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1 Samenvatting 

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar maken en 
makerplaatsen, uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor.  

Makerplaatsen 

Bibliotheken organiseren regelmatig informatieve en creatieve 
activiteiten. Vaak gebeurt dit in een aparte ruimte, waarvoor in dat 
geval speciale apparatuur is aangeschaft. We spreken dan van een 
makerplaats: een publiek toegankelijke doe-het-zelfruimte waar 
mensen samenkomen om te creëren, uit te vinden en van elkaar te 
leren.  

Jeugd belangrijkste doelgroep 

88% van de bibliotheken organiseert maakactiviteiten. Het vaakst 
genoemd zijn:  

〉 Coderen/programmeren 
〉 Robotica 
〉 3D-activiteiten 
〉 Creatief schrijven 
〉 Videobewerking 

 

Het merendeel van deze activiteiten wordt in de bibliotheek 
georganiseerd. Bij 3D-activiteiten en videobewerking worden zowel 
online als fysiek aangeboden. 

Bibliotheken bereiken met deze activiteiten voornamelijk de jeugd 
tot 12 jaar. Uitzondering is het creatief schrijven: daarmee worden 
met name volwassenen bereikt. Tieners en jongeren worden nog 
weinig bereikt.  

Organisatie veelal door betaalde krachten 

Voor de organisatie en begeleiding van de maakactiviteiten wordt 
gebruikgemaakt van betaald personeel, vrijwilligers en externe 
betaalde krachten. Het merendeel van de taken wordt uitgevoerd 
door betaalde medewerkers (gemiddeld 0,8 fte). Ook worden met 
regelmaat vrijwilligers ingezet (gemiddeld 0,3 fte). Waar de 
benodigde specifieke kennis intern niet voor handen is, wordt 
gewerkt met zzp’ers (gemiddeld 0,2 fte). 

Bibliotheken financieren de activiteiten en makerplaatsen 
voornamelijk uit eigen middelen. Een ruime meerderheid van de 
bibliotheken met een makerplaats (63%) heeft hiervoor geld 
gereserveerd. De eigen middelen worden aangevuld met 
projectsubsidies en bijdragen van deelnemers.  
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De meeste bibliotheken met een makerplaats laten deelnemers een 
bedrag betalen voor deelname aan de activiteit (69%) en/of vragen 
een bijdrage voor de kosten van het materiaal (24%). Een 
lidmaatschap voor de makerplaats komt vrijwel niet voor (3%).  

Ruim veertig bibliotheken met makerplaats 

Van de 102 bibliotheken die deelnamen aan dit onderzoek heeft 43% 
een of meer makerplaatsen (44 bibliotheken). In totaal hebben zij 81 
makerplaatsen, gemiddeld 2 per bibliotheek. De meeste 
bibliotheken richten hun makerplaats in als een fablab/digilab (84%). 
Sommige bibliotheken hebben een atelier voor kunstzinnige 
activiteiten, een medialab of een studio. 

Open ruimte met flexibele openingstijden 

Vaak is de makerplaats een open ruimte in de bibliotheek (43%). In 
een derde van de bibliotheken zit de makerplaats in een afgesloten 
ruimte. De openingstijden zijn veelal flexibel en gekoppeld aan het 
gebruik. In een derde van de gevallen wordt gekozen voor vaste uren 
in de week (32%). Bij een kwart van de bibliotheken bestaat de 
mogelijkheid de ruimte op afspraak te gebruiken.  

Makerplaatsen worden vooral gebruikt door jeugd tot 18 jaar (80%) 
en het primair onderwijs (50%). Een kwart van de makerplaatsen 
(25%) heeft ook het voortgezet onderwijs als gebruikers. Dit 
percentage zouden bibliotheken graag zien groeien. Ook geven ze 

aan dat ze meer volwassenen en senioren bij hun makerplaatsen 
willen betrekken.  

