
03 04MATCH 3 / GASton & LOUis
+ Pol Standaert bvba  ⁄  familiebedrijf dat gipsen ornamenten, sierlijsten en schouwen
 in natuursteen vervaardigt  ⁄  www.polstandaert.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Sophie Watelle  ⁄  keramiekontwerpster die met porselein aan de slag gaat, 
 op de grens tussen functionaliteit en kunst  ⁄  www.bovijn-watelle.be

+ Redlobster  ⁄  freelance illustrator en grafisch vormgever  ⁄  www.redlobster.be

GAston — porselein, inkt, staal  ⁄  h 45 cm x d 16,5 cm 
GASton is een staande lamp met een knipoog naar de lantaarnopsteker, een afgietsel van een suikermannetje 
dat Pol Standaert als kind goot uit een mal van zijn grootvader. Als GASton de lamp aansteekt, komt de tekening 
op de binnenzijde tot leven. Sfeerverlichting met een verhaal!

LoUis — porselein, plaaster, inkt  ⁄  hanglampen: h 23 cm x d 10 cm  ⁄  plafondrosace: h 3 cm x d 27 cm

LOUis bestaat uit drie sobere hanglampen vertrekkend vanuit een rijkversierde rosace. Het rococomotief wordt 
herhaald op de binnenzijde van de lampen en wordt pas zichtbaar als de lamp brandt. LOUis werpt nieuw licht op 
de rijke erfgoedzolder van Pol Standaert!

MATCH 4 / Bierbieters
+ Abramo nv  ⁄  specialist in ovengerechten en diepvriesproducten waarbij
 kwaliteit en versheid voorop staan  ⁄  www.abramo.be

+ Carl Delaey  ⁄  chef aan huis met aandacht voor verse, streekgebonden kwaliteitsproducten
 en oude (bewaar)technieken  ⁄  www.carldelaey.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Fort Lapin  ⁄  ambachtelijke brouwerij die ondertussen vier bieren op haar naam
 heeft staan  ⁄  www.fortlapin.com  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Shells & Skins bvba   ⁄  productontwerper die bedrijven ondersteunt in de
 creatie van soft consumer goods   ⁄  www.shellsandskins.com

Bierb ieters
Een verrassende snack op basis van terroirproducten. De snack wordt als sharefood aangeboden in een speciaal 
daarvoor ontworpen praktische box die meteen ook mooi presenteert. Keuze uit drie snacks (veggie, vis & vlees) 
waarvan de smaak telkens past bij een ander type bier: kroepoek van rode biet met yoghurtpoeder, ideaal bij 
blond bier; een vis-desembroodcracker met citroenverbena voor bij gehopt bier; of gedroogd rundsvlees voor bij 
quadruppelbier. Eens iets anders dan een pakje chips!

/ /  procEs
Opnieuw was hier de zolder van Pol Standaert – 

volgestouwd met ornamenten uit lang vervlogen 

tijden – de inspiratiebron! In het ontwerp wilden 

de makers porselein, illustraties en mouluren laten 

samenkomen. De idee om een lichtobject te maken, 

groeide vanuit de wens om het spel van tekeningen en 

reliëf in het porselein maximaal tot zijn recht te laten 

komen. Het vervaardigen van lampen in porselein 

vroeg heel wat expertise. Pol Standaert benutte zijn 

vakkennis en maakte de complexe plaasteren mallen. 

Sophie Watelle goot de porseleinen lampenkappen, 

testte verschillende glazuren uit en bakte ze. Lobke 

Rondelez van Redlobster zorgde voor de verhaallijn 

en de illustraties op de lampen. Ze documenteerde 

eveneens het hele proces in een beeldverhaal.

/ /  procEs
Voedingsbedrijf Abramo nv en productontwerpbureau Shells 

& Skins bvba trokken deze match op gang. Ze wilden graag 

iets ontwikkelen dat inspeelt op de trend van het fermenteren. 

Daarom betrokken ze chef aan huis Carl Delaey die thuis is 

in het experimenteren met smaken en bijzondere technieken. 

Ook de expertise van brouwerij Fort Lapin werd ingeroepen 

om de matches met de bieren zo goed mogelijk op punt te 

zetten. De belangrijkste uitdaging in het traject vormde het 

zoeken naar een bewaarmethode die de complexe smaak en 

knapperigheid van vers gemaakte, krokante producten ook op 

langere termijn waarborgt.

“Het combineren van verschillende materialen en technieken, 
creëert nieuwe mogelijkheden en verruimt je blik.”  Sophie Watelle

“DE MAKERSMATCH is een leerrijke mix geworden met
makers uit diverse achtergronden.”  Carl Delaey

“Tegenover het zoeken naar vele ideeën en oplossingen, staat ook 
telkens het selecteren. Er moeten voortdurend keuzes gemaakt 
worden om jezelf niet vast te rijden en door de bomen 
het bos nog te zien.”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Verschillende disciplines, brengen soms de meest innovatieve ideeën op de tafel. 
Ook dat is de kracht van HANDMADE IN BRUGGE!”  Bart Proot, Shells & Skins

“Het was een boeiende oefening om mijn expertise toe te passen 
in functie van het porseleingieten. Door de specifieke eisen kon 
ik voor de mallen geen olie of silicone gebruiken en moest ik 
terug naar de technieken van weleer.”  Pol Standaert

“Als KMO hebben we de troef dat we ons flexibel kunnen 
opstellen en snel kunnen schakelen.”  Robert Lamote, Abramo

“
“

05 ??MATCH 5 / Arvore
+ Willy Vanhoutte bvba  ⁄  groothandel en one stop shop voor de creatieve 
 houtbewerker  ⁄  www.willyvanhoutte.be

+ Katrien Perquy  ⁄  textielkunstenaar die technieken als vilten, kantklossen, 

 ecoverven en -printen combineert  ⁄  www.ailim.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

Ar vore — hout, vilt, ecoprint, metaal, ledspot  ⁄  ca h 60/70 cm x d 13/15 cm

Deze staande lamp refereert naar een boom (‘arvore’ in het Portugees) en laat als het licht brandt, diffuus licht door 
het textiel schemeren. In deze lichtsculptuur versmelten de natuurlijke materialen. De voet kan worden uitgevoerd 
in verschillende lokale houtsoorten. De koker uit vilt kan op basis van wol, wol en papier, of wol en zijde. De wol 
is natuurlijk geverfd en de ecoprint is gemaakt met o.a. Portugese eucalyptus.

/ /  procEs
De match van het houtdraaien met vilten en ecoverven was meteen een in-

teressante combinatie van disciplines die elkaar versterken. Willy Vanhoutte 

(oprichter van Willy Vanhoutte bvba) voerde het draaiwerk uit, waarna Katrien 

Perquy in haar atelier schetsen uitwerkte. Zo kwamen ze tot een houten voet-

stuk waarop een stuk vilt gespannen werd. Samen met Francis Tacq van Willy 

Vanhoutte bvba was het zoeken naar de juiste vorm en het samenbrengen 

van verschillende ambachten in één object. Elk kon tips geven vanuit het ei-

gen vakgebied en elkaar zo perfect aanvullen.

“DE MAKERSMATCH is de ideale aanleiding om elkaars ambacht 
beter te leren kennen en de mogelijkheden ervan af te tasten.”
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“De belangrijkste hindernis die je moet overwinnen, is tijd.”
Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“

DE MAKERSMATCH
Wat als makers, maakbedrijven en
ontwerpers samen aan de slag gaan?

De Makersmatch iets voor u?
Interesse om zelf een samenwerkingstraject op te zetten met een ambachtelijke maker of maakbedrijf?
Contacteer dan zeker HANDMADE IN BRUGGE of ga aan de slag met onderstaande tips.

/ /  HoE BEG IN JE Er A AN? 10 T Ips

1. Kom uit je kot! Zoek nieuwe plekken en netwerken op. In elke ontmoeting zit een kans. 
 Ga op zoek naar een klik. 

2. Wees nieuwsgierig en stel je open op! Ga op bezoek in elkaars atelier, ontdek de mogelijkheden
 en technieken. Wissel kennis en expertise uit. Pas zo kan je echt tot samenwerking komen. 

3. Zet je sterktes in! Zoek naar cross-overs waarin je elkaar echt kan versterken en van 1+1=3 kan maken.

4. Denk out of the box! Wees creatief en durf te experimenteren. Trial & error!

5. Zet in op innovatie! Speel in op veranderende noden en behoeften, en ga op zoek naar nieuwe technieken 
en toepassingsmogelijkheden. 

6. Neem de juiste partners aan boord! Betrek ze omwille van hun expertise en kies wie echt een meerwaarde 
voor je match kan betekenen. 

7. Neem een ontwerper onder de arm! Streef bij productvernieuwing naar een hedendaagse vormgeving.  

8. Communiceer! Maak van bij het begin goeie afspraken. 
 Stem goed af om nadien verrassingen en dubbelwerk te vermijden.  

9. Denk na over IP! Ga bij vragen rond intellectuele eigendom en contracten op zoek naar ondersteuning 
van organisaties als FOD Economie, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Innovatiecentrum, Flanders 
Inshape, Flanders DC, Design Vlaanderen, UNIZO, VOKA, sectororganisaties … 

10. Zet je nieuwe product goed in de markt! 
 Denk na over de vier P’s: product, prijszetting, plaats (doelpubliek en verkooppunten) en promotie.

Een co-creatietraject vraagt tijd, engagement en
een open blik, maar biedt ook veel in de plaats!

/ /  NoG ArGUMENTEN?

“Gewoon doen! Dergelijke samenwerkingen zijn verrijkend en leiden altijd wel tot iets beters of groters dan je gewoon 
bent om te doen. Leidt het niet tot een concreet afgewerkt product, dan leer je altijd wel iets bij over jezelf of je 
werkmethode. Je hebt er niets mee te verliezen, het is sowieso een positieve ervaring!”  Dominique Dufait

“Door kruisbestuiving leer je een ander aspect van je beroep kennen, iets wat je vooraf niet kon bedenken. 
Niet opgeven en blijven zoeken naar creatieve oplossingen is een must!”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Samen sta je sterker. Door het klankbord kan
je snel ideeën aftoetsen.”  Sophie Watelle

“Een samenwerking waar je zelf niet meteen aan
gedacht zou hebben, brengt steeds iets nieuws!” 
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“
“Ik ben ervan overtuigd dat je met twee 
meer weet dan alleen. Dat je alleen sneller 
gaat, maar met twee verder komt. Maar ook 
dat innovatie het antwoord is op de lage 
loonlanden.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA



01 02MATCH 1 / KABINET 89
+ Pol Standaert bvba  ⁄  familiebedrijf dat gipsen ornamenten, sierlijsten en schouwen
 in natuursteen vervaardigt  ⁄  www.polstandaert.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ PL/NK  ⁄  ontwerpers- en makersduo van hedendaagse meubels en scenografieën
 in hout en metaal  ⁄  www.plnk.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

K ABINET 89 — acrylgips, multiplex en staal  ⁄  h 150 cm x b 100 cm x d 35 cm 
Kabinet 89 is een hedendaagse vertaling van een Vlaams renaissancekabinet. De kast bestaat uit een cluster van 
vijf kleine kastjes om kostbare spullen in op te bergen. De strakke deurtjes zijn bekleed met klassieke ornamenten 
in acrylgips. Het decoratieve primeert zo op het functionele. Een object dat bekeken wil worden!

/ /  procEs
Het atelier Standaert gaat drie generaties terug in de tijd. Na een 

bezoek aan de zolder, waar een betoverende collectie antieke 

ornamenten bewaard wordt, was het ontwerpersduo PL/NK zo 

onder de indruk dat ze besloten een kast te ontwerpen waar het 

ornament op het voorplan komt. Ze kozen voor een kunstkabinet 

waarbij de deurtjes versierd werden met een stijlrosace uit de 

collectie van Pol Standaert. 16de- en 17de-eeuwse kunstkabinet-

ten waren luxemeubels met kleine, vaak geheime laatjes voor 

het bewaren van waardevolle voorwerpen. In de hedendaagse 

versie wordt het oorspronkelijke palissanderhout vervangen 

door grenen multiplex en de rijke versiering van schildpadhoorn 

of ivoor, door acrylgips. 

/ /  procEs
Dominique Dufait ontwierp de tas en Kurt Vanwynsberghe 

van ERPA maakte het gelasercutte bevestigingssysteem 

en de inox basisstructuur. Samen verfijnden ze het product 

naarmate de uitvoering vorderde. Het was vooral een 

uitdaging om de twee materialen (leder en metaal) op 

een esthetische en duurzame manier te verbinden. Zo 

werd uiteindelijk gekozen voor stevig inoxdraad om het 

tuigleder en de geperforeerde inox structuur met de 

zadelmakerssteek te rijgen. Een mooi huwelijk tussen 

ambacht en technologie!

“DE MAKERSMATCH deed me beseffen dat we als cratievelingen allemaal een aanzienlijk ego hebben. 
Als we dat even opzij schuiven, gebeuren er grote dingen.”  Peter De Blieck, PL/NK

“DE MAKERSMATCH zag ik vooral als een unieke kans om
een samenwerking aan te gaan met een bedrijf waarbij
de drempel in normale omstandigheden te hoog is.”
Dominique Dufait

“Uit DE MAKERSMATCH heb ik geleerd dat ontwerpen met meerdere personen 
zeker niet gemakkelijk is. Iedereen moet toegevingen doen. Maar doordat 
verschillende stijlen, ambachten, ideeën, karakters … samenkomen, 
kom je tot iets anders dan wat je gewoon bent. Je zet een stap
verder.”  Ruth Bonte, PL/NK

“De samenwerking met een bedrijf met een uitgebreid machinepark is een absolute 
meerwaarde. Het biedt oplossingen voor je eigen beperkingen als ambachtelijk maker, 
waardoor je gemakkelijker out of the box kan ontwerpen.”  Dominique Dufait

“Een nieuwe wereld ging voor me open: het maken en bedenken van oplossingen voor ontwerpers
met een esthetisch product.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA

“Het was boeiend om een klassiek architecturaal ornament op te waarderen 
in een hedendaags ontwerp van PL/NK. Old meets new.”  Pol Standaert

“Creativiteit kan wel eens een duw krijgen door paperassen. We 
leven in een wereld van patenten en het warm water opnieuw 
uitvinden is niet altijd simpel.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA“ “

MATCH 2 / taBI
+ ERPA Industrial Supplier bvba  ⁄  verspaningsbedrijf dat onderdelen produceert in
 stuk- én seriewerk voor de maakindustrie  ⁄  www.erpa.be
+ Dominique Dufait  ⁄  ontwerpster die met de hand lederwaren maakt uit plantaardig

 gelooid tuigleer  ⁄  www.dominiquedufait.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

taB I  — plantaardig gelooid tuigleer, inox  ⁄  small: h 25 cm x b 18 cm x d 8 cm  ⁄  large: h 27 cm x b 37 cm x d 9 cm

Deze lederen fietstas is niet alleen praktisch, maar ook duurzaam en elegant. Ze is makkelijk van de fiets te nemen 
en te dragen als stijlvolle (schouder)tas. Ideaal op weg naar het werk, vergaderingen of een uitstap. Je zou bijna 
vergeten dat je met een fietstas op stap bent!

