ESIJ ondersteunt Broedmachine FabLab
Economische Samenwerking IJmond steunt de Broedmachine met de opzet en ontwikkeling van een FabLab
door middel van een subsidie van 7500 euro. Het doel is uiteindelijk een veilig en openbaar toegankelijk
FabLab te huisvesten binnen de collectieve werkplaats. Hier staat (kennis) delen centraal en vind je machines
die ondernemers zelfstandig niet kunnen financieren, maar gezamenlijk wel. Of waarvan de mogelijkheden
en bedieningstechnieken onvoldoende bekend zijn bij de één en dus kennis gebruikt wordt van de ander
door mentorschap. De Broedmachine wil niet alleen machines en gereedschap bieden binnen een
inspirerende werkplaats, zij willen ook een veilige werkomgeving bieden voor ondernemers en leden.
Met de subsidie levert ESIJ niet alleen een bijdrage aan de creatieve en economische mogelijkheden die de
huidige ondernemers binnen de Broedmachine hebben, maar biedt het de Broedmachine tevens kansen om
meer ondernemers te werven en kruisbestuivingen tot stand te brengen met technische bedrijven en de
maakindustrie in de IJmond. Deze kruisbestuivingen worden inmiddels al volop gerealiseerd, denk aan een
meet-up van de GO-NH Challenge over circulariteit, een brainstorm met de Gemeente Beverwijk over het
broedplaatsenbeleid of een kledingruil in samenwerking met Duurzaam Beverwijk.
Over de Broedmachine
Aan de Parallelweg 7 vind je een plek waar ruimte is voor ontwikkeling, verbinding en samenwerking. De
Broedmachine stimuleert initiatieven die gebaseerd zijn op creativiteit, kwaliteit, ondernemerschap, eigen
initiatief en innovatie. De Broedmachine biedt daarvoor een inspirerende en veilige ruimte en leeromgeving
met als doel experimenten aan te moedigen en een constructieve bijdrage te leveren aan het economische en
culturele landschap van de IJmond.
Anderhalf jaar na oprichting zijn al zeer goede resultaten behaald. Ondernemers weten de Broedmachine goed
te vinden en te gebruiken en de vereniging telt op dit moment over de 100 leden waarvan een groot gedeelte
actief betrokken is. Het gebouw huisvest momenteel 25 atelierhouders waaronder kunstenaars,
meubelmakers, koffiebranders, een glasblazer, ontwerper van tassen en de organisatie van Young Art Festival.
Over het FabLab
De ontwikkeling en verbetering van de werkplaats en veilige werk- en leeromgeving is gestart. Binnenkort
worden er workshops georganiseerd waarin zowel atelierhouders of leden van de Broedmachine als externen
hun kennis en kunde komen delen. Denk aan lasworkshops, tariefbepalingen voor kunstenaars en lezingen op
het gebied van ondernemerschap en communicatie. Geïnteresseerden in gebruik van de werkplaats, het huren
van ruimtes of leren binnen deze Beverwijkse broedplaats worden aangeraden langs te komen of een e-mail te
sturen aan info@broedmachine.cc. Alle evenementen worden op de website geplaatst.
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Noot voor de redactie: voor meer informatie of beeldmateriaal neem contact op met Nicky Duin (PR),
nickyduin@hotmail.com of 0681554906. De onderdelen uit dit persbericht mogen los of in zijn geheel
geplaatst/overgenomen worden op uw kanalen. Website: www.broedmachine.cc
Over de Broedmachine algemeen: De Broedmachine is een plek waar jonge mensen het hele jaar door terecht
kunnen om te experimenteren en te maken. In het gebouw vind je een gedeelde werkplaats, oefenruimtes en
een flexwerkplek. Iedereen die mee wil doen wordt lid van de vereniging Broedmachine. De basisbeginselen
van de Broedmachine zijn techniek, innovatie, cultureel ondernemerschap, eigen initiatief en het delen van
kennis. Jonge mensen met een goed idee en ambitie kunnen hier proberen, uitvinden en samenwerken met
ervaren machine bewoners en mentoren. Meer informatie: http://broedmachine.cc/wat-is-de-broedmachine/

