HET BETROKKEN DESIGN
VAN SOCIAL LABEL
Met hun Social label lopen ze vast op de muziek
vooruit. Petra Janssen en Simone Kramer geloven
in onverwachte combinaties van ontwerpers en
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
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SIMONE KRAMER
(LINKS) EN PETRA
JANSSEN INITIEERDEN
SOCIAL LABEL. TEXTIELLIJN MASK IS EEN
SAMENWERKING
TUSSEN KUNSTENAAR
MARC MULDERS EN RIA
MUL VAN ARTENZO.
LINKERPAGINA BANK
VAN PIET HEIN EEK EN
WOODWORKS, KUSSEN
BEKLEED MET STOF UIT
DE MASK-COLLECTIE.

TAFEL EN BANK IN SAMENWERKING MET
PIET HEIN EEK. RECHTS DE MAKERS VAN
WOODWORKS UIT TILBURG.

5 collecties
HOUT
PIET HEIN EEK MET WERKPLAATS WOODWORKS /
5 HOUTEN PRODUCTEN
VAAS
RODERICK VOS MET OSWIN
EN WERKPLAATS ARTENZO /
UNIEKE POTTEN MET
KROON EN EEN INDUSTRIËLE
VAAS
MASK
MARC MULDERS MET
RIA MUL VAN WERKPLAATS
ARTENZO / DESSINS
VOOR KUSSENS EN MODESTOFFEN
STILL
HAIKO MEIJER (ONIX
ARCHITECTEN) MET WERKPLAATS DE VERBINDING /
STILTEKAST
VEEG
DICK VAN HOFF MET
WERKPLAATS CAMBIO /
BEZEM (BINNENKORT UIT TE
BREIDEN MET EEN HANDSCHOEN EN BLIK & VEGER)

R

heally is een maker. Omdat
het in zijn leven niet altijd
meezat, werkt hij in een werkplaats voor arbeidsmatige
dagbesteding. ‘Ik maak alles,’
zegt hij. Waar hij van droomt? Een baan
om zijn eigen geld te verdienen. En al
houdt hij zelf ‘meer van Rietveld dan
van Piet Hein Eek’, op dit moment krijgt
zijn werk mede dankzij die laatste de
aandacht die het verdient. Bij Woodworks
in Tilburg produceert Rheally tafels
en banken die Eek heeft bedacht.
Samen met een aantal collega’s in de
houtwerkpaats.
‘Als je mag meewerken aan dingen
waar je eigenlijk niks aan verdient, maar
waar de wereld een klein beetje beter van
wordt, moet je dat niet nalaten,’ meent
Piet Hein Eek. Twee jaar geleden raakte
hij betrokken bij het project van initiatiefnemers Petra Janssen en Simone Kramer
om ‘makers met afstand tot de arbeidsmarkt’ een podium te bieden. Petra Janssen: ‘In 2011 organiseerden we in Tilburg

het Huttenfestival. Een zorgbegeleider
van Woodworks, een sociale houtwerkplaats uit Tilburg, was onder de indruk
van de banken en tafel die Piet Hein Eek
aan het festival leverde. Kramer: ‘Ze
hielpen ter plekke met het maken. Hun
belangstelling voor design was meteen
gewekt. Het is goed als werkplaatsen
het stigma van vogelhuisjesgefröbel en
bezigheidstherapie van zich afschudden.’
Janssen: ‘We hebben Piet gevraagd of hij
voor Woodworks een speciaal ontwerp
wilde maken, rekening houdend met wat
de jongens zelf kunnen. Hij haakte gelijk
in.’ Simone: ‘Dat was het begin van Social
label. In de driehoek ontwerpers – makers
– werkplaatsen proberen we innovatieve
economische, sociale en culturele verbindingen tot stand te brengen.’

Organische groei

Cruciaal in de benadering van Janssen en
Kramer is het uitgangspunt dat plannen
niet door beleidsmakers of zorgprofessionals van bovenaf worden opgelegd.
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DICK VAN HOFF BEDACHT EEN BEZEM EN
SCHOONMAAKCOLLECTIE VEEG VOOR
CAMBIO IN DEVENTER.