/ /  procEs

+MATcHING

DE MAKERSMATCH ging van start met een open oproep naar makers en maakbedrij-
ven. Daarop volgde een inspiratieavond met toelichting en inspirerende cases. Wie 
overtuigd was, kon instappen in DE MAKERSMATCH en deelnemen aan de matchings-
workshop onder leiding van Flanders Inshape. Aan de hand van Lego® Serious Play® 
onderzochten een 15-tal makers, ontwerpers en maakbedrijven hun eigen sterktes en 
werden opportuniteiten opgespoord. Lego® Serious Play® is een speciaal ontworpen 
legopakket en visualisatietechniek die processen inzichtelijk maakt. Tijdens de matchings-
workshop werden een aantal mogelijke samenwerkingen duidelijk die verder onderzocht 
werden in de deepdives onder begeleiding van HANDMADE IN BRUGGE en Flanders Inshape. 
Makers, ontwerpers en bedrijven gingen bij elkaar op bezoek om inzicht te krijgen in de werkmetho-
des en technische mogelijkheden. Deze bezoeken resulteerden in vijf matches die, waar nodig, werden
aangevuld met een extra ambachtelijke maker of ontwerper.

+proDUcToNT WIKKEL ING

De vijf matches tekenden per match een ontwerp voor een nieuw product uit dat werd afgetoetst tijdens een eerste coachings-
moment. Het Innovatiecentrum West-Vlaanderen werd als externe expert betrokken. Vragen als “Waar sta je? Waar loop je 
vast? Wat kan nog verbeterd worden?” kwamen aan bod. Er werd ook dieper ingegaan op de problematiek van intellectueel 
eigendom (IP), auteursrecht en patenten. In de daaropvolgende fase werkten de vijf matches verder aan de ontwikkeling van 
hun prototypes die tijdens een tweede coachingsmoment aan de groep werden voorgesteld. Na nog een laatste feedback 
werden de prototypes definitief op punt gesteld in de aanloop naar het presentatiemoment, een jaar na de lancering van DE 

MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH
HANDMADE IN BRUGGE zette in 2015 DE MAKERSMATCH op om samenwerking tussen 
makers en maakbedrijven te stimuleren en door co-creatie tot productvernieuwing 
te komen.

DE MAKERSMATCH ging op zoek naar vijf zinvolle matches tussen ambachtelijke ma-
kers en maakbedrijven uit de regio Brugge. Nadat de vijf matches waren gevormd, 
doorliepen de deelnemers gedurende een klein jaar een traject waarbij ze elkaar en 
elkaars praktijk beter leerden kennen, samenwerkingsmogelijkheden aftastten, om 
erna samen tot de ontwikkeling van een nieuw prototype te komen. 

DE MAKERSMATCH wou onderzoeken wat ambachtelijke makers en ontwerpers kunnen betekenen voor de maak-
industrie en omgekeerd. Welke kennis en skills beide spelers kunnen inbrengen en tot welke resultaten een 
samenwerking kan leiden. DE MAKERSMATCH wou vooral werken aan vernieuwing en nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden opsporen door oude ambachtelijke technieken te koppelen aan nieuwe technologieën uit de maakin-
dustrie. 

In deze publicatie kan je de resultaten van DE MAKERSMATCH ontdekken. 
We hopen dat het andere bedrijven en makers prikkelt om gelijkaardige 
samenwerkingen op poten te zetten!

“De uitdrukking Brugge Meemaken heeft twee betekenissen: mee maken en meemaken, samen creëren en samen 
recreëren. De makersmatch zorgt voor een nieuw dubbel wervend werkwoord: maten maken. Door samen te maken, 
maak je vrienden. Maten maken.”  Burgemeester Renaat Landuyt

“Hoelang blijven ambachten en de maakindustrie in hun huidige vorm nog bestaan? Dat is een vraag waar we 
met De Makers (www.makers.be) dagelijks mee bezig zijn. Zeker nu onze reeks ‘Open Ateliers’ inzoomt 

op de toekomst van specifieke materialen zoals hout, textiel, metaal en voeding. Dat disruptieve 
modellen en wereldproblemen zoals klimaatverandering een impact hebben op ons economisch 
model is duidelijk. Het IMF spreekt over het risico van complete stagnatie van onze wereldeconomie 
en volgens Belgisch technologie-expert Peter Hinssen zitten we op het kantelpunt. We staan aan 
de start van een nieuwe economie. Die van delen en samenwerken. Het zijn de kleine bedrijven die 

flexibel georganiseerd zijn en bereid zijn te co-creëren en netwerken te vormen die zullen overleven. 
DE MAKERSMATCH zit in het hart van deze visie en maakt een mooie vorm van co-creatie mogelijk. Dat 

het vele makers mag stimuleren om dezelfde weg in te slaan!”  Ilse Claes, Unizo – De Makers

“DE MAKERSMATCH is een mooi project dat aantoont dat er veel innovatief 
ondernemerstalent in Brugge aanwezig is. De Brugse economie blijft innoveren, nieuwe 
markten verkennen en creatieve toepassingen vinden. Door de kruisbestuiving tussen 
creatief vakmanschap en sterke maakbedrijven wordt productinnovatie mogelijk. De 
stad Brugge, dienst Werk en Economie, ondersteunt dan ook met veel enthousiasme 
dit project. We lieten het ganse traject van DE MAKERSMATCH filmen, zodat het creatief 
vermogen van Brugge voor iedereen zichtbaar wordt.”  Dienst Werk en Economie Stad Brugge

“Het is waar dat in – vergelijking met Gent of Leuven – onze regio minder hoogtechnologische start-ups telt. 
Maar meer dan in de rest van Vlaanderen is er in onze provincie een schat aan familiale maakbedrijven, vaak 
met een specifieke expertise. De innovatieve en creatieve kracht die in dit industrieel weefsel schuilt, mag niet 
onderschat worden. De aanwezigheid van zoveel productiebedrijven die aan banale producten meerwaarde 
kunnen toevoegen, betekent voor onze streek echt een kans tot innoveren, op voorwaarde dat er geclusterd 
en samengewerkt wordt. Bij een succesvol co-creatieproject is 1 + 1 steeds 3. De co-creëerders dagen elkaar 
op een positieve manier uit en stimuleren elkaar om samen de vertrouwde paden te verlaten en iets unieks te 
creëren.”  Marijke Bouciqué, Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw

“Samenwerken is een proces waarin we allen moeten investeren. Henry Ford typeerde de weg naar succesvol 
samenwerken als volgt: ‘Elkaar vinden is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken is een succes.’ 
Voor RESOC Noord-West-Vlaanderen is het belangrijk om die samenwerkingen, die op het eerste zicht misschien wat 
minder evident zijn, een duwtje in de rug te geven. Dit co-creatietraject biedt ambachtelijke makers, maakindustrie 
en ontwerpers een voedingsbodem en een cocon om samenwerking in alle rust te ontplooien. De uitkomst in een 
succesvolle samenwerking is het doel, maar minstens even belangrijk is de weg ernaartoe en wat je daaruit leert als 
ondernemer, maker, ontwerper.”  RESOC Noord-West-Vlaanderen

WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN SAMENWERKING TUSSEN

MAKERS, MAAKBEDRIJVEN EN ONTWERPERS?

KENNIsUITWIssELING  ⁄  proDUcTVErNIEUWING EN oNTWIKKELING VAN NIEUWE IDEEËN  ⁄

VErKENNEN VAN NIEUWE ToEpAssINGsMoGELIJKHEDEN  ⁄  KrUIsBEsTUIVING TUssEN oUDE 

TEcHNIEKEN EN NIEUWE TEcHNoLoGIEËN  ⁄  HET INZETTEN VAN ELKAArs EXpErTIsE  ⁄

NETWErKUITBrEIDING

DE MAKERSMATCH
Het proces van DE MAKERSMATCH is vastgelegd op film. Surf naar DE MAKERSMATCH op 

www.handmadeinbrugge.be en bekijk het filmpje en nog meer beelden van DE MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH  werd geïnitieerd door HANDMADE IN BRUGGE met steun van RESOC Noord-West-Vlaanderen en
Dienst Werk en Economie Stad Brugge en opgezet in samenwerking met Flanders Inshape, UNIZO en VOKA.

WWW.HANDMADEINBRUGGE.BE
De verschillende matches kenden verschillende snelheden.

Sommige producten zijn klaar om in de markt gezet te worden, andere zijn nog in progress.

“

V.U.: Jorijn Neyrinck, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge

HANDMADE IN BRUGGE wil Brugge sterker profileren als stad van inspirerende makers.
Geworteld in een eeuwenoude traditie én inzettend op creatie en innovatie.

HANDMADE IN BRUGGE is een initiatief van tapis plein vzw i.s.m. de Stad Brugge.
Gesteund door de Vlaamse overheid en Stad Brugge.

Foto’s: Alain Meessen (www.fotoplezier.be)

HANDMADE IN BRUGGE . Sint-Jakobsstraat 36 . 8000 Brugge
050 69 79 73 | 0479 07 91 84 | info@handmadeinbrugge.be



01 02MATCH 1 / KABINET 89
+ Pol Standaert bvba  ⁄  familiebedrijf dat gipsen ornamenten, sierlijsten en schouwen
 in natuursteen vervaardigt  ⁄  www.polstandaert.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ PL/NK  ⁄  ontwerpers- en makersduo van hedendaagse meubels en scenografieën
 in hout en metaal  ⁄  www.plnk.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

K ABINET 89 — acrylgips, multiplex en staal  ⁄  h 150 cm x b 100 cm x d 35 cm 
Kabinet 89 is een hedendaagse vertaling van een Vlaams renaissancekabinet. De kast bestaat uit een cluster van 
vijf kleine kastjes om kostbare spullen in op te bergen. De strakke deurtjes zijn bekleed met klassieke ornamenten 
in acrylgips. Het decoratieve primeert zo op het functionele. Een object dat bekeken wil worden!

/ /  procEs
Het atelier Standaert gaat drie generaties terug in de tijd. Na een 

bezoek aan de zolder, waar een betoverende collectie antieke 

ornamenten bewaard wordt, was het ontwerpersduo PL/NK zo 

onder de indruk dat ze besloten een kast te ontwerpen waar het 

ornament op het voorplan komt. Ze kozen voor een kunstkabinet 

waarbij de deurtjes versierd werden met een stijlrosace uit de 

collectie van Pol Standaert. 16de- en 17de-eeuwse kunstkabinet-

ten waren luxemeubels met kleine, vaak geheime laatjes voor 

het bewaren van waardevolle voorwerpen. In de hedendaagse 

versie wordt het oorspronkelijke palissanderhout vervangen 

door grenen multiplex en de rijke versiering van schildpadhoorn 

of ivoor, door acrylgips. 

/ /  procEs
Dominique Dufait ontwierp de tas en Kurt Vanwynsberghe 

van ERPA maakte het gelasercutte bevestigingssysteem 

en de inox basisstructuur. Samen verfijnden ze het product 

naarmate de uitvoering vorderde. Het was vooral een 

uitdaging om de twee materialen (leder en metaal) op 

een esthetische en duurzame manier te verbinden. Zo 

werd uiteindelijk gekozen voor stevig inoxdraad om het 

tuigleder en de geperforeerde inox structuur met de 

zadelmakerssteek te rijgen. Een mooi huwelijk tussen 

ambacht en technologie!

“DE MAKERSMATCH deed me beseffen dat we als cratievelingen allemaal een aanzienlijk ego hebben. 
Als we dat even opzij schuiven, gebeuren er grote dingen.”  Peter De Blieck, PL/NK

“DE MAKERSMATCH zag ik vooral als een unieke kans om
een samenwerking aan te gaan met een bedrijf waarbij
de drempel in normale omstandigheden te hoog is.”
Dominique Dufait

“Uit DE MAKERSMATCH heb ik geleerd dat ontwerpen met meerdere personen 
zeker niet gemakkelijk is. Iedereen moet toegevingen doen. Maar doordat 
verschillende stijlen, ambachten, ideeën, karakters … samenkomen, 
kom je tot iets anders dan wat je gewoon bent. Je zet een stap
verder.”  Ruth Bonte, PL/NK

“De samenwerking met een bedrijf met een uitgebreid machinepark is een absolute 
meerwaarde. Het biedt oplossingen voor je eigen beperkingen als ambachtelijk maker, 
waardoor je gemakkelijker out of the box kan ontwerpen.”  Dominique Dufait

“Een nieuwe wereld ging voor me open: het maken en bedenken van oplossingen voor ontwerpers
met een esthetisch product.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA

“Het was boeiend om een klassiek architecturaal ornament op te waarderen 
in een hedendaags ontwerp van PL/NK. Old meets new.”  Pol Standaert

“Creativiteit kan wel eens een duw krijgen door paperassen. We 
leven in een wereld van patenten en het warm water opnieuw 
uitvinden is niet altijd simpel.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA“ “

MATCH 2 / taBI
+ ERPA Industrial Supplier bvba  ⁄  verspaningsbedrijf dat onderdelen produceert in
 stuk- én seriewerk voor de maakindustrie  ⁄  www.erpa.be
+ Dominique Dufait  ⁄  ontwerpster die met de hand lederwaren maakt uit plantaardig

 gelooid tuigleer  ⁄  www.dominiquedufait.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

taB I  — plantaardig gelooid tuigleer, inox  ⁄  small: h 25 cm x b 18 cm x d 8 cm  ⁄  large: h 27 cm x b 37 cm x d 9 cm

Deze lederen fietstas is niet alleen praktisch, maar ook duurzaam en elegant. Ze is makkelijk van de fiets te nemen 
en te dragen als stijlvolle (schouder)tas. Ideaal op weg naar het werk, vergaderingen of een uitstap. Je zou bijna 
vergeten dat je met een fietstas op stap bent!

/ /  procEs

+MATcHING

DE MAKERSMATCH ging van start met een open oproep naar makers en maakbedrij-
ven. Daarop volgde een inspiratieavond met toelichting en inspirerende cases. Wie 
overtuigd was, kon instappen in DE MAKERSMATCH en deelnemen aan de matchings-
workshop onder leiding van Flanders Inshape. Aan de hand van Lego® Serious Play® 
onderzochten een 15-tal makers, ontwerpers en maakbedrijven hun eigen sterktes en 
werden opportuniteiten opgespoord. Lego® Serious Play® is een speciaal ontworpen 
legopakket en visualisatietechniek die processen inzichtelijk maakt. Tijdens de matchings-
workshop werden een aantal mogelijke samenwerkingen duidelijk die verder onderzocht 
werden in de deepdives onder begeleiding van HANDMADE IN BRUGGE en Flanders Inshape. 
Makers, ontwerpers en bedrijven gingen bij elkaar op bezoek om inzicht te krijgen in de werkmetho-
des en technische mogelijkheden. Deze bezoeken resulteerden in vijf matches die, waar nodig, werden
aangevuld met een extra ambachtelijke maker of ontwerper.

