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Social label ontwerpt arbeid
De initiatiefnemers van Social Label, ontwerpers/design
thinkers Simone Kramer en Petra Janssen, ontwerpen arbeid
op maat. In hun unieke samenwerkingen brengen ze ontwerpers
en werkplaatsen samen, om zo mensen met een sociaal
economische achterstand een kans te geven om mee te doen
op de arbeidsmarkt. Met als sleutel een productontwerp van
een Nederlandse ontwerper, leren zij een ambacht en krijgen
betekenisvol werk. Kiki van Eijk kreeg van Social label
de vraag naar een product op maat voor RIBW Brabant.
Deze zorgorganisatie begeleidt mensen met een psychiatrische
problematiek in de regio Tilburg naar herstel.

DDW 2016
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
designproduct mee te maken.’
Ontwerper Kiki van Eijk
De nieuwe werkplaats van Kiki van Eijk is een grote industriele
ruimte op de Hurk, plan-B in Eindhoven met een metaal-,
modelbouw- en houtwerkplaats, een spuitcabine en een
designkantoor vol met haar ontwerpen van Kiki World.
De begeleiders en een cliënt van RIBW Brabant, gingen een half
jaar geleden mee op werkbezoek voor een eerste kennismaking
met de wereldwijd bekende ontwerper. Op 23 oktober presenteren
Kiki van Eijk en RIBW Brabant Social label >LICHT.

Ontwerper Kiki van Eijk
‘Ik heb wel vaker iets door sociale werkplaatsen laten
uitvoeren. Maar nu staat het ontwerp ten dienste van
de mensen en werken we samen aan een productlijn.
Het gaat erom iets te bedenken voor een groep mensen
zodat zij vanuit een ander niveau mee kunnen doen.
Door tijd te nemen komen er oplossingen. Dan zie je
dat iedereen betrokken, blij en trots is.’

Maakproces
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 textiel/leerwerkplaatsen meer met
elkaar verbinden. I.s.m. de begeleiders is een nieuwe
‘werkstraat’ ontwikkeld en presenteren de makers hun
productlijn >LICHT tijdens Dutch Design Week 2016 Eindhoven.

Maaike Mol begeleider RIBW Brabant, Tilburg
‘Ik vind het belangrijk dat mensen lol krijgen in hun
werk, van moeten naar willen werken door iets zinvols te
maken. Voorbij het ‘stereotype’ van ‘dopjes draaien’ naar
‘echte’ producten voor een ‘echte’ markt. Voor een publiek
dat sociaal duurzame kwaliteitsproducten koopt omdat
ze goed en mooi zijn en niet omdat ze mensen met een
beperking zielig vinden. Social label producten dragen bij
stigma’s te doorbreken.’
Product: hanglamp en kandelaar
Kiki van Eijk ontwierp voor Social label >LICHT een hanglamp
en kandelaar van ‘surplus’ aan leer met fijn handwerk
van gekleurde draden en een specifieke knooptechniek.
De begeleiders van RIBW Brabant hebben samen met de makers
het werkproces zo optimaal mogelijk ingericht van wasrekjes
om te leren knopen tot slimme mallen voor rechte stukken leer
(zie foto ‘werkstraatje’). Door kleine stapjes te nemen, komen
mensen verder in de ‘werkstraat’. Zo stimuleren begeleiders
arbeidsvaardigheden en kunnen de makers aan een echt
designproduct werken.
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1 Designer Kiki van Eijk & RIBW Brabant

foto credit: Rene van der Hulst art-direction Petra Janssen

2 Designer Kiki van Eijk (on the RIGHT) and Pauline (RIBW Brabant) illustrate the steps in the manufacuring process
foto credit: Rene van der Hulst art-direction Petra Janssen

3 Social label >Licht hanging lampfoto credit: Petra Janssen (studio Boot)

4 Social label >LICHT candlestick
foto credit: Petra Janssen (studio Boot)

5 Social label >LICHT hanging lamp
in Conceptstore WerkWarenhuis ‘s-Hertogenbosch
foto credit: Rene van der Hulst art-direction Petra Janssen

Editor’s Note:
If you would like to join the official launch of Social label >LICHT
this Sunday Octobre 23 at 11.00 in the factory of PHE? Please send
an email to mail@sociallabel.nl.
Temporary location:
Factory PHE/Strijp-R. 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.

