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PERSBERICHT  
  

Stichting Social label presenteert: 
Social label >VAAS 
ism Roderick Vos en Artenzo 
 
27 juni 10.30u Deprez gebouw Tilburg tijdens Festival Mundial 
  

                 
Ontwerp van keramiektalent Oswin en Roderick Vos 
Op vrijdag 27 juni 10.30u presenteert stichting Social label, samen met de makers, 
de tweede productlijn: Social label >VAAS in het Deprez gebouw in de Spoorzone van 
Tilburg. Oswin, keramiektalent van werkplaats Artenzo, maakte handgedraaide 
potten waarvoor Roderick Vos een keramische kroon ontwierp. Deze exclusieve 
kroon is gegoten door een team van makers van werkplaats Artenzo ism hun 
begeleiders en keramiste Olga Pullens. Slow design met arbeid als product voor mooi 
maatwerk. Gemaakt met aandacht, plezier en vakmanschap. 
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Pop up conceptstore tijdens Festival Mundial  
De Social label-producten verdienen het grote publiekspodium. Daarom presenteren 
en verkopen de makers van de werkplaatsen Artenzo en Woodworks hun Social label-
productlijnen >VAAS en >HOUT in de pop-up conceptstore tijdens Festival Mundial 
op 28 en 29 juni in de Spoorzone van Tilburg.  
  
Nieuwe partners: De Verbinding BV (Groningen) en Cambio (Deventer) 
Naast het nieuwe Social label >VAAS, presenteert stichting Social label nieuwe 
partners. Want op diverse plekken wordt samen gewerkt met maatschappelijke 
organisaties, zorginstellingen, bedrijven, ontwerpers en overheden. Zo ontwikkelt 
stichting Social label diverse productlijnen in Nederland. In Deventer is ontwerper 
Dick van Hoff gekoppeld aan buurtbeheerbedrijf Cambio, onderdeel van Circulus BV. 
En in Groningen werd architect Haiko Meijer (Onix) voorgesteld aan social firm De 
Verbinding BV waar dove mensen werkzaam zijn. Met ondersteuning vanuit Start 
Foundation ontwikkelt Social label ism Onix een eigen Social label-productlijn voor 
deze kozijnenfabriek. Daarnaast werkt kunstenaar Marc Mulders met Ria Mul aan een 
bijzondere Social label-textiellijn. Tijdens de Dutch Design Week in oktober 2014 
presenteert Social label samen met de deelnemende ‘Nieuwe Werkplaatsen’ en 
geselecteerde ontwerpers de eerste prototypen aan het publiek.  
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Social label zorgt voor nieuw werk in > De Nieuwe Werkplaatsen 
Social label is een antwoord op de Participatiewet en de veranderingen in de WMO. De 
urgentie rond het vraagstuk van de groep mensen die te goed is voor de zorg en 
uitvalt bij regulier werk, is groot. Er is 'nieuw werk' op maat nodig voor deze groep. 
Stichting Social label heeft als doel het ontwikkelen van zinvolle en aantrekkelijke 
Social label-producten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een podium en 
uitdagend werk te bieden. Aan elke unieke samenwerking met een gerenommeerd 
ontwerper wordt een Social label gekoppeld. Zo is het eerste Social label> HOUT ism 
Piet Hein Eek geïntroduceerd en nu is Social label> VAAS ism Roderick Vos aan de 
beurt. De makers staan centraal. Social label vraagt ontwerpers om een ontwerp op 
maat te maken om talenten te benutten zodat mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kunnen groeien, het vakmanschap kunnen leren en gewaardeerd werk 
krijgen. Via de producten vertellen we het verhaal en genereren we samen met de 
deelnemende werkplaatsen nieuwe kansen voor kwetsbare groepen. Socio 
economics.  
  
Social label is een initiatief van Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer (C-
Mone) die design, kunst en communicatie als 'opener' inzetten om processen rond 
zorg en werk anders vorm te geven (design thinking).  
 
------------------------------------------------------------------ 
Noot voor de redactie: (niet voor publicatie) 
Wat: Presentatiebijeenkomst Social label 
Waar: Deprez gebouw, Lange Nieuwstraat 175, Tilburg 
Tijd: 10.30 – 12.30 uur 
 
Meer informatie over de presentatie en Social label vindt u op www.sociallabel.nl.  
 
Voor aanmelding presentatie en high res beeldmateriaal kunt u  contact opnemen 
met Simone Kramer via 06-12696417 of mail@sociallabel.nl.  
 
connect:  
https://www.facebook.com/SocialLabel 
https://twitter.com/social_label_ 
 

 
Stichting Social label krijgt ondersteuning van de provincie Noord-Brabant 
(leefbaarheidsfonds), Start Foundation (sociaal ondernemerschap) en Stichting DOEN 