+proDUcToNT WIKKEL ING

De vijf matches tekenden per match een ontwerp voor een nieuw product uit dat werd afgetoetst tijdens een eerste coachings-
moment. Het Innovatiecentrum West-Vlaanderen werd als externe expert betrokken. Vragen als “Waar sta je? Waar loop je 
vast? Wat kan nog verbeterd worden?” kwamen aan bod. Er werd ook dieper ingegaan op de problematiek van intellectueel 
eigendom (IP), auteursrecht en patenten. In de daaropvolgende fase werkten de vijf matches verder aan de ontwikkeling van 
hun prototypes die tijdens een tweede coachingsmoment aan de groep werden voorgesteld. Na nog een laatste feedback 
werden de prototypes definitief op punt gesteld in de aanloop naar het presentatiemoment, een jaar na de lancering van DE 

MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH
HANDMADE IN BRUGGE zette in 2015 DE MAKERSMATCH op om samenwerking tussen 
makers en maakbedrijven te stimuleren en door co-creatie tot productvernieuwing 
te komen.

DE MAKERSMATCH ging op zoek naar vijf zinvolle matches tussen ambachtelijke ma-
kers en maakbedrijven uit de regio Brugge. Nadat de vijf matches waren gevormd, 
doorliepen de deelnemers gedurende een klein jaar een traject waarbij ze elkaar en 
elkaars praktijk beter leerden kennen, samenwerkingsmogelijkheden aftastten, om 
erna samen tot de ontwikkeling van een nieuw prototype te komen. 

DE MAKERSMATCH wou onderzoeken wat ambachtelijke makers en ontwerpers kunnen betekenen voor de maak-
industrie en omgekeerd. Welke kennis en skills beide spelers kunnen inbrengen en tot welke resultaten een 
samenwerking kan leiden. DE MAKERSMATCH wou vooral werken aan vernieuwing en nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden opsporen door oude ambachtelijke technieken te koppelen aan nieuwe technologieën uit de maakin-
dustrie. 

In deze publicatie kan je de resultaten van DE MAKERSMATCH ontdekken. 
We hopen dat het andere bedrijven en makers prikkelt om gelijkaardige 
samenwerkingen op poten te zetten!

“De uitdrukking Brugge Meemaken heeft twee betekenissen: mee maken en meemaken, samen creëren en samen 
recreëren. De makersmatch zorgt voor een nieuw dubbel wervend werkwoord: maten maken. Door samen te maken, 
maak je vrienden. Maten maken.”  Burgemeester Renaat Landuyt

“Hoelang blijven ambachten en de maakindustrie in hun huidige vorm nog bestaan? Dat is een vraag waar we 
met De Makers (www.makers.be) dagelijks mee bezig zijn. Zeker nu onze reeks ‘Open Ateliers’ inzoomt 

op de toekomst van specifieke materialen zoals hout, textiel, metaal en voeding. Dat disruptieve 
modellen en wereldproblemen zoals klimaatverandering een impact hebben op ons economisch 
model is duidelijk. Het IMF spreekt over het risico van complete stagnatie van onze wereldeconomie 
en volgens Belgisch technologie-expert Peter Hinssen zitten we op het kantelpunt. We staan aan 
de start van een nieuwe economie. Die van delen en samenwerken. Het zijn de kleine bedrijven die 

flexibel georganiseerd zijn en bereid zijn te co-creëren en netwerken te vormen die zullen overleven. 
DE MAKERSMATCH zit in het hart van deze visie en maakt een mooie vorm van co-creatie mogelijk. Dat 

het vele makers mag stimuleren om dezelfde weg in te slaan!”  Ilse Claes, Unizo – De Makers

“DE MAKERSMATCH is een mooi project dat aantoont dat er veel innovatief 
ondernemerstalent in Brugge aanwezig is. De Brugse economie blijft innoveren, nieuwe 
markten verkennen en creatieve toepassingen vinden. Door de kruisbestuiving tussen 
creatief vakmanschap en sterke maakbedrijven wordt productinnovatie mogelijk. De 
stad Brugge, dienst Werk en Economie, ondersteunt dan ook met veel enthousiasme 
dit project. We lieten het ganse traject van DE MAKERSMATCH filmen, zodat het creatief 
vermogen van Brugge voor iedereen zichtbaar wordt.”  Dienst Werk en Economie Stad Brugge

“Het is waar dat in – vergelijking met Gent of Leuven – onze regio minder hoogtechnologische start-ups telt. 
Maar meer dan in de rest van Vlaanderen is er in onze provincie een schat aan familiale maakbedrijven, vaak 
met een specifieke expertise. De innovatieve en creatieve kracht die in dit industrieel weefsel schuilt, mag niet 
onderschat worden. De aanwezigheid van zoveel productiebedrijven die aan banale producten meerwaarde 
kunnen toevoegen, betekent voor onze streek echt een kans tot innoveren, op voorwaarde dat er geclusterd 
en samengewerkt wordt. Bij een succesvol co-creatieproject is 1 + 1 steeds 3. De co-creëerders dagen elkaar 
op een positieve manier uit en stimuleren elkaar om samen de vertrouwde paden te verlaten en iets unieks te 
creëren.”  Marijke Bouciqué, Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw

“Samenwerken is een proces waarin we allen moeten investeren. Henry Ford typeerde de weg naar succesvol 
samenwerken als volgt: ‘Elkaar vinden is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken is een succes.’ 
Voor RESOC Noord-West-Vlaanderen is het belangrijk om die samenwerkingen, die op het eerste zicht misschien wat 
minder evident zijn, een duwtje in de rug te geven. Dit co-creatietraject biedt ambachtelijke makers, maakindustrie 
en ontwerpers een voedingsbodem en een cocon om samenwerking in alle rust te ontplooien. De uitkomst in een 
succesvolle samenwerking is het doel, maar minstens even belangrijk is de weg ernaartoe en wat je daaruit leert als 
ondernemer, maker, ontwerper.”  RESOC Noord-West-Vlaanderen

WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN SAMENWERKING TUSSEN

MAKERS, MAAKBEDRIJVEN EN ONTWERPERS?

KENNIsUITWIssELING  ⁄  proDUcTVErNIEUWING EN oNTWIKKELING VAN NIEUWE IDEEËN  ⁄

VErKENNEN VAN NIEUWE ToEpAssINGsMoGELIJKHEDEN  ⁄  KrUIsBEsTUIVING TUssEN oUDE 

TEcHNIEKEN EN NIEUWE TEcHNoLoGIEËN  ⁄  HET INZETTEN VAN ELKAArs EXpErTIsE  ⁄

NETWErKUITBrEIDING

DE MAKERSMATCH
Het proces van DE MAKERSMATCH is vastgelegd op film. Surf naar DE MAKERSMATCH op 

www.handmadeinbrugge.be en bekijk het filmpje en nog meer beelden van DE MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH  werd geïnitieerd door HANDMADE IN BRUGGE met steun van RESOC Noord-West-Vlaanderen en
Dienst Werk en Economie Stad Brugge en opgezet in samenwerking met Flanders Inshape, UNIZO en VOKA.

WWW.HANDMADEINBRUGGE.BE
De verschillende matches kenden verschillende snelheden.

Sommige producten zijn klaar om in de markt gezet te worden, andere zijn nog in progress.

“

V.U.: Jorijn Neyrinck, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge

HANDMADE IN BRUGGE wil Brugge sterker profileren als stad van inspirerende makers.
Geworteld in een eeuwenoude traditie én inzettend op creatie en innovatie.

HANDMADE IN BRUGGE is een initiatief van tapis plein vzw i.s.m. de Stad Brugge.
Gesteund door de Vlaamse overheid en Stad Brugge.

Foto’s: Alain Meessen (www.fotoplezier.be)

HANDMADE IN BRUGGE . Sint-Jakobsstraat 36 . 8000 Brugge
050 69 79 73 | 0479 07 91 84 | info@handmadeinbrugge.be



01 02MATCH 1 / KABINET 89
+ Pol Standaert bvba  ⁄  familiebedrijf dat gipsen ornamenten, sierlijsten en schouwen
 in natuursteen vervaardigt  ⁄  www.polstandaert.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ PL/NK  ⁄  ontwerpers- en makersduo van hedendaagse meubels en scenografieën
 in hout en metaal  ⁄  www.plnk.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

K ABINET 89 — acrylgips, multiplex en staal  ⁄  h 150 cm x b 100 cm x d 35 cm 
Kabinet 89 is een hedendaagse vertaling van een Vlaams renaissancekabinet. De kast bestaat uit een cluster van 
vijf kleine kastjes om kostbare spullen in op te bergen. De strakke deurtjes zijn bekleed met klassieke ornamenten 
in acrylgips. Het decoratieve primeert zo op het functionele. Een object dat bekeken wil worden!

/ /  procEs
Het atelier Standaert gaat drie generaties terug in de tijd. Na een 

bezoek aan de zolder, waar een betoverende collectie antieke 

ornamenten bewaard wordt, was het ontwerpersduo PL/NK zo 

onder de indruk dat ze besloten een kast te ontwerpen waar het 

ornament op het voorplan komt. Ze kozen voor een kunstkabinet 

waarbij de deurtjes versierd werden met een stijlrosace uit de 

collectie van Pol Standaert. 16de- en 17de-eeuwse kunstkabinet-

ten waren luxemeubels met kleine, vaak geheime laatjes voor 

het bewaren van waardevolle voorwerpen. In de hedendaagse 

versie wordt het oorspronkelijke palissanderhout vervangen 

door grenen multiplex en de rijke versiering van schildpadhoorn 

of ivoor, door acrylgips. 

/ /  procEs
Dominique Dufait ontwierp de tas en Kurt Vanwynsberghe 

van ERPA maakte het gelasercutte bevestigingssysteem 

en de inox basisstructuur. Samen verfijnden ze het product 

naarmate de uitvoering vorderde. Het was vooral een 

uitdaging om de twee materialen (leder en metaal) op 

een esthetische en duurzame manier te verbinden. Zo 

werd uiteindelijk gekozen voor stevig inoxdraad om het 

tuigleder en de geperforeerde inox structuur met de 

zadelmakerssteek te rijgen. Een mooi huwelijk tussen 

ambacht en technologie!

“DE MAKERSMATCH deed me beseffen dat we als cratievelingen allemaal een aanzienlijk ego hebben. 
Als we dat even opzij schuiven, gebeuren er grote dingen.”  Peter De Blieck, PL/NK

“DE MAKERSMATCH zag ik vooral als een unieke kans om
een samenwerking aan te gaan met een bedrijf waarbij
de drempel in normale omstandigheden te hoog is.”
Dominique Dufait

“Uit DE MAKERSMATCH heb ik geleerd dat ontwerpen met meerdere personen 
zeker niet gemakkelijk is. Iedereen moet toegevingen doen. Maar doordat 
verschillende stijlen, ambachten, ideeën, karakters … samenkomen, 
kom je tot iets anders dan wat je gewoon bent. Je zet een stap
verder.”  Ruth Bonte, PL/NK

“De samenwerking met een bedrijf met een uitgebreid machinepark is een absolute 
meerwaarde. Het biedt oplossingen voor je eigen beperkingen als ambachtelijk maker, 
waardoor je gemakkelijker out of the box kan ontwerpen.”  Dominique Dufait

“Een nieuwe wereld ging voor me open: het maken en bedenken van oplossingen voor ontwerpers
met een esthetisch product.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA

“Het was boeiend om een klassiek architecturaal ornament op te waarderen 
in een hedendaags ontwerp van PL/NK. Old meets new.”  Pol Standaert

“Creativiteit kan wel eens een duw krijgen door paperassen. We 
leven in een wereld van patenten en het warm water opnieuw 
uitvinden is niet altijd simpel.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA“ “

MATCH 2 / taBI
+ ERPA Industrial Supplier bvba  ⁄  verspaningsbedrijf dat onderdelen produceert in
 stuk- én seriewerk voor de maakindustrie  ⁄  www.erpa.be
+ Dominique Dufait  ⁄  ontwerpster die met de hand lederwaren maakt uit plantaardig

 gelooid tuigleer  ⁄  www.dominiquedufait.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

taB I  — plantaardig gelooid tuigleer, inox  ⁄  small: h 25 cm x b 18 cm x d 8 cm  ⁄  large: h 27 cm x b 37 cm x d 9 cm

Deze lederen fietstas is niet alleen praktisch, maar ook duurzaam en elegant. Ze is makkelijk van de fiets te nemen 
en te dragen als stijlvolle (schouder)tas. Ideaal op weg naar het werk, vergaderingen of een uitstap. Je zou bijna 
vergeten dat je met een fietstas op stap bent!

/ /  procEs

+MATcHING

DE MAKERSMATCH ging van start met een open oproep naar makers en maakbedrij-
ven. Daarop volgde een inspiratieavond met toelichting en inspirerende cases. Wie 
overtuigd was, kon instappen in DE MAKERSMATCH en deelnemen aan de matchings-
workshop onder leiding van Flanders Inshape. Aan de hand van Lego® Serious Play® 
onderzochten een 15-tal makers, ontwerpers en maakbedrijven hun eigen sterktes en 
werden opportuniteiten opgespoord. Lego® Serious Play® is een speciaal ontworpen 
legopakket en visualisatietechniek die processen inzichtelijk maakt. Tijdens de matchings-
workshop werden een aantal mogelijke samenwerkingen duidelijk die verder onderzocht 
werden in de deepdives onder begeleiding van HANDMADE IN BRUGGE en Flanders Inshape. 
Makers, ontwerpers en bedrijven gingen bij elkaar op bezoek om inzicht te krijgen in de werkmetho-
des en technische mogelijkheden. Deze bezoeken resulteerden in vijf matches die, waar nodig, werden
aangevuld met een extra ambachtelijke maker of ontwerper.

+proDUcToNT WIKKEL ING

De vijf matches tekenden per match een ontwerp voor een nieuw product uit dat werd afgetoetst tijdens een eerste coachings-
moment. Het Innovatiecentrum West-Vlaanderen werd als externe expert betrokken. Vragen als “Waar sta je? Waar loop je 
vast? Wat kan nog verbeterd worden?” kwamen aan bod. Er werd ook dieper ingegaan op de problematiek van intellectueel 
eigendom (IP), auteursrecht en patenten. In de daaropvolgende fase werkten de vijf matches verder aan de ontwikkeling van 
hun prototypes die tijdens een tweede coachingsmoment aan de groep werden voorgesteld. Na nog een laatste feedback 
werden de prototypes definitief op punt gesteld in de aanloop naar het presentatiemoment, een jaar na de lancering van DE 

MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH
HANDMADE IN BRUGGE zette in 2015 DE MAKERSMATCH op om samenwerking tussen 
makers en maakbedrijven te stimuleren en door co-creatie tot productvernieuwing 
te komen.

