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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. Social label vroeg ontwerper Edward van
Vliet om een ontwerp passend bij het ambachtelijke werk van
de mensen van Stichting Vrolijk Werk in Den Haag. De eerste
prototypen van het Social label product >WARM zijn gemaakt
door Stichting Vrolijk Werk, een kleinschalige en duurzame
werkplaats voor vrouwen met een zorgvraag of sociale behoefte
in Den Haag. De opstart van dit project is mede mogelijk dankzij
ondersteuning van Stichting Doen.

Maakproces
Onder begeleiding van professionals en met hulp van
ondernemende vrijwilligers biedt Stichting Vrolijk Werk
dagritme en begeleiding voor sociale ontwikkeling aan vrouwen.
De vrouwen leren in een veilige en vertrouwde omgeving het
ambacht van vilten. Ze werken met de schapen op het land en
scheren, wassen en kaarden vachten in de zomer. Van eigen wol
maken ze handgemaakte vilten producten in de werkplaats.
Een deel van de wol verven ze met de planten uit eigen verftuin,
die ze zelf onderhouden. Zo is er ieder seizoen wel iets bijzonders
te doen en wordt er veel met de handen gewerkt. Deze aanpak
haalt vrouwen uit hun sociale isolement, ze werken aan hun
psychosociale problemen en herstel, ontwikkelen vertrouwen
en geloven weer in hun eigen kunnen.

Oprichter stichting Vrolijk Werk, Sandra Burggraaf
‘Werken met je handen in de natuur heeft een positieve
invloed op mensen. Het helpt om opnieuw contact te
maken met jezelf.’
Begeleider/vrijwilliger Diny
‘Bij het vilten van wol is elke stap belangrijk in
het maakproces van wassen, kaarden tot vilten.
De mooie producten ontstaan door de stappen ervoor
heel secuur te doen. Mooi dat het werk van de vrouwen
zin krijgt en steeds meer gezien wordt.’

DDW 2016
Product: vilten stolp
Ontwerper Edward van Vliet liet zich voor Social label >WARM
inspireren door de naam van stichting Vrolijk Werk,
de gezelligheid, het gelach en het samenwerken van de vrouwen
in de wijk. Op basis van vilt gemaakt van de wol van de eigen
schapen van de werkplaats ontwierp hij een stolp die de warmte
goed vasthoudt. De stolp komt er in twee maten (20 en 25 cm).
Ze kunnen dienen als isolerende stolp voor het verhalend servies
> KOM, maar zijn ook te gebruiken als los object of accessoire. Om
de vrolijkheid te onderstrepen, maken de vrouwen ook een ‘neuswarmer’. Een opstap naar het ambacht van het vilten zodat alle
deelnemers aan kunnen sluiten bij Social label >WARM.

Daphne (25) werkt nog maar kort bij stichting
Vrolijk Werk.
‘Ik ben beroepsdagdromer zegt ze als we vragen wat
haar typeert. Mijn brein maakt geen onderscheid tussen
relevante prikkels dus alles komt binnen. En dat is echt
heel vermoeiend. Het vilten geeft me focus en ik vind
het bovendien leuk om te doen. Mijn droom is decorbouwer
te worden voor theater of film. Tijdens een eerste bezoek
aan een opera voorstelling heb ik urenlang naar
het decor gekeken.’
Ontwerper Edward van Vliet
Samen met zijn ontwerpstudio werkt hij aan de meest uiteenlopende projecten. Van het ontwerpen van meubels tot het design
voor hotels en huizen. Hij werkt al 25 jaar met de top uit de wereld
van design en hospitality. En nu verbindt hij zich ook aan Social
label. Omdat hij het verhaal omarmt en design als middel voor
een sociale missie mee in wil zetten.

‘Ik geloof heel erg in het verhaal en wil iets toevoegen om
een verborgen beroepsgroep aandacht te geven.’
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DESIGNER EDWARD VAN VLIET
& VROLIJK WERK FOUNDATION, THE HAGUE
1 designer Edward van Vliet & Vrolijk Werk foundation, The Hague
foto credit: Rene van der Hulst art-direction Petra Janssen

2 Social label >WARM nose warmer
foto credit: Petra Janssen (studio Boot)

4 Social label >WARM felt bell
foto credit: Petra Janssen (studio Boot)

Editor’s Note:
If you would like to join the official launch of Social label >WARM
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.