Samenwerking met onderwijs en individuele makers 

De meeste bibliotheken met een makerplaats (90%) werken samen 
met diverse partners. Het meest genoemd wordt het primair 
onderwijs (35%), het voortgezet onderwijs en individuele makers 
(beide 32%). Vaak coördineert en faciliteert de bibliotheek de 
activiteiten. De samenwerkingspartners zijn vooral betrokken bij het 
leveren van expertise, bijvoorbeeld door een docent beschikbaar te 
stellen. 

Successen en verbeterpunten 

De belangrijkste knelpunten bij de opzet en organisatie van 
makerplaatsen zijn het vinden van voldoende geschikt personeel en 
het bereiken van de gewenste doelgroepen. Successen zijn de 
samenwerking met externe partners en het creëren van intern 
draagvlak verloopt in hun ogen goed. Financiering is voor sommige 
bibliotheken een knelpunt, voor andere bibliotheken juist een van de 
successen.  
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Opzet makerplaatsen stabiel 

In 2017-2018 voerde de KB het eerste onderzoek uit naar 
makerplaatsen. Het aantal bibliotheken dat kiest voor een 
makerplaats is vrijwel constant gebleven. Ook in de opzet is weinig 
veranderd. Bibliotheken breiden het aantal makerplaatsen binnen 
de organisatie uit. Doelgroepen en samenwerkingspartners zijn 
vergelijkbaar met die van vier jaar geleden. Dit geldt ook voor de 
opzet en financiering.   
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2 Inleiding 

Bibliotheken zijn een plek om een leven lang te leren, kennis te 
delen en samen te creëren. In 2017-2018 voerde de KB een 
inventariserend onderzoek uit naar makerplaatsen in bibliotheken. 
In 2020 startte opnieuw een onderzoek naar de rol van bibliotheken 
als een plaats voor creatieve uitwisseling en persoonlijke 
ontwikkeling. Met dit onderzoek wordt de stand van zaken rondom 
makerplaatsen in bibliotheken in kaart gebracht. 

Wat is een makerplaats? 

Een makerplaats is een publiek toegankelijke doe-het-zelfruimte 
waar mensen kunnen samenkomen om te creëren, uit te vinden en 
te leren. Er zijn bijvoorbeeld 3D-printers, computers met bijzondere 
soft- en hardware, elektronica en ambachtelijke gereedschappen te 
vinden. 

Een makerplaats kan verschillende vormen aannemen. Het kan een 
plek zijn waar mensen vooral met hun handen bezig zijn en waar ze 
leren werken met technologie, maar ook een atelier dat ruimte biedt 
aan kunstzinnige activiteiten. Ook kan een bibliotheek activiteiten of 
faciliteiten bieden voor maakactiviteiten zonder dat daarvoor een 
aparte ruimte is ingericht.  
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3 Maakactiviteiten 

Niet elke bibliotheek heeft een makerplaats. Sommige bibliotheken 
organiseren activiteiten voor makers zonder daarvoor een aparte 
ruimte in te richten.  

3.1 Aanbod maakactiviteiten 

Negen op de tien de deelnemende bibliotheken (88%) bieden 
maakactiviteiten aan. Het gaat met name om coderen en 
programmeren (75%), robotica (57%), creatief schrijven (49%), 3D-
tekenen/-printen (48%) en videobewerking (39%). Het top drie-
aanbod laat zien welke activiteiten het vaakst door bibliotheken 
worden aangeboden. Dit zijn vrijwel altijd dezelfde activiteiten die 
door de meeste bibliotheken worden aangeboden.  

Figuur 1: Welke activiteiten op het gebied van maken worden aan geboden? Welke activiteiten 
worden het vaakst aangeboden? (Selectie: alle bibliotheken, N totaal: 102, N top 3: 86)  
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3.2 Fysiek of online 

Activiteiten worden zowel online als op locatie aangeboden. 
Programmeren leent zich bijvoorbeeld goed voor een online vorm. 
Andere activiteiten, zoals 3D-printen zijn daarvoor minder geschikt, 
omdat vrijwel niemand thuis beschikt over de benodigde apparatuur.  

