
ook om de afwisseling van het werk
en de sfeer op de werkvloer. Een
fantastische lunch en leuke betrok-
ken collega3s doen de rest. Een goe-
de werkgever verleidt zijn beste vak-
mensen om te blijven.7
Het bedrijf van Oep Schilling kent
dan ook een bonte verzameling van
medewerkers die er vaak al jaren
werken: een anesthesist die wel
eens wat anders wilde, een afgestu-
deerde kok, een fietsenmaker die
iets met metaal wilde, enkele kun-
stenaars, een tiental gediplomeerde
meubelmakers, een milieuplano-
loog en enkele autodidacten.
8Trouw aan het bedrijf7, zegt Schil-
ling, 8is voor ons een belangrijke
waarde. Als je goed bent en je blijft
bij Fiction, verzamel je extra punten
voor je loyaliteitsbeloning. Zo wer-
ken we aan ons menselijk kapitaal.7
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D e industri˚le standaard en mas-
saproductie heeft zijn langste

tijd gehad volgens Joris Laarman
(31), ontwerper met een missie en
eigenaar van JorisLaarmanLab. 8De
toekomst is aan de ambachtsman
die zich verdiept in digitale fabrica-
ge van producten.7
Met zeven mensen in vaste dienst
en zo3n 25 freelancers ontwerpt en
maakt Laarman, zoals hij zelf zegt,
8belachelijk dure dingen7 die hij
over de hele wereld met succes ver-
koopt. Dat stelt hem in staat om te
werken aan zijn grote droom: een
digitaal platform in de geest van iTu-
nes waarin wetenschappers, ont-
werpers en ambachtslieden samen
de wereld van design democratise-
ren.
Hoe het werkt? Laarman: 8De ont-
werper zet de blueprint van zijn pro-
duct op het digitale platform, de
consument shopt en kiest en de vak-
man op de hoek maakt het, geheel
naar de smaak van de consument,
met behulp van zijn 3D-fabricage-
machines. Het zal niet langer dan 10
jaar duren of naast elke Praxis staat
een atelier waar je je persoonlijk ge-
kozen op maat gemaakte design-
stoel voor een heel betaalbare prijs
kunt laten maken.7
Die ontwikkeling is niet te stoppen
volgens Laarman. Allemaal dankzij
de razendsnelle technologische ont-
wikkelingen op het gebied van 3D
ontwerpen en fabricage. 8Het klinkt
misschien nostalgisch maar de tim-
merman die vroeger een kast voor
jou op maat leverde, komt in een
modern jasje helemaal terug.7
De opleidingen, van universiteit tot
vmbo, zullen wel veel meer moeten
samenwerken. 8Technische univer-
siteiten moeten bijvoorbeeld pro-
gramma3s ontwerpen voor de vak-
opleidingen. De basisopleiding voor
een timmerman of meubelmaker zal
noodzakelijk blijven, maar leerlin-
gen moeten meer dan ooit voorbe-
reid worden op de digitale toe-
komst7, vindt Laarman. 8Je zult zien
dat dit het imago van het ambachte-
lijke werk een enorme oppepper zal
geven. De macht is aan de creatie-
ven die met liefde persoonlijke pro-
ducten maken. Het ambacht wordt
weer sexy!7

w w w. j o r i s l a a r m a n . c o m

Door Stef Verhoeven

U kent het wel: de keuken-
kraan lekt, de voering van
uw jas scheurt uit, u voelt

een verontrustend zachte plek in de
houten stijl van uw voordeur of uw
oude horloge . een erfstuk - houdt er
ineens mee op. Geen echte rampen.
De ramp begint pas als u op zoek
moet naar een specialistische vak-
man of -vrouw die het probleem
2eventjes3 voor u oplost.

Dat begint vaak met een aarzelend
belrondje langs vrienden en familie.
8Had jij laatst niet een mannetje
dat<7, om dan via Google of de Gou-
den Gids op een adresje te stuiten ver
buiten uw eigen woonplaats. Ze zijn
er nog wel, de kleermakers, loodgie-
ters, timmermannen of horlogema-
kers, maar het lijkt wel een bedreigde
menssoort aan het worden.