DE MAKERSMATCH ging op zoek naar vijf zinvolle matches tussen ambachtelijke ma-
kers en maakbedrijven uit de regio Brugge. Nadat de vijf matches waren gevormd, 
doorliepen de deelnemers gedurende een klein jaar een traject waarbij ze elkaar en 
elkaars praktijk beter leerden kennen, samenwerkingsmogelijkheden aftastten, om 
erna samen tot de ontwikkeling van een nieuw prototype te komen. 

DE MAKERSMATCH wou onderzoeken wat ambachtelijke makers en ontwerpers kunnen betekenen voor de maak-
industrie en omgekeerd. Welke kennis en skills beide spelers kunnen inbrengen en tot welke resultaten een 
samenwerking kan leiden. DE MAKERSMATCH wou vooral werken aan vernieuwing en nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden opsporen door oude ambachtelijke technieken te koppelen aan nieuwe technologieën uit de maakin-
dustrie. 

In deze publicatie kan je de resultaten van DE MAKERSMATCH ontdekken. 
We hopen dat het andere bedrijven en makers prikkelt om gelijkaardige 
samenwerkingen op poten te zetten!

“De uitdrukking Brugge Meemaken heeft twee betekenissen: mee maken en meemaken, samen creëren en samen 
recreëren. De makersmatch zorgt voor een nieuw dubbel wervend werkwoord: maten maken. Door samen te maken, 
maak je vrienden. Maten maken.”  Burgemeester Renaat Landuyt

“Hoelang blijven ambachten en de maakindustrie in hun huidige vorm nog bestaan? Dat is een vraag waar we 
met De Makers (www.makers.be) dagelijks mee bezig zijn. Zeker nu onze reeks ‘Open Ateliers’ inzoomt 

op de toekomst van specifieke materialen zoals hout, textiel, metaal en voeding. Dat disruptieve 
modellen en wereldproblemen zoals klimaatverandering een impact hebben op ons economisch 
model is duidelijk. Het IMF spreekt over het risico van complete stagnatie van onze wereldeconomie 
en volgens Belgisch technologie-expert Peter Hinssen zitten we op het kantelpunt. We staan aan 
de start van een nieuwe economie. Die van delen en samenwerken. Het zijn de kleine bedrijven die 

flexibel georganiseerd zijn en bereid zijn te co-creëren en netwerken te vormen die zullen overleven. 
DE MAKERSMATCH zit in het hart van deze visie en maakt een mooie vorm van co-creatie mogelijk. Dat 

het vele makers mag stimuleren om dezelfde weg in te slaan!”  Ilse Claes, Unizo – De Makers

“DE MAKERSMATCH is een mooi project dat aantoont dat er veel innovatief 
ondernemerstalent in Brugge aanwezig is. De Brugse economie blijft innoveren, nieuwe 
markten verkennen en creatieve toepassingen vinden. Door de kruisbestuiving tussen 
creatief vakmanschap en sterke maakbedrijven wordt productinnovatie mogelijk. De 
stad Brugge, dienst Werk en Economie, ondersteunt dan ook met veel enthousiasme 
dit project. We lieten het ganse traject van DE MAKERSMATCH filmen, zodat het creatief 
vermogen van Brugge voor iedereen zichtbaar wordt.”  Dienst Werk en Economie Stad Brugge

“Het is waar dat in – vergelijking met Gent of Leuven – onze regio minder hoogtechnologische start-ups telt. 
Maar meer dan in de rest van Vlaanderen is er in onze provincie een schat aan familiale maakbedrijven, vaak 
met een specifieke expertise. De innovatieve en creatieve kracht die in dit industrieel weefsel schuilt, mag niet 
onderschat worden. De aanwezigheid van zoveel productiebedrijven die aan banale producten meerwaarde 
kunnen toevoegen, betekent voor onze streek echt een kans tot innoveren, op voorwaarde dat er geclusterd 
en samengewerkt wordt. Bij een succesvol co-creatieproject is 1 + 1 steeds 3. De co-creëerders dagen elkaar 
op een positieve manier uit en stimuleren elkaar om samen de vertrouwde paden te verlaten en iets unieks te 
creëren.”  Marijke Bouciqué, Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw

“Samenwerken is een proces waarin we allen moeten investeren. Henry Ford typeerde de weg naar succesvol 
samenwerken als volgt: ‘Elkaar vinden is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken is een succes.’ 
Voor RESOC Noord-West-Vlaanderen is het belangrijk om die samenwerkingen, die op het eerste zicht misschien wat 
minder evident zijn, een duwtje in de rug te geven. Dit co-creatietraject biedt ambachtelijke makers, maakindustrie 
en ontwerpers een voedingsbodem en een cocon om samenwerking in alle rust te ontplooien. De uitkomst in een 
succesvolle samenwerking is het doel, maar minstens even belangrijk is de weg ernaartoe en wat je daaruit leert als 
ondernemer, maker, ontwerper.”  RESOC Noord-West-Vlaanderen

WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN SAMENWERKING TUSSEN

MAKERS, MAAKBEDRIJVEN EN ONTWERPERS?

KENNIsUITWIssELING  ⁄  proDUcTVErNIEUWING EN oNTWIKKELING VAN NIEUWE IDEEËN  ⁄

VErKENNEN VAN NIEUWE ToEpAssINGsMoGELIJKHEDEN  ⁄  KrUIsBEsTUIVING TUssEN oUDE 

TEcHNIEKEN EN NIEUWE TEcHNoLoGIEËN  ⁄  HET INZETTEN VAN ELKAArs EXpErTIsE  ⁄

NETWErKUITBrEIDING

DE MAKERSMATCH
Het proces van DE MAKERSMATCH is vastgelegd op film. Surf naar DE MAKERSMATCH op 

www.handmadeinbrugge.be en bekijk het filmpje en nog meer beelden van DE MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH  werd geïnitieerd door HANDMADE IN BRUGGE met steun van RESOC Noord-West-Vlaanderen en
Dienst Werk en Economie Stad Brugge en opgezet in samenwerking met Flanders Inshape, UNIZO en VOKA.

WWW.HANDMADEINBRUGGE.BE
De verschillende matches kenden verschillende snelheden.

Sommige producten zijn klaar om in de markt gezet te worden, andere zijn nog in progress.

“

V.U.: Jorijn Neyrinck, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge

HANDMADE IN BRUGGE wil Brugge sterker profileren als stad van inspirerende makers.
Geworteld in een eeuwenoude traditie én inzettend op creatie en innovatie.

HANDMADE IN BRUGGE is een initiatief van tapis plein vzw i.s.m. de Stad Brugge.
Gesteund door de Vlaamse overheid en Stad Brugge.

Foto’s: Alain Meessen (www.fotoplezier.be)

HANDMADE IN BRUGGE . Sint-Jakobsstraat 36 . 8000 Brugge
050 69 79 73 | 0479 07 91 84 | info@handmadeinbrugge.be



01 02MATCH 1 / KABINET 89
+ Pol Standaert bvba  ⁄  familiebedrijf dat gipsen ornamenten, sierlijsten en schouwen
 in natuursteen vervaardigt  ⁄  www.polstandaert.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ PL/NK  ⁄  ontwerpers- en makersduo van hedendaagse meubels en scenografieën
 in hout en metaal  ⁄  www.plnk.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

K ABINET 89 — acrylgips, multiplex en staal  ⁄  h 150 cm x b 100 cm x d 35 cm 
Kabinet 89 is een hedendaagse vertaling van een Vlaams renaissancekabinet. De kast bestaat uit een cluster van 
vijf kleine kastjes om kostbare spullen in op te bergen. De strakke deurtjes zijn bekleed met klassieke ornamenten 
in acrylgips. Het decoratieve primeert zo op het functionele. Een object dat bekeken wil worden!

/ /  procEs
Het atelier Standaert gaat drie generaties terug in de tijd. Na een 

bezoek aan de zolder, waar een betoverende collectie antieke 

ornamenten bewaard wordt, was het ontwerpersduo PL/NK zo 

onder de indruk dat ze besloten een kast te ontwerpen waar het 

ornament op het voorplan komt. Ze kozen voor een kunstkabinet 

waarbij de deurtjes versierd werden met een stijlrosace uit de 

collectie van Pol Standaert. 16de- en 17de-eeuwse kunstkabinet-

ten waren luxemeubels met kleine, vaak geheime laatjes voor 

het bewaren van waardevolle voorwerpen. In de hedendaagse 

versie wordt het oorspronkelijke palissanderhout vervangen 

door grenen multiplex en de rijke versiering van schildpadhoorn 

of ivoor, door acrylgips. 

/ /  procEs
Dominique Dufait ontwierp de tas en Kurt Vanwynsberghe 

van ERPA maakte het gelasercutte bevestigingssysteem 

en de inox basisstructuur. Samen verfijnden ze het product 

naarmate de uitvoering vorderde. Het was vooral een 

uitdaging om de twee materialen (leder en metaal) op 

een esthetische en duurzame manier te verbinden. Zo 

werd uiteindelijk gekozen voor stevig inoxdraad om het 

tuigleder en de geperforeerde inox structuur met de 

zadelmakerssteek te rijgen. Een mooi huwelijk tussen 

ambacht en technologie!

“DE MAKERSMATCH deed me beseffen dat we als cratievelingen allemaal een aanzienlijk ego hebben. 
Als we dat even opzij schuiven, gebeuren er grote dingen.”  Peter De Blieck, PL/NK

“DE MAKERSMATCH zag ik vooral als een unieke kans om
een samenwerking aan te gaan met een bedrijf waarbij
de drempel in normale omstandigheden te hoog is.”
Dominique Dufait

“Uit DE MAKERSMATCH heb ik geleerd dat ontwerpen met meerdere personen 
zeker niet gemakkelijk is. Iedereen moet toegevingen doen. Maar doordat 
verschillende stijlen, ambachten, ideeën, karakters … samenkomen, 
kom je tot iets anders dan wat je gewoon bent. Je zet een stap
verder.”  Ruth Bonte, PL/NK

“De samenwerking met een bedrijf met een uitgebreid machinepark is een absolute 
meerwaarde. Het biedt oplossingen voor je eigen beperkingen als ambachtelijk maker, 
waardoor je gemakkelijker out of the box kan ontwerpen.”  Dominique Dufait

“Een nieuwe wereld ging voor me open: het maken en bedenken van oplossingen voor ontwerpers
met een esthetisch product.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA

“Het was boeiend om een klassiek architecturaal ornament op te waarderen 
in een hedendaags ontwerp van PL/NK. Old meets new.”  Pol Standaert

“Creativiteit kan wel eens een duw krijgen door paperassen. We 
leven in een wereld van patenten en het warm water opnieuw 
uitvinden is niet altijd simpel.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA“ “

MATCH 2 / taBI
+ ERPA Industrial Supplier bvba  ⁄  verspaningsbedrijf dat onderdelen produceert in
 stuk- én seriewerk voor de maakindustrie  ⁄  www.erpa.be
+ Dominique Dufait  ⁄  ontwerpster die met de hand lederwaren maakt uit plantaardig

 gelooid tuigleer  ⁄  www.dominiquedufait.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

taB I  — plantaardig gelooid tuigleer, inox  ⁄  small: h 25 cm x b 18 cm x d 8 cm  ⁄  large: h 27 cm x b 37 cm x d 9 cm

Deze lederen fietstas is niet alleen praktisch, maar ook duurzaam en elegant. Ze is makkelijk van de fiets te nemen 
en te dragen als stijlvolle (schouder)tas. Ideaal op weg naar het werk, vergaderingen of een uitstap. Je zou bijna 
vergeten dat je met een fietstas op stap bent!

/ /  procEs

+MATcHING

DE MAKERSMATCH ging van start met een open oproep naar makers en maakbedrij-
ven. Daarop volgde een inspiratieavond met toelichting en inspirerende cases. Wie 
overtuigd was, kon instappen in DE MAKERSMATCH en deelnemen aan de matchings-
workshop onder leiding van Flanders Inshape. Aan de hand van Lego® Serious Play® 
onderzochten een 15-tal makers, ontwerpers en maakbedrijven hun eigen sterktes en 
werden opportuniteiten opgespoord. Lego® Serious Play® is een speciaal ontworpen 
legopakket en visualisatietechniek die processen inzichtelijk maakt. Tijdens de matchings-
workshop werden een aantal mogelijke samenwerkingen duidelijk die verder onderzocht 
werden in de deepdives onder begeleiding van HANDMADE IN BRUGGE en Flanders Inshape. 
Makers, ontwerpers en bedrijven gingen bij elkaar op bezoek om inzicht te krijgen in de werkmetho-
des en technische mogelijkheden. Deze bezoeken resulteerden in vijf matches die, waar nodig, werden
aangevuld met een extra ambachtelijke maker of ontwerper.

+proDUcToNT WIKKEL ING

De vijf matches tekenden per match een ontwerp voor een nieuw product uit dat werd afgetoetst tijdens een eerste coachings-
moment. Het Innovatiecentrum West-Vlaanderen werd als externe expert betrokken. Vragen als “Waar sta je? Waar loop je 
vast? Wat kan nog verbeterd worden?” kwamen aan bod. Er werd ook dieper ingegaan op de problematiek van intellectueel 
eigendom (IP), auteursrecht en patenten. In de daaropvolgende fase werkten de vijf matches verder aan de ontwikkeling van 
hun prototypes die tijdens een tweede coachingsmoment aan de groep werden voorgesteld. Na nog een laatste feedback 
werden de prototypes definitief op punt gesteld in de aanloop naar het presentatiemoment, een jaar na de lancering van DE 

MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH
HANDMADE IN BRUGGE zette in 2015 DE MAKERSMATCH op om samenwerking tussen 
makers en maakbedrijven te stimuleren en door co-creatie tot productvernieuwing 
te komen.

DE MAKERSMATCH ging op zoek naar vijf zinvolle matches tussen ambachtelijke ma-
kers en maakbedrijven uit de regio Brugge. Nadat de vijf matches waren gevormd, 
doorliepen de deelnemers gedurende een klein jaar een traject waarbij ze elkaar en 
elkaars praktijk beter leerden kennen, samenwerkingsmogelijkheden aftastten, om 
erna samen tot de ontwikkeling van een nieuw prototype te komen. 

DE MAKERSMATCH wou onderzoeken wat ambachtelijke makers en ontwerpers kunnen betekenen voor de maak-
industrie en omgekeerd. Welke kennis en skills beide spelers kunnen inbrengen en tot welke resultaten een 
samenwerking kan leiden. DE MAKERSMATCH wou vooral werken aan vernieuwing en nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden opsporen door oude ambachtelijke technieken te koppelen aan nieuwe technologieën uit de maakin-
dustrie. 

In deze publicatie kan je de resultaten van DE MAKERSMATCH ontdekken. 
We hopen dat het andere bedrijven en makers prikkelt om gelijkaardige 
samenwerkingen op poten te zetten!