De meeste activiteiten worden door de responderende bibliotheken 
fysiek aangeboden. Ongeveer een kwart van de meest aangeboden 
activiteiten wordt zowel fysiek als online aangeboden.  

Door het lage aantal responderende bibliotheken per activiteit zijn 
deze resultaten indicatief. 

 

Figuur 2: Op welke manier worden de activiteiten aangeboden? (Selectie: bibliotheken die 
activiteiten aanbieden, N per activiteit in grafiek) 
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3.3 Doelgroep  

De meeste activiteiten zijn gericht op de jeugd van 0 tot 12 jaar. Dit 
geldt vooral voor robotica, coderen en/of programmeren, 3D-
tekenen, -printen en/of -scannen en videobewerking. Voor 
activiteiten zonder technische toepassing, zoals creatief schrijven, 
breien en textiele werkvormen zijn volwassenen de belangrijkste 
doelgroep. Een enkele bibliotheek richt zich op de doelgroep 12- tot 
18-jarigen. Dit gebeurt alleen bij videobewerking, 3D-tekenen, -
printen en -scannen en coderen/programmeren.  

Figuur 3: Wat is per activiteit de belangrijkste doelgroep? (Selectie: bibliotheken die 
activiteiten aanbieden, N per activiteit in grafiek) 
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3.4 Personeel 

Meerderheid bibliotheken zet vrijwilligers in 

Voor de organisatie en bemensing van makerplaatsen en activiteiten 
zetten veel bibliotheken (58%) vrijwilligers in. Betaalde krachten zijn 
vooral domeinspecialisten (46%), frontofficemedewerkers (43%) en 
ingehuurde docenten (42%).  

Veel bibliotheken registreren het aantal fte’s dat aan makerplaatsen 
wordt besteed niet. Zo weet 60% van de bibliotheken die met 
vrijwilligers werken niet om hoeveel uur het gaat. Ook de inzet van 
zzp’ers en betaalde medewerkers is bij respectievelijk 52% en 44% 
van de bibliotheken onbekend. 

Van de bibliotheken die deze cijfers wel paraat hebben, blijkt dat het 
in de meeste gevallen gaat om minder dan 1 fte. Dit gaat om zowel 
eigen personeel (betaald en vrijwillig) als om externe krachten. 
Zodra het om meer fte gaat, worden deze uren vrijwel volledig 
ingevuld door interne medewerkers. Gemiddeld is 0,8 fte aan 
betaalde medewerkers beschikbaar, tegenover 0,3 fte voor 
vrijwilligers en 0,2 fte voor externe krachten. 

Figuur 4: Voor welke (soortgelijke) functies is er personeel betrokken bij makeractiviteiten?  
(Selectie: bibliotheken die makeractiviteiten aanbieden, N: 90) 
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Specialismen personeel 

Bibliotheken werken vooral met gespecialiseerd personeel (62%) en 
met lokale experts en organisaties (52%). Bijna de helft van de 
bibliotheken zorgt ervoor dat medewerkers worden bijgeschoold 
(48%). Ruim één op de drie bibliotheken (38%) maakt gebruik van 
mensen die kennis willen delen, en eveneens één op de drie biedt 
activiteiten waarvoor de kennis al aanwezig is onder het personeel. 

 
Figuur 5: Hoe komt jouw bibliotheek aan personeel voor makeractiviteiten? (Selectie: 
bibliotheken die personeel inzetten, N: 89) 
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3.5 Financiering 

Bibliotheken investeren zelf in makerplaatsen 

Bibliotheken financieren makerplaatsen voornamelijk zelf. Vier op 
de vijf (80%) bibliotheken reserveren een deel van het budget voor de 
organisatie van makeractiviteiten. In veel gevallen heeft de 
financiering een structureel karakter (63%), maar ook eenmalige 
financiering komt voor (39%).  