En daar hebben we het zelf naar
gemaakt, schrijft SOS Vakmanschap
in het manifest waarin de Samenwer-
kenende Organisaties Specialistisch
Vakmanschap aandacht vragen van
minister Van Bijsterveldt (Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap, CDA)
voor de zwanenzang van de am-
bachtsman. De aandacht voor de
Kenniseconomie met een grote K
heeft de 2kunde -economie3 verder in
de schaduw gezet.

Vooral in het beroepsonderwijs
voltrekt zich volgens betrokkenen
een stille ramp. Het mantra van

grootschaligheid in het onderwijs
heeft kleine specialistische vakoplei-
dingen in het nauw gebracht. De
2competenties3 werden algemener
geformuleerd, waardoor vakkennis
en vaardigheden plaats moesten ma-
ken in het curriculum. En de speci-
fieke vakopleidingen die er nog zijn,
kampen inmiddels met een enorme

vergrijzing en ontgroening. De
meesters gaan met pensioen en de in-
stroom van jongeren daalt fors. Het
ambachtelijke handwerk is niet erg
sexy onder jongeren.

Dat is meer dan zorgelijk volgens
Hans Nelson, directeur van Hoofd-
bedrijfschap Ambachten (HBA) dat
zo3n 80.000 ondernemingen verte-
genwoordigt. 8In de Nederlandse
ambachtseconomie is nog altijd 11
procent van de beroepsbevolking
werkzaam. Dat zijn bijna 1 miljoen
vakmensen. Die zitten in de haarva-
ten van onze economie. Ze zijn niet
altijd als groep zichtbaar maar ze
zijn wel essentieel.7

Nederland telt zo3n 260.000 am-
bachtelijke ondernemingen. Hoewel
de omzet in de ambachtseconomie in

2010 een lichte stijging laat zien van
2 procent (tot 110 miljard euro), is er
volgens Nelson alle reden de nood-
klok te luiden. 8Tot 2020 hebben we,
binnen de opleidingen en de bedrij-
ven, minimaal een kwart miljoen
nieuwe vakmensen nodig om aan de
vraag te voldoen.7

Het groeiende tekort aan vakman-
nen en -vrouwen is niet alleen een
Nederlands probleem. In buurland
Duitsland ging vorig jaar een dure
campagne Das Handwerk van start
met een intrigerend filmpje dat zelfs
een bioscoopvariant kreeg. We zien
daarin een vrouw in een lunchroom
een broodje eten dat in haar hand
verpulvert tot een hoopje meel. De
letters van haar krant schuiven als re-
gendruppels van het papier. De ord-
ner van een man op kantoor valt on-
der zijn handen uit elkaar, de schroe-
ven in zijn opbergkast draaien zich
als vanzelf uit de stijlen. Dan volgen
de rampen elkaar in razend tempo
op. Hakken breken van schoenen, ge-
bouwen storten in, kleding valt in af-
leveringen van het lijf, deuren vallen
uit auto3s, asfalt scheurt open<.

A an het eind van het spectacu-
laire filmpje zien we . v r ij w e l
naakte . mannen en vrouwen

in een desolaat landschap vergeefse
pogingen ondernemen vuur uit ste-
nen te slaan. Slagzin: 2Hoe zou het le-
ven zijn zonder handwerk?3

8Een prachtig filmpje7, vindt

Hans Nelson. Hij had het graag in
Nederland willen lanceren, maar
zelfs het vertalen van de campagne
voor de Nederlandse situatie was
voor de ambachtslobby te duur. 8In
Duitsland is de nood net zo hoog als
in Nederland, maar een breed opge-
zette imagocampagne van 5 miljoen
euro zit er bij ons niet in. Wel haken
we in september aan bij de Duitse Ta g
des Handwerks en zullen we 2De Nacht
van het Ambacht3 in Nederland orga-
niseren7, zegt de directeur van het
HBA met enige trots.

Het beroerde imago van de am-
bachten onder jongeren is een groot
probleem. 8Voor hen heeft het woord
2a m b a ch t 3 een hoog mandenvlech-
tersgehalte7, zegt Nelson. 8Ze asso-
ci˚ren het verleden, met lage salaris-
sen en dito status terwijl het tegen-
deel vaak waar is. Goede vakmensen
verdienen gemakkelijk meer dan een
modaal salaris.7 Als de schaarste aan
goede vakmensen doorzet, is het een
kwestie van tijd dat een goede lood-
gieter even duur is als een advocaat.