“De uitdrukking Brugge Meemaken heeft twee betekenissen: mee maken en meemaken, samen creëren en samen 
recreëren. De makersmatch zorgt voor een nieuw dubbel wervend werkwoord: maten maken. Door samen te maken, 
maak je vrienden. Maten maken.”  Burgemeester Renaat Landuyt

“Hoelang blijven ambachten en de maakindustrie in hun huidige vorm nog bestaan? Dat is een vraag waar we 
met De Makers (www.makers.be) dagelijks mee bezig zijn. Zeker nu onze reeks ‘Open Ateliers’ inzoomt 

op de toekomst van specifieke materialen zoals hout, textiel, metaal en voeding. Dat disruptieve 
modellen en wereldproblemen zoals klimaatverandering een impact hebben op ons economisch 
model is duidelijk. Het IMF spreekt over het risico van complete stagnatie van onze wereldeconomie 
en volgens Belgisch technologie-expert Peter Hinssen zitten we op het kantelpunt. We staan aan 
de start van een nieuwe economie. Die van delen en samenwerken. Het zijn de kleine bedrijven die 

flexibel georganiseerd zijn en bereid zijn te co-creëren en netwerken te vormen die zullen overleven. 
DE MAKERSMATCH zit in het hart van deze visie en maakt een mooie vorm van co-creatie mogelijk. Dat 

het vele makers mag stimuleren om dezelfde weg in te slaan!”  Ilse Claes, Unizo – De Makers

“DE MAKERSMATCH is een mooi project dat aantoont dat er veel innovatief 
ondernemerstalent in Brugge aanwezig is. De Brugse economie blijft innoveren, nieuwe 
markten verkennen en creatieve toepassingen vinden. Door de kruisbestuiving tussen 
creatief vakmanschap en sterke maakbedrijven wordt productinnovatie mogelijk. De 
stad Brugge, dienst Werk en Economie, ondersteunt dan ook met veel enthousiasme 
dit project. We lieten het ganse traject van DE MAKERSMATCH filmen, zodat het creatief 
vermogen van Brugge voor iedereen zichtbaar wordt.”  Dienst Werk en Economie Stad Brugge

“Het is waar dat in – vergelijking met Gent of Leuven – onze regio minder hoogtechnologische start-ups telt. 
Maar meer dan in de rest van Vlaanderen is er in onze provincie een schat aan familiale maakbedrijven, vaak 
met een specifieke expertise. De innovatieve en creatieve kracht die in dit industrieel weefsel schuilt, mag niet 
onderschat worden. De aanwezigheid van zoveel productiebedrijven die aan banale producten meerwaarde 
kunnen toevoegen, betekent voor onze streek echt een kans tot innoveren, op voorwaarde dat er geclusterd 
en samengewerkt wordt. Bij een succesvol co-creatieproject is 1 + 1 steeds 3. De co-creëerders dagen elkaar 
op een positieve manier uit en stimuleren elkaar om samen de vertrouwde paden te verlaten en iets unieks te 
creëren.”  Marijke Bouciqué, Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw

“Samenwerken is een proces waarin we allen moeten investeren. Henry Ford typeerde de weg naar succesvol 
samenwerken als volgt: ‘Elkaar vinden is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken is een succes.’ 
Voor RESOC Noord-West-Vlaanderen is het belangrijk om die samenwerkingen, die op het eerste zicht misschien wat 
minder evident zijn, een duwtje in de rug te geven. Dit co-creatietraject biedt ambachtelijke makers, maakindustrie 
en ontwerpers een voedingsbodem en een cocon om samenwerking in alle rust te ontplooien. De uitkomst in een 
succesvolle samenwerking is het doel, maar minstens even belangrijk is de weg ernaartoe en wat je daaruit leert als 
ondernemer, maker, ontwerper.”  RESOC Noord-West-Vlaanderen

WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN SAMENWERKING TUSSEN

MAKERS, MAAKBEDRIJVEN EN ONTWERPERS?

KENNIsUITWIssELING  ⁄  proDUcTVErNIEUWING EN oNTWIKKELING VAN NIEUWE IDEEËN  ⁄

VErKENNEN VAN NIEUWE ToEpAssINGsMoGELIJKHEDEN  ⁄  KrUIsBEsTUIVING TUssEN oUDE 

TEcHNIEKEN EN NIEUWE TEcHNoLoGIEËN  ⁄  HET INZETTEN VAN ELKAArs EXpErTIsE  ⁄

NETWErKUITBrEIDING

DE MAKERSMATCH
Het proces van DE MAKERSMATCH is vastgelegd op film. Surf naar DE MAKERSMATCH op 

www.handmadeinbrugge.be en bekijk het filmpje en nog meer beelden van DE MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH  werd geïnitieerd door HANDMADE IN BRUGGE met steun van RESOC Noord-West-Vlaanderen en
Dienst Werk en Economie Stad Brugge en opgezet in samenwerking met Flanders Inshape, UNIZO en VOKA.

WWW.HANDMADEINBRUGGE.BE
De verschillende matches kenden verschillende snelheden.

Sommige producten zijn klaar om in de markt gezet te worden, andere zijn nog in progress.

“

V.U.: Jorijn Neyrinck, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge

HANDMADE IN BRUGGE wil Brugge sterker profileren als stad van inspirerende makers.
Geworteld in een eeuwenoude traditie én inzettend op creatie en innovatie.

HANDMADE IN BRUGGE is een initiatief van tapis plein vzw i.s.m. de Stad Brugge.
Gesteund door de Vlaamse overheid en Stad Brugge.

Foto’s: Alain Meessen (www.fotoplezier.be)

HANDMADE IN BRUGGE . Sint-Jakobsstraat 36 . 8000 Brugge
050 69 79 73 | 0479 07 91 84 | info@handmadeinbrugge.be



03 04MATCH 3 / GASton & LOUis
+ Pol Standaert bvba  ⁄  familiebedrijf dat gipsen ornamenten, sierlijsten en schouwen
 in natuursteen vervaardigt  ⁄  www.polstandaert.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Sophie Watelle  ⁄  keramiekontwerpster die met porselein aan de slag gaat, 
 op de grens tussen functionaliteit en kunst  ⁄  www.bovijn-watelle.be

+ Redlobster  ⁄  freelance illustrator en grafisch vormgever  ⁄  www.redlobster.be

GAston — porselein, inkt, staal  ⁄  h 45 cm x d 16,5 cm 
GASton is een staande lamp met een knipoog naar de lantaarnopsteker, een afgietsel van een suikermannetje 
dat Pol Standaert als kind goot uit een mal van zijn grootvader. Als GASton de lamp aansteekt, komt de tekening 
op de binnenzijde tot leven. Sfeerverlichting met een verhaal!

LoUis — porselein, plaaster, inkt  ⁄  hanglampen: h 23 cm x d 10 cm  ⁄  plafondrosace: h 3 cm x d 27 cm

LOUis bestaat uit drie sobere hanglampen vertrekkend vanuit een rijkversierde rosace. Het rococomotief wordt 
herhaald op de binnenzijde van de lampen en wordt pas zichtbaar als de lamp brandt. LOUis werpt nieuw licht op 
de rijke erfgoedzolder van Pol Standaert!

MATCH 4 / Bierbieters
+ Abramo nv  ⁄  specialist in ovengerechten en diepvriesproducten waarbij
 kwaliteit en versheid voorop staan  ⁄  www.abramo.be

+ Carl Delaey  ⁄  chef aan huis met aandacht voor verse, streekgebonden kwaliteitsproducten
 en oude (bewaar)technieken  ⁄  www.carldelaey.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Fort Lapin  ⁄  ambachtelijke brouwerij die ondertussen vier bieren op haar naam
 heeft staan  ⁄  www.fortlapin.com  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Shells & Skins bvba   ⁄  productontwerper die bedrijven ondersteunt in de
 creatie van soft consumer goods   ⁄  www.shellsandskins.com

Bierb ieters
Een verrassende snack op basis van terroirproducten. De snack wordt als sharefood aangeboden in een speciaal 
daarvoor ontworpen praktische box die meteen ook mooi presenteert. Keuze uit drie snacks (veggie, vis & vlees) 
waarvan de smaak telkens past bij een ander type bier: kroepoek van rode biet met yoghurtpoeder, ideaal bij 
blond bier; een vis-desembroodcracker met citroenverbena voor bij gehopt bier; of gedroogd rundsvlees voor bij 
quadruppelbier. Eens iets anders dan een pakje chips!

/ /  procEs
Opnieuw was hier de zolder van Pol Standaert – 

volgestouwd met ornamenten uit lang vervlogen 

tijden – de inspiratiebron! In het ontwerp wilden 

de makers porselein, illustraties en mouluren laten 

samenkomen. De idee om een lichtobject te maken, 

groeide vanuit de wens om het spel van tekeningen en 

reliëf in het porselein maximaal tot zijn recht te laten 

komen. Het vervaardigen van lampen in porselein 

vroeg heel wat expertise. Pol Standaert benutte zijn 

vakkennis en maakte de complexe plaasteren mallen. 

Sophie Watelle goot de porseleinen lampenkappen, 

testte verschillende glazuren uit en bakte ze. Lobke 

Rondelez van Redlobster zorgde voor de verhaallijn 

en de illustraties op de lampen. Ze documenteerde 

eveneens het hele proces in een beeldverhaal.

/ /  procEs
Voedingsbedrijf Abramo nv en productontwerpbureau Shells 

& Skins bvba trokken deze match op gang. Ze wilden graag 

iets ontwikkelen dat inspeelt op de trend van het fermenteren. 

Daarom betrokken ze chef aan huis Carl Delaey die thuis is 

in het experimenteren met smaken en bijzondere technieken. 

Ook de expertise van brouwerij Fort Lapin werd ingeroepen 

om de matches met de bieren zo goed mogelijk op punt te 

zetten. De belangrijkste uitdaging in het traject vormde het 

zoeken naar een bewaarmethode die de complexe smaak en 

knapperigheid van vers gemaakte, krokante producten ook op 

langere termijn waarborgt.

“Het combineren van verschillende materialen en technieken, 
creëert nieuwe mogelijkheden en verruimt je blik.”  Sophie Watelle

“DE MAKERSMATCH is een leerrijke mix geworden met
makers uit diverse achtergronden.”  Carl Delaey

“Tegenover het zoeken naar vele ideeën en oplossingen, staat ook 
telkens het selecteren. Er moeten voortdurend keuzes gemaakt 
worden om jezelf niet vast te rijden en door de bomen 
het bos nog te zien.”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Verschillende disciplines, brengen soms de meest innovatieve ideeën op de tafel. 
Ook dat is de kracht van HANDMADE IN BRUGGE!”  Bart Proot, Shells & Skins

“Het was een boeiende oefening om mijn expertise toe te passen 
in functie van het porseleingieten. Door de specifieke eisen kon 
ik voor de mallen geen olie of silicone gebruiken en moest ik 
terug naar de technieken van weleer.”  Pol Standaert

“Als KMO hebben we de troef dat we ons flexibel kunnen 
opstellen en snel kunnen schakelen.”  Robert Lamote, Abramo

“
“

05 ??MATCH 5 / Arvore
+ Willy Vanhoutte bvba  ⁄  groothandel en one stop shop voor de creatieve 
 houtbewerker  ⁄  www.willyvanhoutte.be

+ Katrien Perquy  ⁄  textielkunstenaar die technieken als vilten, kantklossen, 

 ecoverven en -printen combineert  ⁄  www.ailim.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

Ar vore — hout, vilt, ecoprint, metaal, ledspot  ⁄  ca h 60/70 cm x d 13/15 cm

Deze staande lamp refereert naar een boom (‘arvore’ in het Portugees) en laat als het licht brandt, diffuus licht door 
het textiel schemeren. In deze lichtsculptuur versmelten de natuurlijke materialen. De voet kan worden uitgevoerd 
in verschillende lokale houtsoorten. De koker uit vilt kan op basis van wol, wol en papier, of wol en zijde. De wol 
is natuurlijk geverfd en de ecoprint is gemaakt met o.a. Portugese eucalyptus.

/ /  procEs
De match van het houtdraaien met vilten en ecoverven was meteen een in-

teressante combinatie van disciplines die elkaar versterken. Willy Vanhoutte 

(oprichter van Willy Vanhoutte bvba) voerde het draaiwerk uit, waarna Katrien 

Perquy in haar atelier schetsen uitwerkte. Zo kwamen ze tot een houten voet-

stuk waarop een stuk vilt gespannen werd. Samen met Francis Tacq van Willy 

Vanhoutte bvba was het zoeken naar de juiste vorm en het samenbrengen 

van verschillende ambachten in één object. Elk kon tips geven vanuit het ei-

gen vakgebied en elkaar zo perfect aanvullen.

“DE MAKERSMATCH is de ideale aanleiding om elkaars ambacht 
beter te leren kennen en de mogelijkheden ervan af te tasten.”
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“De belangrijkste hindernis die je moet overwinnen, is tijd.”
Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“

DE MAKERSMATCH
Wat als makers, maakbedrijven en
ontwerpers samen aan de slag gaan?

De Makersmatch iets voor u?
Interesse om zelf een samenwerkingstraject op te zetten met een ambachtelijke maker of maakbedrijf?
Contacteer dan zeker HANDMADE IN BRUGGE of ga aan de slag met onderstaande tips.

/ /  HoE BEG IN JE Er A AN? 10 T Ips

1. Kom uit je kot! Zoek nieuwe plekken en netwerken op. In elke ontmoeting zit een kans. 
 Ga op zoek naar een klik. 

2. Wees nieuwsgierig en stel je open op! Ga op bezoek in elkaars atelier, ontdek de mogelijkheden
 en technieken. Wissel kennis en expertise uit. Pas zo kan je echt tot samenwerking komen. 

3. Zet je sterktes in! Zoek naar cross-overs waarin je elkaar echt kan versterken en van 1+1=3 kan maken.

4. Denk out of the box! Wees creatief en durf te experimenteren. Trial & error!

5. Zet in op innovatie! Speel in op veranderende noden en behoeften, en ga op zoek naar nieuwe technieken 
en toepassingsmogelijkheden. 

6. Neem de juiste partners aan boord! Betrek ze omwille van hun expertise en kies wie echt een meerwaarde 
voor je match kan betekenen. 

7. Neem een ontwerper onder de arm! Streef bij productvernieuwing naar een hedendaagse vormgeving.  

8. Communiceer! Maak van bij het begin goeie afspraken. 
 Stem goed af om nadien verrassingen en dubbelwerk te vermijden.  

9. Denk na over IP! Ga bij vragen rond intellectuele eigendom en contracten op zoek naar ondersteuning 
van organisaties als FOD Economie, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Innovatiecentrum, Flanders 
Inshape, Flanders DC, Design Vlaanderen, UNIZO, VOKA, sectororganisaties … 

10. Zet je nieuwe product goed in de markt! 
 Denk na over de vier P’s: product, prijszetting, plaats (doelpubliek en verkooppunten) en promotie.

Een co-creatietraject vraagt tijd, engagement en
een open blik, maar biedt ook veel in de plaats!

/ /  NoG ArGUMENTEN?