Iets minder dan de helft (46%) van de bibliotheken maakt daarnaast 
gebruik van lokale of landelijke projectsubsidies. In 42% van de 
gevallen leveren deelnemers een financiële bijdrage. Ook 
samenwerkingspartners steken in bijna een kwart van de 
deelnemende bibliotheken met maakactiviteiten (23%) geld in de 
activiteit.  Figuur 6: Uit welke bronnen komt de financiering van makeractiviteiten? (Selectie: 

bibliotheken die makeractiviteiten aanbieden, N: 90) 

 
Figuur 7: Is het budget dat de bibliotheek heeft vrijgemaakt voor de dienstverlening rondom 
makeractiviteiten een eenmalig en/of een structureel bedrag? (Selectie: bibliotheken waarbij 
bibliotheek financieringsbron voor makeractiviteiten is, N: 72) 
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Bijdrage voor workshop of materiaal 

Als deelnemers om een bijdrage wordt gevraagd, dan gebeurt dit het 
vaakst voor deelname aan een specifieke cursus of workshop (69%). 
Een kwart van de bibliotheken vraagt een bijdrage voor het gebruik 
van materiaal of apparatuur (24%). Bibliotheken kiezen zelden voor 
een speciaal lidmaatschap voor de makerplaats (3%).  

 
Figuur 8: Vraagt jouw bibliotheek een bedrag aan deelnemers voor…? (Selectie: bibliotheken 
waarbij bibliotheek financieringsbron voor makeractiviteiten is, N: 72)  
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4 Makerplaatsen 

Van de 102 bibliotheken die de vragenlijst over makerplaatsen en 
maakactiviteiten invulden, hebben er 44 één of meerdere 
makerplaatsen. Daarover gaat dit hoofdstuk. De vragen in dit deel 
van het onderzoek zijn daarom uitsluitend beantwoord door de 
bibliotheken die over minimaal 1 makerplaats beschikken. 

4.1 Fysieke makerplaats 

Bij elkaar opgeteld hebben de 44 bibliotheken met een makerplaats 
samen 81 makerplaatsen. Van alle ondervraagde bibliotheken heeft 
43% minimaal 1 fysieke makerplaats. Bijna 1 op de 10 bibliotheken 
(9%) heeft zelf geen makerplaats, maar kan beschikken over een 
andere makerplaats binnen het werkgebied. Eén bibliotheek maakt 
gebruik van een mobiele makerplaats van de POI. 

Figuur 9: Heeft jouw bibliotheek één of meerdere makerplaatsen? (Selectie: alle deelnemende 
bibliotheken, N: 102) 

Figuur 10: Hoeveel makerplaatsen (fysieke ruimtes) heeft jouw bibliotheek over alle 
bibliotheeklocaties in totaal? (Selectie: bibliotheken met minstens één makerplaats, N: 44) 
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4.2 Profiel makerplaats 

Fablabs en digilabs meest populair 

Veruit de meeste makerplaatsen zijn zogenaamde fablabs of digilabs 
(65%). Hierbij ligt het accent op technieken zoals 3D-printen en 
scannen, programmeren en robotica. Alle andere thema’s worden 
slechts door enkele bibliotheken genoemd. Daarbij zijn kunstzinnige 
activiteiten en medialabs met beide 7% de meest genoemde.  

Bijna de helft van de bibliotheken (45%) heeft voor de makerplaats 
een nieuwe ruimte of zelfs een nieuw gebouw ontworpen. Een derde 
heeft een bestaande ruimte opnieuw ingericht (32%). Een kwart 
heeft kastruimte en/of boekenplanken opgeofferd om ruimte te 
maken voor een makerplaats (25%).  

Bibliotheken hebben een makerplaats omdat ze willen bijdragen aan 
digitale en 21e-eeuwse vaardigheden, omdat ze willen aansluiten bij 
maatschappelijke ontwikkelingen en een leven lang leren willen 
stimuleren. Ook willen ze met hun makerplaatsen bijdragen aan 
talentontwikkeling en laten zien welke mogelijkheden de bibliotheek 
biedt. 

