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SPARK is een vonk die overslaat
SPARK Makers Zone is
een unieke werkplaats
aan de Paardskerkhofweg. In onze taal betekent Spark 'vonkje',
maar laat 'je' er maar
vanaf. SPARK is een
vonk die op je overslaat
zodra je binnen bent.
Het is een innovatief bedrijf met onbegrensde
mogelijkheden. SPARK
gaat straks een belangrijke rol spelen in het
nieuwe innovatiedistrict
aan de Spoorzone. Alleen hun bedenk-, creeer- en realiseerverhaal
moet nog beter voor het
voetlicht worden gebracht. We spreken over
het SPARK verhaal met
Peter van Putten, maker
en projectmanager.
Ongeveer zes jaar geleden op het Heijmans
Bouwterrein zag SPARK
het daglicht met als missie het versnellen van de
innovatie van producten
en diensten. Dit bleek uiteindelijk niet de goede
plek, want SPARK wil
Peter van Putten van SPARK Makers Zone
zich juist onderscheiden.
Nu heeft het een schitterende locatie met een groot lab van
Voorbeelden van projecten
maar liefst 1000 m² aan de Spoorzone, vlakbij het BAC. Peter
"Als Makerszone zijn we nu bezig
van Putten, maker en projectmanager, vertelt met veel enthoumet het project Sparkling plastic.
siasme over wat hij noemt SPARK 2.0: "Onze directeur CasHoe verzamelen we plastic en hoe
sandra Vugts wil dat SPARK toegankelijker wordt voor een
kunnen we dat omzetten naar een
groter publiek uit alle sectoren, ook voor particulieren die gegrondstof dat iets gaat toevoegen
bruik willen maken van onze apparatuur om een product te
aan de samenleving, circulair marealiseren. Het is een plek waar veel technologie aanwezig is,
ken heet dat. We gaan voor de gewaar mensen aanwezig zijn, waar je elkaar ontmoet. Met elmeente een brug maken uit gerecykaar kun je op nieuwe ideeën komen. Onze fantastische infracled plastic. Binnen twee jaar moet
structuur nodigt je daartoe uit.
er een brug komen waar je gewoon
overheen kunt lopen. De brug komt
Bedenk, maak en verander
in het Westerpark. Dat is heel uniek:
Peter: "In Nederland zijn we heel goed in het alleen bedenken,
een brug printen van nieuw plastic.", zo vertelt Peter.
dat weet ik uit mijn lange hightech ervaring bij ASML en Philips. Weet je, veel ideeën worden kapot geredeneerd. Wanneer
"Een ander voorbeeld: iemand uit de buurt is een fluisterboot
je lang genoeg nadenkt over een idee is er vast een reden om
aan het ontwikkelen die niet met een schroef wordt voortgedrehet niet te doen. Dan wordt het nodeloos complex. Zo probeerven, maar met een visstaart. Hij kan bij ons gebruikmaken van
de ik in een week tijd een uitgewerkt idee op tafel te krijgen.
allerlei machines zoals de frasemachine en 3D-printers én naDan zei mijn team: 'dat willen we niet'. Da's mooi zei ik dan,
tuurlijk van onze kennis, in dit geval de elektronica. Nog een
want als je weet wat je niet wilt dan weet je waarschijnlijk wel
voorbeeld. Remco van de Brabantse Worstenbroodjes aan de
wat je wel wilt. En dat vind ik de kern van sparren: bedenk,
Copernicuslaan was een keer bij ons op bezoek. Hij maakt ook
maak en verander."
miniworstenbroodjes voor feesten en partijen. Hij had een probleem: de mal waar hij de miniworstenbroodjes mee maakte
Peter werkt nu anderhalf jaar bij SPARK voor twee dagen per
deed het niet goed meer. 'De mal is nergens meer te koop, ik
week, op de andere dagen heeft hij zijn eigen startup. Samen
moet er mee stoppen', zei hij. Niet dus. Eén van de jongeren
met andere projectleiders, allemaal zzp'ers, begeleiden ze ondie we begeleiden heeft een 3D-mal getekend. Er is materiaal
der meer veelal autisme gerelateerde jongeren, die zijn vastgevoor het maken van een mal besteld en we hebben een serie
lopen, naar een baan in de techniek. "We gaan op zoek naar
mallen kunnen maken voor Remco. Hij was heel blij."
hun talenten en kijken wat voor bedrijf bij hen het best past.
Vervolgens gaan we de jongeren intern opleiden samen met
Zo is bij SPARK veel mogelijk met zijn indrukwekkende robotde geselecteerde bedrijven totdat ze vaardig genoeg zijn om
armen, zijn 3D-printers en andere apparatuur. De mogelijkheaan de slag te gaan. We hebben hiervoor de machines, de
den zijn groot, bijna alles kan. En het mooie is dat niet alleen
kennis en het netwerk. Als team hebben we intussen veel kenhet onderwijs, maar iedereen terecht kan om zijn/haar idee
nis in het begeleiden van jongeren. Op dit moment begeleiden
verder vorm en inhoud te geven, samen met een team met
we er acht, maar we hebben plaats voor tien jongeren. Maar
veel kennis en kunde.
als team zijn we ook druk met de koppeling tussen onderwijs
Straks wordt SPARK Makerszone een belangrijke speler in
en bedrijven. AVANS Hogeschool, het Van Maerlant College
een soort van Silicon Valley dat in Boschveld wordt ontwikkeld.
en het KW1c komen hier vaak. Met AVANS hebben we al lang
Alleen is SPARK nog geen begrip in onze stad. "Dat verhaal
een relatie. Zij hebben een abonnement voor hun leerlingen.
moet beter worden verteld", aldus Peter.
Ieder moment van de dag mogen hier 30 studenten van de opleiding aan de slag met machines en ontwerpstations."
Meer informatie vind je op website van de Makers Zone:
https://sparkmakerszone.nl/ !
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