“Gewoon doen! Dergelijke samenwerkingen zijn verrijkend en leiden altijd wel tot iets beters of groters dan je gewoon 
bent om te doen. Leidt het niet tot een concreet afgewerkt product, dan leer je altijd wel iets bij over jezelf of je 
werkmethode. Je hebt er niets mee te verliezen, het is sowieso een positieve ervaring!”  Dominique Dufait

“Door kruisbestuiving leer je een ander aspect van je beroep kennen, iets wat je vooraf niet kon bedenken. 
Niet opgeven en blijven zoeken naar creatieve oplossingen is een must!”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Samen sta je sterker. Door het klankbord kan
je snel ideeën aftoetsen.”  Sophie Watelle

“Een samenwerking waar je zelf niet meteen aan
gedacht zou hebben, brengt steeds iets nieuws!” 
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“
“Ik ben ervan overtuigd dat je met twee 
meer weet dan alleen. Dat je alleen sneller 
gaat, maar met twee verder komt. Maar ook 
dat innovatie het antwoord is op de lage 
loonlanden.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA
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+ Redlobster  ⁄  freelance illustrator en grafisch vormgever  ⁄  www.redlobster.be

GAston — porselein, inkt, staal  ⁄  h 45 cm x d 16,5 cm 
GASton is een staande lamp met een knipoog naar de lantaarnopsteker, een afgietsel van een suikermannetje 
dat Pol Standaert als kind goot uit een mal van zijn grootvader. Als GASton de lamp aansteekt, komt de tekening 
op de binnenzijde tot leven. Sfeerverlichting met een verhaal!

LoUis — porselein, plaaster, inkt  ⁄  hanglampen: h 23 cm x d 10 cm  ⁄  plafondrosace: h 3 cm x d 27 cm

LOUis bestaat uit drie sobere hanglampen vertrekkend vanuit een rijkversierde rosace. Het rococomotief wordt 
herhaald op de binnenzijde van de lampen en wordt pas zichtbaar als de lamp brandt. LOUis werpt nieuw licht op 
de rijke erfgoedzolder van Pol Standaert!

MATCH 4 / Bierbieters
+ Abramo nv  ⁄  specialist in ovengerechten en diepvriesproducten waarbij
 kwaliteit en versheid voorop staan  ⁄  www.abramo.be

+ Carl Delaey  ⁄  chef aan huis met aandacht voor verse, streekgebonden kwaliteitsproducten
 en oude (bewaar)technieken  ⁄  www.carldelaey.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Fort Lapin  ⁄  ambachtelijke brouwerij die ondertussen vier bieren op haar naam
 heeft staan  ⁄  www.fortlapin.com  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Shells & Skins bvba   ⁄  productontwerper die bedrijven ondersteunt in de
 creatie van soft consumer goods   ⁄  www.shellsandskins.com

Bierb ieters
Een verrassende snack op basis van terroirproducten. De snack wordt als sharefood aangeboden in een speciaal 
daarvoor ontworpen praktische box die meteen ook mooi presenteert. Keuze uit drie snacks (veggie, vis & vlees) 
waarvan de smaak telkens past bij een ander type bier: kroepoek van rode biet met yoghurtpoeder, ideaal bij 
blond bier; een vis-desembroodcracker met citroenverbena voor bij gehopt bier; of gedroogd rundsvlees voor bij 
quadruppelbier. Eens iets anders dan een pakje chips!

/ /  procEs
Opnieuw was hier de zolder van Pol Standaert – 

volgestouwd met ornamenten uit lang vervlogen 

tijden – de inspiratiebron! In het ontwerp wilden 

de makers porselein, illustraties en mouluren laten 

samenkomen. De idee om een lichtobject te maken, 

groeide vanuit de wens om het spel van tekeningen en 

reliëf in het porselein maximaal tot zijn recht te laten 

komen. Het vervaardigen van lampen in porselein 

vroeg heel wat expertise. Pol Standaert benutte zijn 

vakkennis en maakte de complexe plaasteren mallen. 

Sophie Watelle goot de porseleinen lampenkappen, 

testte verschillende glazuren uit en bakte ze. Lobke 

Rondelez van Redlobster zorgde voor de verhaallijn 

en de illustraties op de lampen. Ze documenteerde 

eveneens het hele proces in een beeldverhaal.

/ /  procEs
Voedingsbedrijf Abramo nv en productontwerpbureau Shells 

& Skins bvba trokken deze match op gang. Ze wilden graag 

iets ontwikkelen dat inspeelt op de trend van het fermenteren. 

Daarom betrokken ze chef aan huis Carl Delaey die thuis is 

in het experimenteren met smaken en bijzondere technieken. 

Ook de expertise van brouwerij Fort Lapin werd ingeroepen 

om de matches met de bieren zo goed mogelijk op punt te 

zetten. De belangrijkste uitdaging in het traject vormde het 

zoeken naar een bewaarmethode die de complexe smaak en 

knapperigheid van vers gemaakte, krokante producten ook op 

langere termijn waarborgt.

“Het combineren van verschillende materialen en technieken, 
creëert nieuwe mogelijkheden en verruimt je blik.”  Sophie Watelle

“DE MAKERSMATCH is een leerrijke mix geworden met
makers uit diverse achtergronden.”  Carl Delaey

“Tegenover het zoeken naar vele ideeën en oplossingen, staat ook 
telkens het selecteren. Er moeten voortdurend keuzes gemaakt 
worden om jezelf niet vast te rijden en door de bomen 
het bos nog te zien.”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Verschillende disciplines, brengen soms de meest innovatieve ideeën op de tafel. 
Ook dat is de kracht van HANDMADE IN BRUGGE!”  Bart Proot, Shells & Skins

“Het was een boeiende oefening om mijn expertise toe te passen 
in functie van het porseleingieten. Door de specifieke eisen kon 
ik voor de mallen geen olie of silicone gebruiken en moest ik 
terug naar de technieken van weleer.”  Pol Standaert

“Als KMO hebben we de troef dat we ons flexibel kunnen 
opstellen en snel kunnen schakelen.”  Robert Lamote, Abramo

“
“

05 ??MATCH 5 / Arvore
+ Willy Vanhoutte bvba  ⁄  groothandel en one stop shop voor de creatieve 
 houtbewerker  ⁄  www.willyvanhoutte.be

+ Katrien Perquy  ⁄  textielkunstenaar die technieken als vilten, kantklossen, 

 ecoverven en -printen combineert  ⁄  www.ailim.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

Ar vore — hout, vilt, ecoprint, metaal, ledspot  ⁄  ca h 60/70 cm x d 13/15 cm

Deze staande lamp refereert naar een boom (‘arvore’ in het Portugees) en laat als het licht brandt, diffuus licht door 
het textiel schemeren. In deze lichtsculptuur versmelten de natuurlijke materialen. De voet kan worden uitgevoerd 
in verschillende lokale houtsoorten. De koker uit vilt kan op basis van wol, wol en papier, of wol en zijde. De wol 
is natuurlijk geverfd en de ecoprint is gemaakt met o.a. Portugese eucalyptus.

/ /  procEs
De match van het houtdraaien met vilten en ecoverven was meteen een in-

teressante combinatie van disciplines die elkaar versterken. Willy Vanhoutte 

(oprichter van Willy Vanhoutte bvba) voerde het draaiwerk uit, waarna Katrien 

Perquy in haar atelier schetsen uitwerkte. Zo kwamen ze tot een houten voet-

stuk waarop een stuk vilt gespannen werd. Samen met Francis Tacq van Willy 

Vanhoutte bvba was het zoeken naar de juiste vorm en het samenbrengen 

van verschillende ambachten in één object. Elk kon tips geven vanuit het ei-

gen vakgebied en elkaar zo perfect aanvullen.

“DE MAKERSMATCH is de ideale aanleiding om elkaars ambacht 
beter te leren kennen en de mogelijkheden ervan af te tasten.”
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“De belangrijkste hindernis die je moet overwinnen, is tijd.”
Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“

DE MAKERSMATCH
Wat als makers, maakbedrijven en
ontwerpers samen aan de slag gaan?

De Makersmatch iets voor u?
Interesse om zelf een samenwerkingstraject op te zetten met een ambachtelijke maker of maakbedrijf?
Contacteer dan zeker HANDMADE IN BRUGGE of ga aan de slag met onderstaande tips.

/ /  HoE BEG IN JE Er A AN? 10 T Ips

1. Kom uit je kot! Zoek nieuwe plekken en netwerken op. In elke ontmoeting zit een kans. 
 Ga op zoek naar een klik. 

2. Wees nieuwsgierig en stel je open op! Ga op bezoek in elkaars atelier, ontdek de mogelijkheden
 en technieken. Wissel kennis en expertise uit. Pas zo kan je echt tot samenwerking komen. 

3. Zet je sterktes in! Zoek naar cross-overs waarin je elkaar echt kan versterken en van 1+1=3 kan maken.

4. Denk out of the box! Wees creatief en durf te experimenteren. Trial & error!

5. Zet in op innovatie! Speel in op veranderende noden en behoeften, en ga op zoek naar nieuwe technieken 
en toepassingsmogelijkheden. 

6. Neem de juiste partners aan boord! Betrek ze omwille van hun expertise en kies wie echt een meerwaarde 
voor je match kan betekenen. 

7. Neem een ontwerper onder de arm! Streef bij productvernieuwing naar een hedendaagse vormgeving.  

8. Communiceer! Maak van bij het begin goeie afspraken. 
 Stem goed af om nadien verrassingen en dubbelwerk te vermijden.  

9. Denk na over IP! Ga bij vragen rond intellectuele eigendom en contracten op zoek naar ondersteuning 
van organisaties als FOD Economie, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Innovatiecentrum, Flanders 
Inshape, Flanders DC, Design Vlaanderen, UNIZO, VOKA, sectororganisaties … 

10. Zet je nieuwe product goed in de markt! 
 Denk na over de vier P’s: product, prijszetting, plaats (doelpubliek en verkooppunten) en promotie.

Een co-creatietraject vraagt tijd, engagement en
een open blik, maar biedt ook veel in de plaats!

/ /  NoG ArGUMENTEN?

“Gewoon doen! Dergelijke samenwerkingen zijn verrijkend en leiden altijd wel tot iets beters of groters dan je gewoon 
bent om te doen. Leidt het niet tot een concreet afgewerkt product, dan leer je altijd wel iets bij over jezelf of je 
werkmethode. Je hebt er niets mee te verliezen, het is sowieso een positieve ervaring!”  Dominique Dufait

“Door kruisbestuiving leer je een ander aspect van je beroep kennen, iets wat je vooraf niet kon bedenken. 
Niet opgeven en blijven zoeken naar creatieve oplossingen is een must!”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Samen sta je sterker. Door het klankbord kan
je snel ideeën aftoetsen.”  Sophie Watelle

“Een samenwerking waar je zelf niet meteen aan
gedacht zou hebben, brengt steeds iets nieuws!” 
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“
“Ik ben ervan overtuigd dat je met twee 
meer weet dan alleen. Dat je alleen sneller 
gaat, maar met twee verder komt. Maar ook 
dat innovatie het antwoord is op de lage 
loonlanden.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA



03 04MATCH 3 / GASton & LOUis
+ Pol Standaert bvba  ⁄  familiebedrijf dat gipsen ornamenten, sierlijsten en schouwen
 in natuursteen vervaardigt  ⁄  www.polstandaert.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Sophie Watelle  ⁄  keramiekontwerpster die met porselein aan de slag gaat, 
 op de grens tussen functionaliteit en kunst  ⁄  www.bovijn-watelle.be

+ Redlobster  ⁄  freelance illustrator en grafisch vormgever  ⁄  www.redlobster.be

GAston — porselein, inkt, staal  ⁄  h 45 cm x d 16,5 cm 
GASton is een staande lamp met een knipoog naar de lantaarnopsteker, een afgietsel van een suikermannetje 
dat Pol Standaert als kind goot uit een mal van zijn grootvader. Als GASton de lamp aansteekt, komt de tekening 
op de binnenzijde tot leven. Sfeerverlichting met een verhaal!

LoUis — porselein, plaaster, inkt  ⁄  hanglampen: h 23 cm x d 10 cm  ⁄  plafondrosace: h 3 cm x d 27 cm

LOUis bestaat uit drie sobere hanglampen vertrekkend vanuit een rijkversierde rosace. Het rococomotief wordt 
herhaald op de binnenzijde van de lampen en wordt pas zichtbaar als de lamp brandt. LOUis werpt nieuw licht op 
de rijke erfgoedzolder van Pol Standaert!

MATCH 4 / Bierbieters
+ Abramo nv  ⁄  specialist in ovengerechten en diepvriesproducten waarbij
 kwaliteit en versheid voorop staan  ⁄  www.abramo.be

+ Carl Delaey  ⁄  chef aan huis met aandacht voor verse, streekgebonden kwaliteitsproducten
 en oude (bewaar)technieken  ⁄  www.carldelaey.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Fort Lapin  ⁄  ambachtelijke brouwerij die ondertussen vier bieren op haar naam
 heeft staan  ⁄  www.fortlapin.com  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ Shells & Skins bvba   ⁄  productontwerper die bedrijven ondersteunt in de
 creatie van soft consumer goods   ⁄  www.shellsandskins.com

Bierb ieters
Een verrassende snack op basis van terroirproducten. De snack wordt als sharefood aangeboden in een speciaal 
daarvoor ontworpen praktische box die meteen ook mooi presenteert. Keuze uit drie snacks (veggie, vis & vlees) 
waarvan de smaak telkens past bij een ander type bier: kroepoek van rode biet met yoghurtpoeder, ideaal bij 
blond bier; een vis-desembroodcracker met citroenverbena voor bij gehopt bier; of gedroogd rundsvlees voor bij 
quadruppelbier. Eens iets anders dan een pakje chips!

/ /  procEs
Opnieuw was hier de zolder van Pol Standaert – 

volgestouwd met ornamenten uit lang vervlogen 

tijden – de inspiratiebron! In het ontwerp wilden 

de makers porselein, illustraties en mouluren laten 

samenkomen. De idee om een lichtobject te maken, 

groeide vanuit de wens om het spel van tekeningen en 

reliëf in het porselein maximaal tot zijn recht te laten 

komen. Het vervaardigen van lampen in porselein 

vroeg heel wat expertise. Pol Standaert benutte zijn 

vakkennis en maakte de complexe plaasteren mallen. 

Sophie Watelle goot de porseleinen lampenkappen, 

testte verschillende glazuren uit en bakte ze. Lobke 

Rondelez van Redlobster zorgde voor de verhaallijn 

en de illustraties op de lampen. Ze documenteerde 

eveneens het hele proces in een beeldverhaal.

/ /  procEs
Voedingsbedrijf Abramo nv en productontwerpbureau Shells 

& Skins bvba trokken deze match op gang. Ze wilden graag 

iets ontwikkelen dat inspeelt op de trend van het fermenteren. 

Daarom betrokken ze chef aan huis Carl Delaey die thuis is 

in het experimenteren met smaken en bijzondere technieken. 

Ook de expertise van brouwerij Fort Lapin werd ingeroepen 

om de matches met de bieren zo goed mogelijk op punt te 

zetten. De belangrijkste uitdaging in het traject vormde het 

zoeken naar een bewaarmethode die de complexe smaak en 

knapperigheid van vers gemaakte, krokante producten ook op 

langere termijn waarborgt.