Figuur 11: Hebben deze makerplaatsen een specifiek profiel, een bepaalde insteek, een 
centraal thema? (Selectie: bibliotheken met één of meer makerplaatsen, N: 44 bibliotheken, N: 
81 makerplaatsen) 

Figuur 12: Hoe heeft de bibliotheek ruimte(s) voor makerplaatsen gecreëerd? (Selectie: 
bibliotheken met minstens één makerplaats, N: 44) 
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Alleen open tijdens activiteiten 

Bij de meeste bibliotheken heeft de laatst geopende makerplaats 
een gecombineerd profiel. Vaak gaat het om een fablab of digilab 
(84%). In de helft van de bibliotheken gaat het om een medialab of 
studio (50%). Het merendeel van de makerplaatsen is in 2020 
geopend (31%). Een kwart (26%) int 2018. Een op de vijf (22%) werd 
voor 2018 geopend.  

De meeste bibliotheken openen hun makerplaats alleen als er 
activiteiten zijn. Ongeveer een derde van de bibliotheken heeft vaste 
openingsuren (32%). Bij een kwart is de makerplaats ook op 
afspraak te gebruiken (25%). Een op de tien bibliotheken (9%) kiest 
voor vrije inloop tijdens de openingstijden van de bibliotheek.  

 

Figuur 13: Wat voor profiel heeft de laatst geopende makerplaats? (Selectie: bibliotheken met 
minstens één makerplaats, N: 44) 

Figuur 14: Wanneer is de makerplaats geopend? (Selectie: bibliotheken met minstens één 
makerplaats, N: 44) 
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4.3 Inrichting en uitrusting makerplaatsen 

Veelal in open ruimte 

Bijna de helft bibliotheken is de makerplaats opgenomen in een 
open ruimte, bijvoorbeeld in een aparte hoek op de jeugdafdeling 
(43%). Een derde van de bibliotheken (34%) heeft een afgesloten 
ruimte in de bibliotheek beschikbaar. Nog eens 14% geeft aan dat de 
makerplaats is opgenomen in de multifunctionele accommodatie 
waarvan de bibliotheek onderdeel uitmaakt. In geen enkel geval gaat 
het om een mobiele voorziening.  

 

 

 

 
Figuur 15: Wat voor ruimte is de laatst geopende makerplaats? (Selectie, bibliotheken met 
minstens één makerplaats, N: 44) 
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Scala aan aangeschafte materialen 

Bibliotheken investeren in de uitrusting van de makerplaats. Onder 
de 81 makerplaatsen wordt een breed scala aan tools en apparatuur 
aangeboden. Vaak genoemd zijn BeeBots en andere robotica (73%), 
circuits, zoals een Raspberry Pi (68%) en bouwstenen, zoals Lego 
(64%). Onder de categorie ‘Anders’ wordt vaak een 3D-printer 
genoemd. 

Figuur 16: Welke van onderstaande tools en apparatuur biedt deze makerplaats aan? 
(Selectie: bibliotheken met minstens één makerplaats, N: 44) 
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Helft makerplaatsen biedt gespecialiseerd aanbod 

Zo’n 43% van de makerplaatsen heeft zich gespecialiseerd in 
bepaalde materialen of activiteiten. Daarbij worden vooral 2D/3D-
ontwerpen, programmeren en robotica en de koppeling tussen kunst 
en techniek genoemd. Voor het inrichten van de makerplaats is door 
twee derde van de bibliotheken samengewerkt met externe partners 
(64%). Ook is veel gebruikgemaakt van de expertise van andere 
makerplaatsen (59%). Vier op de tien bibliotheken hebben input 
gevraagd van gebruikers en bezoeker (41%). Een derde heeft ook het 
primair onderwijs betrokken bij de inrichting (32%). De 
betrokkenheid van andere onderwijsinstellingen, zoals het 
voortgezet onderwijs (14%), mbo (5%) en hbo (2%)), is beperkt. 

