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Social label ontwerpt arbeid
Ontwerpers/design thinkers Petra Janssen en Simone Kramer van Social
label ontwerpen arbeid op maat voor lokale bedrijven aan mensen met een
sociaal economische achterstand door middel van design. Met als sleutel
een productontwerp van een Nederlandse ontwerper, leren zij een ambacht
en krijgen betekenisvol werk. Door hun kwaliteiten te benutten en een
aansprekende omgeving te creëren, ontstaan nieuwe kansen. Social label
werkt aan een inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet,
betekenisvol werken en leven centraal staan. Op naar een sociale maakeconomie die de samenleving verbetert en niemand aan de kant laat staan.

Introductie nieuwe labels
Het Social label netwerk groeit. Samen met toonaangevende ontwerpers
en werkplaatsen -van zorgorganisaties tot bedrijven- uit heel Nederland
werken we aan een designcollectie voor eigen waarde en nieuw perspectief.
Tijdens de DDW presenteren we twee nieuwe Social label-productlijnen en
product updates in het pop up Werkwarenhuis in de fabriek van Piet Hein
Eek (Strijp-R, Eindhoven) waar we voor de vierde keer te gast zijn. Hier is
de hele Social label-designcollectie negen dagen lang te zien en te koop.

Nieuw Social label productlijn> LICHT
ism ontwerper Kiki van Eijk en werkplaatsen RIBW Brabant, Tilburg
waar mensen met een psychiatrische achtergrond werken
De vraag van Social label na gesprekken met begeleiders en makers van
RIBW Brabant was om een product te ontwerpen waar bewuster met tijd
wordt omgegaan. Aandacht voor tijd en verschillende werksoorten zodat
iedereen een bijdrage kan leveren en diverse mensen betrokken zijn in een
gezamenlijke productlijn. RIBW Brabant wil via een gezamenlijke productlijn
de vooroordelen rondom psychiatrie verminderen en de bestaande hout- en
textielwerkplaatsen meer met elkaar verbinden. Kiki ontwierp een hanglamp
en kandelaar van restanten leer met fijn handwerk van gekleurde draden en
een specifieke knooptechniek. Social Label ontwikkelde i.s.m. de begeleiders
een nieuwe ‘werkstraat’. De makers presenteren hun productlijn >LICHT
tijdens Dutch Design Week 2016 Eindhoven.

Pauline, maker bij RIBW Brabant, Tilburg:
Ik vind het heel bijzonder om vanaf het begin betrokken te zijn en stap voor stap
het maakproces tot een design-product mee te maken. Iedereen draagt iets bij in
het maken van het product.”

Nieuw Social label productlijn>WARM
ism ontwerper Edward van Vliet en Stichting Vrolijk Werk, Den Haag
kleinschalige duurzame werkplaats voor vrouwen met zorgvraag of
sociale behoefte
Deze warme veilige plek vilten vrouwen samen. Ontwerper Edward van Vliet
liet zich inspireren door de naam van stichting Vrolijk Werk, de gezelligheid,
het gelach en het samenwerken van de vrouwen in de wijk. Op basis van het
materiaal vilt van wol van de eigen schapen van de werkplaats ontwierp hij
een vilten stolp, die de warmte goed isoleert. De twee maten kunnen worden
gebruikt als isolerende vilten stolpen voor het verhalend servies >KOM, maar
zijn ook te gebruiken als los object of accessoire.

Supported by DOEN foundation, city of ‘s-Hertogenbosch and Brabant CEditor’s Note:
If you would like to join the official launch of Social label >LICHT and >WARM this
Sunday Octobre 23 at 11.00 in the factory of PHE? Please send an email to events@sociallabel.nl.

Mimi, maker bij stichting Vrolijk Werk, Den Haag:
Het vilten, werken met m’n handen, geeft me rust en concentratie voor een nieuwe
fase in m’n leven. Dit is een plek waar ik tot mezelf kan komen. Ik wil vanuit m’n
passie werken en weer ergens warm voor lopen zoals vroeger toen ik actrice was.”