“Het combineren van verschillende materialen en technieken, 
creëert nieuwe mogelijkheden en verruimt je blik.”  Sophie Watelle

“DE MAKERSMATCH is een leerrijke mix geworden met
makers uit diverse achtergronden.”  Carl Delaey

“Tegenover het zoeken naar vele ideeën en oplossingen, staat ook 
telkens het selecteren. Er moeten voortdurend keuzes gemaakt 
worden om jezelf niet vast te rijden en door de bomen 
het bos nog te zien.”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Verschillende disciplines, brengen soms de meest innovatieve ideeën op de tafel. 
Ook dat is de kracht van HANDMADE IN BRUGGE!”  Bart Proot, Shells & Skins

“Het was een boeiende oefening om mijn expertise toe te passen 
in functie van het porseleingieten. Door de specifieke eisen kon 
ik voor de mallen geen olie of silicone gebruiken en moest ik 
terug naar de technieken van weleer.”  Pol Standaert

“Als KMO hebben we de troef dat we ons flexibel kunnen 
opstellen en snel kunnen schakelen.”  Robert Lamote, Abramo

“
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05 ??MATCH 5 / Arvore
+ Willy Vanhoutte bvba  ⁄  groothandel en one stop shop voor de creatieve 
 houtbewerker  ⁄  www.willyvanhoutte.be

+ Katrien Perquy  ⁄  textielkunstenaar die technieken als vilten, kantklossen, 

 ecoverven en -printen combineert  ⁄  www.ailim.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

Ar vore — hout, vilt, ecoprint, metaal, ledspot  ⁄  ca h 60/70 cm x d 13/15 cm

Deze staande lamp refereert naar een boom (‘arvore’ in het Portugees) en laat als het licht brandt, diffuus licht door 
het textiel schemeren. In deze lichtsculptuur versmelten de natuurlijke materialen. De voet kan worden uitgevoerd 
in verschillende lokale houtsoorten. De koker uit vilt kan op basis van wol, wol en papier, of wol en zijde. De wol 
is natuurlijk geverfd en de ecoprint is gemaakt met o.a. Portugese eucalyptus.

/ /  procEs
De match van het houtdraaien met vilten en ecoverven was meteen een in-

teressante combinatie van disciplines die elkaar versterken. Willy Vanhoutte 

(oprichter van Willy Vanhoutte bvba) voerde het draaiwerk uit, waarna Katrien 

Perquy in haar atelier schetsen uitwerkte. Zo kwamen ze tot een houten voet-

stuk waarop een stuk vilt gespannen werd. Samen met Francis Tacq van Willy 

Vanhoutte bvba was het zoeken naar de juiste vorm en het samenbrengen 

van verschillende ambachten in één object. Elk kon tips geven vanuit het ei-

gen vakgebied en elkaar zo perfect aanvullen.

“DE MAKERSMATCH is de ideale aanleiding om elkaars ambacht 
beter te leren kennen en de mogelijkheden ervan af te tasten.”
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“De belangrijkste hindernis die je moet overwinnen, is tijd.”
Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“

DE MAKERSMATCH
Wat als makers, maakbedrijven en
ontwerpers samen aan de slag gaan?

De Makersmatch iets voor u?
Interesse om zelf een samenwerkingstraject op te zetten met een ambachtelijke maker of maakbedrijf?
Contacteer dan zeker HANDMADE IN BRUGGE of ga aan de slag met onderstaande tips.

/ /  HoE BEG IN JE Er A AN? 10 T Ips

1. Kom uit je kot! Zoek nieuwe plekken en netwerken op. In elke ontmoeting zit een kans. 
 Ga op zoek naar een klik. 

2. Wees nieuwsgierig en stel je open op! Ga op bezoek in elkaars atelier, ontdek de mogelijkheden
 en technieken. Wissel kennis en expertise uit. Pas zo kan je echt tot samenwerking komen. 

3. Zet je sterktes in! Zoek naar cross-overs waarin je elkaar echt kan versterken en van 1+1=3 kan maken.

4. Denk out of the box! Wees creatief en durf te experimenteren. Trial & error!

5. Zet in op innovatie! Speel in op veranderende noden en behoeften, en ga op zoek naar nieuwe technieken 
en toepassingsmogelijkheden. 

6. Neem de juiste partners aan boord! Betrek ze omwille van hun expertise en kies wie echt een meerwaarde 
voor je match kan betekenen. 

7. Neem een ontwerper onder de arm! Streef bij productvernieuwing naar een hedendaagse vormgeving.  

8. Communiceer! Maak van bij het begin goeie afspraken. 
 Stem goed af om nadien verrassingen en dubbelwerk te vermijden.  

9. Denk na over IP! Ga bij vragen rond intellectuele eigendom en contracten op zoek naar ondersteuning 
van organisaties als FOD Economie, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Innovatiecentrum, Flanders 
Inshape, Flanders DC, Design Vlaanderen, UNIZO, VOKA, sectororganisaties … 

10. Zet je nieuwe product goed in de markt! 
 Denk na over de vier P’s: product, prijszetting, plaats (doelpubliek en verkooppunten) en promotie.

Een co-creatietraject vraagt tijd, engagement en
een open blik, maar biedt ook veel in de plaats!

/ /  NoG ArGUMENTEN?

“Gewoon doen! Dergelijke samenwerkingen zijn verrijkend en leiden altijd wel tot iets beters of groters dan je gewoon 
bent om te doen. Leidt het niet tot een concreet afgewerkt product, dan leer je altijd wel iets bij over jezelf of je 
werkmethode. Je hebt er niets mee te verliezen, het is sowieso een positieve ervaring!”  Dominique Dufait

“Door kruisbestuiving leer je een ander aspect van je beroep kennen, iets wat je vooraf niet kon bedenken. 
Niet opgeven en blijven zoeken naar creatieve oplossingen is een must!”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Samen sta je sterker. Door het klankbord kan
je snel ideeën aftoetsen.”  Sophie Watelle

“Een samenwerking waar je zelf niet meteen aan
gedacht zou hebben, brengt steeds iets nieuws!” 
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“
“Ik ben ervan overtuigd dat je met twee 
meer weet dan alleen. Dat je alleen sneller 
gaat, maar met twee verder komt. Maar ook 
dat innovatie het antwoord is op de lage 
loonlanden.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA
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+ Redlobster  ⁄  freelance illustrator en grafisch vormgever  ⁄  www.redlobster.be

GAston — porselein, inkt, staal  ⁄  h 45 cm x d 16,5 cm 
GASton is een staande lamp met een knipoog naar de lantaarnopsteker, een afgietsel van een suikermannetje 
dat Pol Standaert als kind goot uit een mal van zijn grootvader. Als GASton de lamp aansteekt, komt de tekening 
op de binnenzijde tot leven. Sfeerverlichting met een verhaal!

LoUis — porselein, plaaster, inkt  ⁄  hanglampen: h 23 cm x d 10 cm  ⁄  plafondrosace: h 3 cm x d 27 cm

LOUis bestaat uit drie sobere hanglampen vertrekkend vanuit een rijkversierde rosace. Het rococomotief wordt 
herhaald op de binnenzijde van de lampen en wordt pas zichtbaar als de lamp brandt. LOUis werpt nieuw licht op 
de rijke erfgoedzolder van Pol Standaert!

MATCH 4 / Bierbieters
+ Abramo nv  ⁄  specialist in ovengerechten en diepvriesproducten waarbij
 kwaliteit en versheid voorop staan  ⁄  www.abramo.be

+ Carl Delaey  ⁄  chef aan huis met aandacht voor verse, streekgebonden kwaliteitsproducten
 en oude (bewaar)technieken  ⁄  www.carldelaey.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE
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+ Shells & Skins bvba   ⁄  productontwerper die bedrijven ondersteunt in de
 creatie van soft consumer goods   ⁄  www.shellsandskins.com

Bierb ieters
Een verrassende snack op basis van terroirproducten. De snack wordt als sharefood aangeboden in een speciaal 
daarvoor ontworpen praktische box die meteen ook mooi presenteert. Keuze uit drie snacks (veggie, vis & vlees) 
waarvan de smaak telkens past bij een ander type bier: kroepoek van rode biet met yoghurtpoeder, ideaal bij 
blond bier; een vis-desembroodcracker met citroenverbena voor bij gehopt bier; of gedroogd rundsvlees voor bij 
quadruppelbier. Eens iets anders dan een pakje chips!

/ /  procEs
Opnieuw was hier de zolder van Pol Standaert – 

volgestouwd met ornamenten uit lang vervlogen 

tijden – de inspiratiebron! In het ontwerp wilden 

de makers porselein, illustraties en mouluren laten 

samenkomen. De idee om een lichtobject te maken, 

groeide vanuit de wens om het spel van tekeningen en 

reliëf in het porselein maximaal tot zijn recht te laten 

komen. Het vervaardigen van lampen in porselein 

vroeg heel wat expertise. Pol Standaert benutte zijn 

vakkennis en maakte de complexe plaasteren mallen. 

Sophie Watelle goot de porseleinen lampenkappen, 

testte verschillende glazuren uit en bakte ze. Lobke 

Rondelez van Redlobster zorgde voor de verhaallijn 

en de illustraties op de lampen. Ze documenteerde 

eveneens het hele proces in een beeldverhaal.

/ /  procEs
Voedingsbedrijf Abramo nv en productontwerpbureau Shells 

& Skins bvba trokken deze match op gang. Ze wilden graag 

iets ontwikkelen dat inspeelt op de trend van het fermenteren. 

Daarom betrokken ze chef aan huis Carl Delaey die thuis is 

in het experimenteren met smaken en bijzondere technieken. 

Ook de expertise van brouwerij Fort Lapin werd ingeroepen 

om de matches met de bieren zo goed mogelijk op punt te 

zetten. De belangrijkste uitdaging in het traject vormde het 

zoeken naar een bewaarmethode die de complexe smaak en 

knapperigheid van vers gemaakte, krokante producten ook op 

langere termijn waarborgt.

“Het combineren van verschillende materialen en technieken, 
creëert nieuwe mogelijkheden en verruimt je blik.”  Sophie Watelle

“DE MAKERSMATCH is een leerrijke mix geworden met
makers uit diverse achtergronden.”  Carl Delaey

“Tegenover het zoeken naar vele ideeën en oplossingen, staat ook 
telkens het selecteren. Er moeten voortdurend keuzes gemaakt 
worden om jezelf niet vast te rijden en door de bomen 
het bos nog te zien.”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Verschillende disciplines, brengen soms de meest innovatieve ideeën op de tafel. 
Ook dat is de kracht van HANDMADE IN BRUGGE!”  Bart Proot, Shells & Skins

“Het was een boeiende oefening om mijn expertise toe te passen 
in functie van het porseleingieten. Door de specifieke eisen kon 
ik voor de mallen geen olie of silicone gebruiken en moest ik 
terug naar de technieken van weleer.”  Pol Standaert

“Als KMO hebben we de troef dat we ons flexibel kunnen 
opstellen en snel kunnen schakelen.”  Robert Lamote, Abramo

“
“

05 ??MATCH 5 / Arvore
+ Willy Vanhoutte bvba  ⁄  groothandel en one stop shop voor de creatieve 
 houtbewerker  ⁄  www.willyvanhoutte.be

+ Katrien Perquy  ⁄  textielkunstenaar die technieken als vilten, kantklossen, 

 ecoverven en -printen combineert  ⁄  www.ailim.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

Ar vore — hout, vilt, ecoprint, metaal, ledspot  ⁄  ca h 60/70 cm x d 13/15 cm

Deze staande lamp refereert naar een boom (‘arvore’ in het Portugees) en laat als het licht brandt, diffuus licht door 
het textiel schemeren. In deze lichtsculptuur versmelten de natuurlijke materialen. De voet kan worden uitgevoerd 
in verschillende lokale houtsoorten. De koker uit vilt kan op basis van wol, wol en papier, of wol en zijde. De wol 
is natuurlijk geverfd en de ecoprint is gemaakt met o.a. Portugese eucalyptus.

/ /  procEs
De match van het houtdraaien met vilten en ecoverven was meteen een in-

teressante combinatie van disciplines die elkaar versterken. Willy Vanhoutte 

(oprichter van Willy Vanhoutte bvba) voerde het draaiwerk uit, waarna Katrien 

Perquy in haar atelier schetsen uitwerkte. Zo kwamen ze tot een houten voet-

stuk waarop een stuk vilt gespannen werd. Samen met Francis Tacq van Willy 

Vanhoutte bvba was het zoeken naar de juiste vorm en het samenbrengen 

van verschillende ambachten in één object. Elk kon tips geven vanuit het ei-

gen vakgebied en elkaar zo perfect aanvullen.

“DE MAKERSMATCH is de ideale aanleiding om elkaars ambacht 
beter te leren kennen en de mogelijkheden ervan af te tasten.”
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“De belangrijkste hindernis die je moet overwinnen, is tijd.”
Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“

DE MAKERSMATCH
Wat als makers, maakbedrijven en
ontwerpers samen aan de slag gaan?

De Makersmatch iets voor u?
Interesse om zelf een samenwerkingstraject op te zetten met een ambachtelijke maker of maakbedrijf?
Contacteer dan zeker HANDMADE IN BRUGGE of ga aan de slag met onderstaande tips.

/ /  HoE BEG IN JE Er A AN? 10 T Ips

1. Kom uit je kot! Zoek nieuwe plekken en netwerken op. In elke ontmoeting zit een kans. 
 Ga op zoek naar een klik. 

2. Wees nieuwsgierig en stel je open op! Ga op bezoek in elkaars atelier, ontdek de mogelijkheden
 en technieken. Wissel kennis en expertise uit. Pas zo kan je echt tot samenwerking komen. 

3. Zet je sterktes in! Zoek naar cross-overs waarin je elkaar echt kan versterken en van 1+1=3 kan maken.

4. Denk out of the box! Wees creatief en durf te experimenteren. Trial & error!

5. Zet in op innovatie! Speel in op veranderende noden en behoeften, en ga op zoek naar nieuwe technieken 
en toepassingsmogelijkheden. 

6. Neem de juiste partners aan boord! Betrek ze omwille van hun expertise en kies wie echt een meerwaarde 
voor je match kan betekenen. 

7. Neem een ontwerper onder de arm! Streef bij productvernieuwing naar een hedendaagse vormgeving.  

8. Communiceer! Maak van bij het begin goeie afspraken. 
 Stem goed af om nadien verrassingen en dubbelwerk te vermijden.  

9. Denk na over IP! Ga bij vragen rond intellectuele eigendom en contracten op zoek naar ondersteuning 
van organisaties als FOD Economie, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Innovatiecentrum, Flanders 
Inshape, Flanders DC, Design Vlaanderen, UNIZO, VOKA, sectororganisaties … 

10. Zet je nieuwe product goed in de markt! 
 Denk na over de vier P’s: product, prijszetting, plaats (doelpubliek en verkooppunten) en promotie.

Een co-creatietraject vraagt tijd, engagement en
een open blik, maar biedt ook veel in de plaats!

/ /  NoG ArGUMENTEN?