 

  
Figuur 17: Is de makerplaats gespecialiseerd in bepaalde materialen/activiteiten? (Selectie: 
bibliotheken die minstens één makerplaats aanbieden, N: 44)  Figuur 18: Manier waarop 
aanbod tot stand is gekomen (N: 44) 

 
Figuur 18: Hoe is het aanbod van deze makerplaats tot stand gekomen? (Selectie: bibliotheken 
die minstens één makerplaats aanbieden, N: 44)   
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4.4 Doelgroepen 

Jeugd belangrijkste doelgroep 

De belangrijkste bezoekers van de makerplaatsen zijn de jeugd tot 
18 jaar (80%), gevolgd door de basisscholen (50%). Op een gedeelde 
derde plaats staan de hobbyisten en volwassenen (beide 34%). 
Vooral volwassenen en het voortgezet onderwijs worden nog 
onvoldoende bereikt, vindt respectievelijk 45% en 39% van de 
bibliotheken. Dit geldt ook voor de senioren (32%). Hoger onderwijs, 
bedrijfsleven en MKB behoren duidelijk niet tot de doelgroepen van 
de meeste bibliotheken. Slechts een enkeling noemt deze groep.  

 

Figuur 19: Welke doelgroepen bezoeken deze makerplaatsen voornamelijk? Zijn er 
doelgroepen die jouw bibliotheek graag wil bereiken, die nu nog niet (voldoende) bereikt 
worden? (Selectie: bibliotheken die minstens één makerplaats aanbieden, N: 44) 
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Meerderheid bezoekers man 

Het merendeel van de makerplaatsbezoekers is man (58%). De man-
vrouw verhouding varieert echter per makerplaats. De tabel laat zien 
dat de variatie in percentages bij mannen loopt van 25% tot 80% en 
bij vrouwen ligt dat tussen de 20% en 75%.  

 

 

 

 

 

 
Figuur 20: Wat is naar schatting de man/vrouw-verhouding van de bezoekers van deze 
makerplaats? (Selectie: bibliotheken met minstens één makerplaats waarvan 
bezoekersverhouding bekend, N: 34) 

 

 

  

Man
58%

Vrouw
42%

Bezoekersverhouding



22 

4.5 Samenwerking 

Meeste samenwerking met externe partners 

De meeste bibliotheken werken bij vormgeving van hun makerplaats 
samen met externe partners. De variatie is groot. Het gaat met 
name om lokale organisaties, variërend van hackersclubs tot 
kunstencentra en natuurclubs. Ruim een derde van de bibliotheken 
(36%) werkt nauw samen met het basisonderwijs, maar ook 
professionele makers (32%) en het voortgezet onderwijs worden 
door een derde van de bibliotheken als samenwerkingspartner 
gezien. Ongeveer een kwart werkt samen met het bedrijfsleven. Een 
op de tien bibliotheken geeft aan geen samenwerkingspartner te 
hebben.  

Figuur 21: Met welke partners werkt de bibliotheek samen in deze makerplaats? (Selectie: 
bibliotheken die minstens één makerplaats aanbieden, N: 44) 
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Bibliotheek als coördinator 

In de samenwerking tussen bibliotheken en hun partner doet over 
het algemeen de bibliotheek de coördinatie (84%). Ook stellen zij de 
faciliteiten beschikbaar (77%) en treden ze vaak op als docent of 
begeleider (70%). Dit is niet verwonderlijk aangezien het alleen 
makerplaatsen in de bibliotheken zelf betreft. Ook worden er 
regelmatig externe professionals ingezet, betaald of vrijwillig, 
respectievelijk 59% en 48%.  

De rol van de samenwerkingspartners ligt vooral op het vlak van 
docent of begeleider en bij het beschikbaar stellen van specifieke 
apparatuur. Onder de noemer ‘Anders’ geven 
samenwerkingspartners aan dat zij meedenken met het programma 
of dat producten van hen worden gehuurd door de bibliotheek. In 
een enkel geval is er ook sprake van financiering door de 
samenwerkingspartner.  