Temporary location
Factory PHE/Strijp-R. You can also register there to order items. For further information go to www.
sociallabel.nl or contact us mail@sociallabel.nl also to obtain high-res images of the Social label – Socio
economics collection.
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Product updates

Locaties expo’s

Naast deze nieuwe labels presenteert Social label een aantal
product updates ism deelnemende ontwerpers en werkplaatsen:

1. > Pop up Werkwarenhuis van Social label

1.Sociallabel >VAAS Vaasje met ontwerper Roderick Vos

lang de hoofdlocatie van Social label, een pop up Werkwarenhuis*, waar

In de serie Social label >VAAS ontwierp Roderick Vos een kleine variant.
Makers en begeleiders van creatieve werkplaats Artenzo in Tilburg kregen
een workshop van Marlies Crooijmans (Fabrique Ceramique) om zelf aan
de slag te gaan met het gieten van dit kleine vaasje. (locatie: werkplaats
fabriek PHE/Social label expo)

de gehele collectie van Social label te zien en te koop is, waar diverse

In de werkplaats Fabriek Piet Hein Eek (Strijp-R, halvemaanstr 30)
Tijdens DDW16 Eindhoven is de fabriek van Piet Hein Eek negen dagen

werkplaatsen workshops geven en hun verhaal mee vertellen.
* In ’s-Hertogenbosch (Tramkade 22-24) is het Werkwarenhuis van Social label
het hele jaar door geopend. Winkel, restaurant en lab ineen, waar gewerkt wordt
aan andere oplossingen voor werk en meedoen. Zie ook www.werkwarenhuis.nl

2. Sociallabel >KOM Waterkan met nieuwe verhalen ontwerper
Edwin Vollebergh (studio Boot)
Uitbreiding verhalend servies met ontwerper Edwin Vollebergh
Een grote waterkan maakt nu ook voortaan deel uit van het verhalend
servies Social label >KOM ism grafisch ontwerper Edwin Vollebergh (Studio
Boot). Het maken van het servies is onderdeel van de werkactivering bij
Cello zorg en Reinier van Arkel. Onlangs zijn ook weer nieuwe verhalen
en afbeeldingen toegevoegd van nieuwe makers in het project. (locatie:
werkplaats fabriek PHE/Social label expo)

3 >Social label SCHORT Jas van De Waard tenten met textiel ontwerper
Borre Akkersdijk
Dat ook de jas van Borre Akkersdijk (ByBorre) uit de productlijn Social label
>SCHORT gemaakt is van De Waard tenten illustreren alle fijne details en
koortjes. Dit kledingstuk vraagt om vakmanschap van de vrouwen van
werk/leer-atelier Citydwellers in Eindhoven. (locatie: Klokgebouw/ expo
DDW ‘The Making of Your World’)

2. > expo Dutch Design Awards Veemgebouw (Strijp-S)
Het project >VEEG van de ontwerpers van Social label, ontwerper Dick van
Hoff en werkplaats Cambio is genomineerd voor de Dutch Design Awards
in de categorie: Services & Systems.:
Goed voorbeeld van een ‘product service system’ waarbij op een slimme
manier verschillende elementen bijeen zijn gebracht. Design richt zich
hier op veel meer dan alleen de bezem. De relatie tussen de betrokken
partijen is hier ontworpen, evenals het productieproces. Het systeem
dat hier is opgezet is bijzonder, omdat het er in slaagt de kracht van
(sociaal achtergestelde) mensen te ontdekken en in te zetten. Prettig is
ook dat het een concreet, mooi en bruikbaar product oplevert”, aldus de
commissie van de Dutch Design Awards.
3. expo Making school by Jurgen Bey Veemgebouw,
8e verdieping (Strijp-S) >VEEG >SCHORT
Met deze expositie presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het project >VEEG van de ontwerpers van Social label, ontwerper Dick
van Hoff en werkplaats Cambio is genomineerd voor de Dutch Design

de resultaten gericht op het verbeteren van de onderwijsomgeving door

Awards (locatie: Veemgebouw/ DDA expo).

Social label >VEEG en SCHORT worden getoond als concreet resultaat

de inzet van ontwerpers uit de gehele breedte van de creatieve industrie.
voor vernieuwing en verbinding beroepsonderwijs.

4. expo DDW ‘The Making of Your World’ Klokgebouw (Strijp-S)
Deze expo laat zien wat er komt kijken bij het zo duurzaam mogelijk
maken van producten. Kunnen we naast economische waarden ook
andere waarden een centrale rol geven? De jas ontworpen door Borre
Akkersdijk en vervaardigd uit oude De Waard tenten krijgt hierin speciale
aandacht. De jas maakt deel uit van het project >SCHORT dat Social label
initieerde ihkv Aanval op Schooluitval. Jonge schoolverlaters leren het
vakmanschap in werk/leer-atelier Citydwellers.

Supported by DOEN foundation, city of ‘s-Hertogenbosch and Brabant CEditor’s Note:
If you would like to join the official launch of Social label >LICHT and >WARM this
Sunday Octobre 23 at 11.00 in the factory of PHE? Please send an email to events@sociallabel.nl.
Temporary location
Factory PHE/Strijp-R. You can also register there to order items. For further information go to www.
sociallabel.nl or contact us mail@sociallabel.nl also to obtain high-res images of the Social label – Socio
economics collection.