“Gewoon doen! Dergelijke samenwerkingen zijn verrijkend en leiden altijd wel tot iets beters of groters dan je gewoon 
bent om te doen. Leidt het niet tot een concreet afgewerkt product, dan leer je altijd wel iets bij over jezelf of je 
werkmethode. Je hebt er niets mee te verliezen, het is sowieso een positieve ervaring!”  Dominique Dufait

“Door kruisbestuiving leer je een ander aspect van je beroep kennen, iets wat je vooraf niet kon bedenken. 
Niet opgeven en blijven zoeken naar creatieve oplossingen is een must!”  Lobke Rondelez, Redlobster

“Samen sta je sterker. Door het klankbord kan
je snel ideeën aftoetsen.”  Sophie Watelle

“Een samenwerking waar je zelf niet meteen aan
gedacht zou hebben, brengt steeds iets nieuws!” 
Katrien Perquy & Francis Tacq, Willy Vanhoutte bvba

“
“Ik ben ervan overtuigd dat je met twee 
meer weet dan alleen. Dat je alleen sneller 
gaat, maar met twee verder komt. Maar ook 
dat innovatie het antwoord is op de lage 
loonlanden.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA



01 02MATCH 1 / KABINET 89
+ Pol Standaert bvba  ⁄  familiebedrijf dat gipsen ornamenten, sierlijsten en schouwen
 in natuursteen vervaardigt  ⁄  www.polstandaert.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

+ PL/NK  ⁄  ontwerpers- en makersduo van hedendaagse meubels en scenografieën
 in hout en metaal  ⁄  www.plnk.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

K ABINET 89 — acrylgips, multiplex en staal  ⁄  h 150 cm x b 100 cm x d 35 cm 
Kabinet 89 is een hedendaagse vertaling van een Vlaams renaissancekabinet. De kast bestaat uit een cluster van 
vijf kleine kastjes om kostbare spullen in op te bergen. De strakke deurtjes zijn bekleed met klassieke ornamenten 
in acrylgips. Het decoratieve primeert zo op het functionele. Een object dat bekeken wil worden!

/ /  procEs
Het atelier Standaert gaat drie generaties terug in de tijd. Na een 

bezoek aan de zolder, waar een betoverende collectie antieke 

ornamenten bewaard wordt, was het ontwerpersduo PL/NK zo 

onder de indruk dat ze besloten een kast te ontwerpen waar het 

ornament op het voorplan komt. Ze kozen voor een kunstkabinet 

waarbij de deurtjes versierd werden met een stijlrosace uit de 

collectie van Pol Standaert. 16de- en 17de-eeuwse kunstkabinet-

ten waren luxemeubels met kleine, vaak geheime laatjes voor 

het bewaren van waardevolle voorwerpen. In de hedendaagse 

versie wordt het oorspronkelijke palissanderhout vervangen 

door grenen multiplex en de rijke versiering van schildpadhoorn 

of ivoor, door acrylgips. 

/ /  procEs
Dominique Dufait ontwierp de tas en Kurt Vanwynsberghe 

van ERPA maakte het gelasercutte bevestigingssysteem 

en de inox basisstructuur. Samen verfijnden ze het product 

naarmate de uitvoering vorderde. Het was vooral een 

uitdaging om de twee materialen (leder en metaal) op 

een esthetische en duurzame manier te verbinden. Zo 

werd uiteindelijk gekozen voor stevig inoxdraad om het 

tuigleder en de geperforeerde inox structuur met de 

zadelmakerssteek te rijgen. Een mooi huwelijk tussen 

ambacht en technologie!

“DE MAKERSMATCH deed me beseffen dat we als cratievelingen allemaal een aanzienlijk ego hebben. 
Als we dat even opzij schuiven, gebeuren er grote dingen.”  Peter De Blieck, PL/NK

“DE MAKERSMATCH zag ik vooral als een unieke kans om
een samenwerking aan te gaan met een bedrijf waarbij
de drempel in normale omstandigheden te hoog is.”
Dominique Dufait

“Uit DE MAKERSMATCH heb ik geleerd dat ontwerpen met meerdere personen 
zeker niet gemakkelijk is. Iedereen moet toegevingen doen. Maar doordat 
verschillende stijlen, ambachten, ideeën, karakters … samenkomen, 
kom je tot iets anders dan wat je gewoon bent. Je zet een stap
verder.”  Ruth Bonte, PL/NK

“De samenwerking met een bedrijf met een uitgebreid machinepark is een absolute 
meerwaarde. Het biedt oplossingen voor je eigen beperkingen als ambachtelijk maker, 
waardoor je gemakkelijker out of the box kan ontwerpen.”  Dominique Dufait

“Een nieuwe wereld ging voor me open: het maken en bedenken van oplossingen voor ontwerpers
met een esthetisch product.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA

“Het was boeiend om een klassiek architecturaal ornament op te waarderen 
in een hedendaags ontwerp van PL/NK. Old meets new.”  Pol Standaert

“Creativiteit kan wel eens een duw krijgen door paperassen. We 
leven in een wereld van patenten en het warm water opnieuw 
uitvinden is niet altijd simpel.”  Kurt Vanwynsberghe, ERPA“ “

MATCH 2 / taBI
+ ERPA Industrial Supplier bvba  ⁄  verspaningsbedrijf dat onderdelen produceert in
 stuk- én seriewerk voor de maakindustrie  ⁄  www.erpa.be
+ Dominique Dufait  ⁄  ontwerpster die met de hand lederwaren maakt uit plantaardig

 gelooid tuigleer  ⁄  www.dominiquedufait.be  ⁄  MAKER HANDMADE IN BRUGGE

taB I  — plantaardig gelooid tuigleer, inox  ⁄  small: h 25 cm x b 18 cm x d 8 cm  ⁄  large: h 27 cm x b 37 cm x d 9 cm

Deze lederen fietstas is niet alleen praktisch, maar ook duurzaam en elegant. Ze is makkelijk van de fiets te nemen 
en te dragen als stijlvolle (schouder)tas. Ideaal op weg naar het werk, vergaderingen of een uitstap. Je zou bijna 
vergeten dat je met een fietstas op stap bent!

/ /  procEs

+MATcHING

DE MAKERSMATCH ging van start met een open oproep naar makers en maakbedrij-
ven. Daarop volgde een inspiratieavond met toelichting en inspirerende cases. Wie 
overtuigd was, kon instappen in DE MAKERSMATCH en deelnemen aan de matchings-
workshop onder leiding van Flanders Inshape. Aan de hand van Lego® Serious Play® 
onderzochten een 15-tal makers, ontwerpers en maakbedrijven hun eigen sterktes en 
werden opportuniteiten opgespoord. Lego® Serious Play® is een speciaal ontworpen 
legopakket en visualisatietechniek die processen inzichtelijk maakt. Tijdens de matchings-
workshop werden een aantal mogelijke samenwerkingen duidelijk die verder onderzocht 
werden in de deepdives onder begeleiding van HANDMADE IN BRUGGE en Flanders Inshape. 
Makers, ontwerpers en bedrijven gingen bij elkaar op bezoek om inzicht te krijgen in de werkmetho-
des en technische mogelijkheden. Deze bezoeken resulteerden in vijf matches die, waar nodig, werden
aangevuld met een extra ambachtelijke maker of ontwerper.

+proDUcToNT WIKKEL ING

De vijf matches tekenden per match een ontwerp voor een nieuw product uit dat werd afgetoetst tijdens een eerste coachings-
moment. Het Innovatiecentrum West-Vlaanderen werd als externe expert betrokken. Vragen als “Waar sta je? Waar loop je 
vast? Wat kan nog verbeterd worden?” kwamen aan bod. Er werd ook dieper ingegaan op de problematiek van intellectueel 
eigendom (IP), auteursrecht en patenten. In de daaropvolgende fase werkten de vijf matches verder aan de ontwikkeling van 
hun prototypes die tijdens een tweede coachingsmoment aan de groep werden voorgesteld. Na nog een laatste feedback 
werden de prototypes definitief op punt gesteld in de aanloop naar het presentatiemoment, een jaar na de lancering van DE 

MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH
HANDMADE IN BRUGGE zette in 2015 DE MAKERSMATCH op om samenwerking tussen 
makers en maakbedrijven te stimuleren en door co-creatie tot productvernieuwing 
te komen.

DE MAKERSMATCH ging op zoek naar vijf zinvolle matches tussen ambachtelijke ma-
kers en maakbedrijven uit de regio Brugge. Nadat de vijf matches waren gevormd, 
doorliepen de deelnemers gedurende een klein jaar een traject waarbij ze elkaar en 
elkaars praktijk beter leerden kennen, samenwerkingsmogelijkheden aftastten, om 
erna samen tot de ontwikkeling van een nieuw prototype te komen. 

DE MAKERSMATCH wou onderzoeken wat ambachtelijke makers en ontwerpers kunnen betekenen voor de maak-
industrie en omgekeerd. Welke kennis en skills beide spelers kunnen inbrengen en tot welke resultaten een 
samenwerking kan leiden. DE MAKERSMATCH wou vooral werken aan vernieuwing en nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden opsporen door oude ambachtelijke technieken te koppelen aan nieuwe technologieën uit de maakin-
dustrie. 

In deze publicatie kan je de resultaten van DE MAKERSMATCH ontdekken. 
We hopen dat het andere bedrijven en makers prikkelt om gelijkaardige 
samenwerkingen op poten te zetten!

“De uitdrukking Brugge Meemaken heeft twee betekenissen: mee maken en meemaken, samen creëren en samen 
recreëren. De makersmatch zorgt voor een nieuw dubbel wervend werkwoord: maten maken. Door samen te maken, 
maak je vrienden. Maten maken.”  Burgemeester Renaat Landuyt

“Hoelang blijven ambachten en de maakindustrie in hun huidige vorm nog bestaan? Dat is een vraag waar we 
met De Makers (www.makers.be) dagelijks mee bezig zijn. Zeker nu onze reeks ‘Open Ateliers’ inzoomt 

op de toekomst van specifieke materialen zoals hout, textiel, metaal en voeding. Dat disruptieve 
modellen en wereldproblemen zoals klimaatverandering een impact hebben op ons economisch 
model is duidelijk. Het IMF spreekt over het risico van complete stagnatie van onze wereldeconomie 
en volgens Belgisch technologie-expert Peter Hinssen zitten we op het kantelpunt. We staan aan 
de start van een nieuwe economie. Die van delen en samenwerken. Het zijn de kleine bedrijven die 

flexibel georganiseerd zijn en bereid zijn te co-creëren en netwerken te vormen die zullen overleven. 
DE MAKERSMATCH zit in het hart van deze visie en maakt een mooie vorm van co-creatie mogelijk. Dat 

het vele makers mag stimuleren om dezelfde weg in te slaan!”  Ilse Claes, Unizo – De Makers

“DE MAKERSMATCH is een mooi project dat aantoont dat er veel innovatief 
ondernemerstalent in Brugge aanwezig is. De Brugse economie blijft innoveren, nieuwe 
markten verkennen en creatieve toepassingen vinden. Door de kruisbestuiving tussen 
creatief vakmanschap en sterke maakbedrijven wordt productinnovatie mogelijk. De 
stad Brugge, dienst Werk en Economie, ondersteunt dan ook met veel enthousiasme 
dit project. We lieten het ganse traject van DE MAKERSMATCH filmen, zodat het creatief 
vermogen van Brugge voor iedereen zichtbaar wordt.”  Dienst Werk en Economie Stad Brugge

“Het is waar dat in – vergelijking met Gent of Leuven – onze regio minder hoogtechnologische start-ups telt. 
Maar meer dan in de rest van Vlaanderen is er in onze provincie een schat aan familiale maakbedrijven, vaak 
met een specifieke expertise. De innovatieve en creatieve kracht die in dit industrieel weefsel schuilt, mag niet 
onderschat worden. De aanwezigheid van zoveel productiebedrijven die aan banale producten meerwaarde 
kunnen toevoegen, betekent voor onze streek echt een kans tot innoveren, op voorwaarde dat er geclusterd 
en samengewerkt wordt. Bij een succesvol co-creatieproject is 1 + 1 steeds 3. De co-creëerders dagen elkaar 
op een positieve manier uit en stimuleren elkaar om samen de vertrouwde paden te verlaten en iets unieks te 
creëren.”  Marijke Bouciqué, Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw

“Samenwerken is een proces waarin we allen moeten investeren. Henry Ford typeerde de weg naar succesvol 
samenwerken als volgt: ‘Elkaar vinden is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken is een succes.’ 
Voor RESOC Noord-West-Vlaanderen is het belangrijk om die samenwerkingen, die op het eerste zicht misschien wat 
minder evident zijn, een duwtje in de rug te geven. Dit co-creatietraject biedt ambachtelijke makers, maakindustrie 
en ontwerpers een voedingsbodem en een cocon om samenwerking in alle rust te ontplooien. De uitkomst in een 
succesvolle samenwerking is het doel, maar minstens even belangrijk is de weg ernaartoe en wat je daaruit leert als 
ondernemer, maker, ontwerper.”  RESOC Noord-West-Vlaanderen

WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN SAMENWERKING TUSSEN

MAKERS, MAAKBEDRIJVEN EN ONTWERPERS?

KENNIsUITWIssELING  ⁄  proDUcTVErNIEUWING EN oNTWIKKELING VAN NIEUWE IDEEËN  ⁄

VErKENNEN VAN NIEUWE ToEpAssINGsMoGELIJKHEDEN  ⁄  KrUIsBEsTUIVING TUssEN oUDE 

TEcHNIEKEN EN NIEUWE TEcHNoLoGIEËN  ⁄  HET INZETTEN VAN ELKAArs EXpErTIsE  ⁄

NETWErKUITBrEIDING

DE MAKERSMATCH
Het proces van DE MAKERSMATCH is vastgelegd op film. Surf naar DE MAKERSMATCH op 

www.handmadeinbrugge.be en bekijk het filmpje en nog meer beelden van DE MAKERSMATCH.

DE MAKERSMATCH  werd geïnitieerd door HANDMADE IN BRUGGE met steun van RESOC Noord-West-Vlaanderen en
Dienst Werk en Economie Stad Brugge en opgezet in samenwerking met Flanders Inshape, UNIZO en VOKA.

WWW.HANDMADEINBRUGGE.BE
De verschillende matches kenden verschillende snelheden.

Sommige producten zijn klaar om in de markt gezet te worden, andere zijn nog in progress.

“

V.U.: Jorijn Neyrinck, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge

HANDMADE IN BRUGGE wil Brugge sterker profileren als stad van inspirerende makers.
Geworteld in een eeuwenoude traditie én inzettend op creatie en innovatie.

HANDMADE IN BRUGGE is een initiatief van tapis plein vzw i.s.m. de Stad Brugge.
Gesteund door de Vlaamse overheid en Stad Brugge.

Foto’s: Alain Meessen (www.fotoplezier.be)

HANDMADE IN BRUGGE . Sint-Jakobsstraat 36 . 8000 Brugge
050 69 79 73 | 0479 07 91 84 | info@handmadeinbrugge.be