 
Figuur 22: Welke rolverdeling heeft de bibliotheek in de dienstverlening rondom 
makerplaatsen? & Welke rol hebben de partners van deze makerplaatsen? (Selectie: 
bibliotheken die minimaal één makerplaats aanbieden, N:44)  
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4.6 Knelpunten en successen 

Gebrek aan personeel en expertise grootste knelpunten 

Waar lopen bibliotheken tegenaan bij het openen en exploiteren van 
een makerplaats? De verschillen per bibliotheek blijken groot. 
Bovenaan staat de personele bezetting. De helft van alle 
bibliotheken heeft moeite om voldoende personeel vrij te maken (of 
in te huren) voor de bemensing van de makerplaats. Ook is er in veel 
bibliotheken niet voldoende expertise bij het eigen personeel (43%). 
Niet elke medewerker beschikt over voldoende kennis om een 
makerplaats te coördineren. Op de derde plaats staat moeite met 
het bereiken van de juiste doelgroep. Momenteel maken vooral 
jeugd tot 18 jaar en basisscholen gebruik maken van de 
makerplaatsen. Veel bibliotheken zouden graag ook volwassenen en 
senioren enthousiasmeren voor workshops. Bij een kwart van de 
bibliotheken vormt de financiering van de makerplaats een knelpunt. 
Zaken die vrijwel niet als knelpunt genoemd worden, zijn draagvlak 
vanuit de gemeente en technische infrastructuur.  

Figuur 23: Welke drie punten heeft jouw bibliotheekorganisatie als de grootste knelpunten 
ervaren in de dienstverlening rondom deze makerplaats? (Selectie: bibliotheken die minimaal 
één makerplaats hebben, N: 44) 
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Samenwerking met externe partners grootste succes 

Successen zijn de samenwerking met externe partners (43%) en 
voldoende prioriteit en draagvlak voor de makerplaats binnen de 
eigen organisatie (41%). Ook is voor een derde van de bibliotheken 
de financiering succesvol(34%). Een kwart noemt daarnaast als 
succes de expertise binnen het eigen personeel om de makerplaats 
te runnen. Ook het vinden van de juiste doelgroep en de technische 
infrastructuur worden door ongeveer een kwart van de bibliotheken 
als succes genoemd. Onderaan staan de personele bezetting (7%) en 
de mate van effectiviteit van de dienstverlening (5%).  

Figuur 24: Welke drie punten heeft jouw bibliotheekorganisatie als de grootste successen 
ervaren in de dienstverlening rondom deze makerplaats? (Selectie: bibliotheken die minstens 
één makerplaats hebben, N: 44) 
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5 Technische toelichting 

Enquête  

Dit onderzoek is gebaseerd op de themameting ‘De bibliotheek als 
creatieve makerplaats. Een onderzoek naar makerplaatsen en 
maken in bibliotheken’. Het onderzoek is uitgezet via de 
Bibliotheekmonitor in het vierde kwartaal van 2020.  

Populatie en respons 

Voor het onderzoek zijn alle 142 (basis)bibliotheken uitgenodigd. In 
totaal hebben 102 bibliotheken deelgenomen aan het onderzoek. Dat 
is een respons van 72%. Het gedeelte over makerplaatsen heeft 
alleen betrekking op bibliotheken met minimaal één makerplaats 
(43% van de 102 deelnemende bibliotheken).  

Invullast verminderen 

Om de invullast van de vragenlijst te verminderen, is niet gevraagd 
naar de specificaties van alle makerplaatsen in een 
bibliotheekorganisatie, maar enkel naar de laatst geopende 
makerplaats. Hiermee wordt gestreefd een beeld te schetsen van de 
recente ontwikkelingen op het gebied van makerplaatsen in 
Nederland.  
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6 Bronvermelding 

KB (2018). Makerplaatsen in openbare bibliotheken. Den Haag: KB.  

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/sites/default/files/2020-07/Rapportage%20makerplaatsen%202018.pdf
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