Janssen: ‘Ze moeten organisch groeien,
vanuit een werkelijke behoefte in de
werkplaatsen.’ Want alleen als de vonk
van de werkplaats nieuwe stijl, van een
zelfvoorzienende aanpak en écht werk als
instrument voor arbeidsintegratie overslaat, ontstaan kansen. Janssen: ‘Je voelt
de behoefte aan een andere samenhang
tussen zorg, herintegratie en werk binnen
een nieuw economisch model.’ Kramer:
‘Het mes snijdt aan twee kanten: het verbindt werelden en het levert duurzaam
design op.’
De bevlogenheid van grafisch ontwerper Janssen (medeoprichter van Studio
Boot) en Kramer (als C-mone werkzaam
op het snijvlak van kunst en communicatie) staat borg voor onverwachte ontmoetingen, een onorthodoxe uitwisseling
tussen makers, ontwerpers, werkplaatsen,
zorgverleners én consumenten. De tijd
lijkt rijp voor hun nieuwe concept van sociaal ondernemen. Terwijl de overheid zich
onder het mom van ‘participatiesamenleving’ steeds meer aan haar traditionele

zorgtaken onttrekt, groeien de kansen
voor een initiatief als Social label. Voor
een alternatieve manier van sociaal ondernemen, zónder geitenwollensokkenimago.

Verborgen kwaliteit

Na de succesvolle lancering van Hout
werden in de loop van 2013 en 2014 vier
nieuwe combinaties opgestart. Voor Mask
begeleidt kunstenaar Marc Mulders Ria
Mul van creatieve werkplaats Artenzo in
Tilburg, Roderick Vos adopteerde het
keramiekproject Vaas in samenwerking
met Artenzo, Haiko Meijer van Onix
Architecten bedacht een stiltekast voor
De Verbinding in Groningen en Dick van
Hoff is voor Cambio in Deventer aan het
ontwerpen geslagen.
Janssen: ‘Eerst bezoeken wij die werkplaatsen. Wat maken ze? Wat kunnen ze?
Waar zijn ze trots op en wat levert een
bijdrage aan hun eigenwaarde?’ Kramer:
‘We richten ons vooral op de groep die
dreigt tussen wal en schip terecht te
komen: te goed voor de zorg, maar ze »

Veeg

DICK VAN HOFF IS ALS DOCENT BETROKKEN BIJ DE MASTEROPLEIDING
SOCIAL DESIGN VAN DE DESIGN ACADEMY EINDHOVEN. ‘HET STIKT VAN
DE GOEDE IDEEËN. JAMMER DAT HET
VAAK PAPIEREN PROJECTEN BLIJVEN.’ WAT HEM AAN SOCIAL LABEL
BEVALT IS DE INSTEEK: ‘NIET TE LANG
OUWEHOEREN, MAAR ERIN VLIEGEN.’
BIJ CAMBIO WERKT HIJ MET THIERRY.
‘ALS HIJ IN DE WERKPLAATS EEN
BEZEM LAST, ZIE JE HEM GROEIEN.
VAN WEGGEGOOIDE STUKKEN
FIETSFRAME MAKEN WE DE STEEL.
NATUURLIJK HEEFT DIE BEZEM OOK
EEN GUNFACTOR. JE DONEERT EEN
BEDRAG IN DE WETENSCHAP DAT JE
ZO’N JONGEN VOORUIT HELPT.’
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LINKSBOVEN STILTEKAST
VAN HAIKO MEIJER VOOR
DE VERBINDING UIT GRONINGEN. RECHTSBOVEN
HIJ IS WAT HIJ MAAKT:
HENDRIE WERKT BIJ DE VERBINDING IN GRONINGEN.
ONDER ONTWERPER
RODERICK VOS HELPT
OSWIN MET PROJECT VAAS.
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schieten net iets tekort voor het reguliere
bedrijfsleven. Ze kunnen doof zijn, mentaal gehandicapt of dropouts. Elk lijntje
dat we leggen is maatwerk. Wat zijn de
verborgen kwaliteiten? Die halen we naar
boven en bieden we een podium.’
De deelnemende ontwerpers zijn op
hun beurt enthousiast over de wisselwerking met het ‘slow design’ in de werkplaatsen. Roderick Vos bedacht een kroon
voor de unieke potten en vazen van de
autistische Oswin uit Curaçao. Die kroon
wordt door een groep makers van Artenzo
gegoten. Vos: ‘Dit soort initiatieven zijn
van onschatbaar belang om mensen op
weg te helpen. Werken met Oswin en zijn
collega’s leidt bij mij ook tot nieuwe inzichten. Hij heeft een goed vormgevoel en
draait prachtige potten. Als de diameter
aan de bovenkant klopt, maken we samen
iets moois.’ Inmiddels is er ook een industriële vaas beschikbaar die MarieChristine – ‘In mijn hoofd gaat het niet
altijd zoals ik wil’ – tijdens een stage bij
Cor Unum in Den Bosch leerde gieten.
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Vos: ‘De winst vloeit daarna weer terug
in het project en komt rechtstreeks ten
goede aan aandacht voor mensen als
Oswin en Marie-Christine.’