Is het echt zo somber gesteld met
de toekomst van de maakindustrie in
West-Europa? Lucas Hendricks, stra-
tegisch adviseur creatieve industrie
en ambachten, ziet ook lichtpuntjes.
In opdracht van de gemeente Am-
sterdam verdiepte hij zich onder an-
dere in de rol die vakmensen kunnen
spelen in met name de opkomende
creatieve industrie.

8De komende generatie zullen we

juist een opleving zien, zeker in de
combinatie tussen oude en innova-
tieve nieuwe ambachten: de hyper-
crafts7, zegt Hendricks. 8Maar dat zal
wel een andere rol vragen van am-
bachtsmensen en opleidingen.7

D e tijd van zomaar outsourcen
van het maakwerk naar lage-
lonenlanden als China en

Bangladesh is binnenkort echt voor-
bij, zegt Hendricks. Adviesbureau
Boston Consulting Groep heeft becij-
ferd dat het omslagpunt al in 2015
bereikt zal zijn. 8Niet alleen stijgen
de loonkosten, transportkosten en
eigen afzet in die landen, ze eisen
zelf ook een andere rol op. Van: 2Ma-
de in China3 naar 2Create in China3.7

8Tegelijkertijd vragen wij in het
Westen in toenemende mate om
unieke producten die passen bij onze
identiteit. De lange ketens tussen het
ontwerpen en het produceren van
producten blijken dan risicovol. Al-
leen al voor een heldere communica-
tie en de wisselwerking tussen maker
en bedenker van een product, zullen
de brains en de hands in de nabije toe-
komst weer samen op een plek ko-
men7, voorspelt Hendricks.

Vooral in de creatieve industrie
ziet hij hoopvolle ontwikkelingen.
In 2010 bood de creatieve sector in
Nederland werk aan 172.000 men-
sen, goed voor een omzet van 7,1 mil-
jard euro. 8Er ontstaan gespeciali-
seerde nieuwe ambachten met ICT-

toepassingen in de wereld van com-
municatie, mode, internetspellen,
architectuur en design.

Dutch design bijvoorbeeld heeft
internationaal een goede reputatie.
Het gaat om unieke producten die
ontstaan in cocreatie tussen designers
en 2slimme handen3. Een kast, een
bank of een unieke lamp. Er is een
groeiende behoefte aan vakmensen
die behalve met een hamer, een
schaar of een lasapparaat, ook over-
weg kunnen met een iMac, de hamer
van nu.7

Met die 2hypercrafts3 heeft de
maakindustrie volgens Hendricks
goud in handen. Maar een zwakke
schakel blijft de innovatie en kwali-
teit van specifieke vakopleidingen,
zeker op mbo-niveau. 8Er zijn wel

kleinschalige vakopleidingen en en-
kele hbo-opleidingen die goed inspe-
len op de nieuwe combinaties. Maar
de sector heeft ook behoefte aan een
tussenniveau van creatieve maakop-
leidingen op een mbo 5-niveau, am-
bachtsscholen nieuwe stijl die dicht
op de bedrijven zitten.7

Hans Nelson van Hoofdbedrijf-
schap Ambachten beaamt dat. Hij
vestigt zijn hoop op minister Van
Bijsterveldt. 8Ze heeft toegezegd het
voortbestaan en de innovatie van
specialistische opleidingen scherp in
de gaten te houden. SOS Vakman-
schap gaat een meldpunt inrichten
dat tijdig knelpunten in de opleidin-
gen moet signaleren.7

Het ambacht is niet dood. Lange
leve het nieuwe ambacht.

2Tot 2020 zijn een kwart
miljoen vaklieden nodig3
Hans Nelson, directeur HBA

JorisLaarmanLab ontwerpt en fabriceert persoonlijke en op maat gemaakte disignartikelen.

In het specialistisch
vakonderwijs voltrekt
zich een stille ramp:
meesters houden er
mee op, gezellen
hebben er weinig trek
in. Terwijl er juist
groeiende behoefte
is aan innovatieve
va k m e n s e n .
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