Eindelijk beroemd

Rond de producten van Social label
vormen zich communities met verhalen
van mensen. Janssen: ‘De producten zijn
de sleutel tot de verhalen van de mensen.’
In een filmpje van Brabant TV begroet
Jadwiga uit de werkplaats van Artenzo de
filmcrew met een enthousiast ‘Eindelijk
beroemd!’ Kramer: ‘Die trots, die aandacht en dat zelfvertrouwen, dáár gaat
het om. Zo komt iedereen in een positieve
flow. Niet alleen de ontwerpers en de
mensen in de werkplaats, maar ook de
begeleiders en het management.’
Janssen en Kramer vertrouwen op de
inzet en het enthousiasme van geïnteresseerde partijen. ‘De producten zijn de
sleutel om nieuwe arbeid en een schaduweconomie te ontwerpen. Natuurlijk is er
een crisis, maar die is niet uitzichtloos.

Handen uit de mouwen, aan de slag!’
Uiteraard is het de bedoeling dat de
producten uit de collecties Hout, Vaas,
Mask, Still en Veeg ook worden verkocht.
Voorlopig zijn ze online te bestellen, te
koop bij deelnemende werkplaatsen en
in pop-upstores. Maar plannen voor een
eigen Werkwarenhuis, een Social label
conceptstore in Den Bosch, zijn in een
vergevorderd stadium. Janssen: ‘Het
moet een aantrekkelijke omgeving worden waar werk, kunst, zorg en participatie
versmelten. Een werelds buurthuis, waar
makers, ontwerpers en publiek van elkaar
leren en elkaar ontmoeten.’
De producten stimuleren niet alleen de
makers om hun talent te benutten, het
zijn ook ‘de verbeelders’ die aantonen hoe
de afstand tot de arbeidsmarkt kan worden verkleind. De stiltekast die Haiko
Meijer van Onix Architecten bedacht voor
De Verbinding – een fabriek waar dove
mensen werken – symboliseert de thema’s
geluid, stilte en rust. Tegelijkertijd is het
een eyeopener, een aangename stiltezone

of retraiteplek geschikt voor scholen en
kantoren.
‘Elk verhaal dat we toevoegen, moet
kloppend zijn,’ legt Petra Janssen uit.
Fietswerkplaats Cambio uit Deventer
vroeg ons om langs te komen. Een typisch
bedrijf met veel uitvallers en verslaafden.
Ze stelden voor een fiets te gaan maken.
Het leek ons interessanter het over een
totaal andere boeg te gooien. Cambio wil
een pionier zijn in recycling, tegelijkertijd
houden ze de buurt schoon. Ik dacht: op
het lijf van ontwerper Dick van Hoff geschreven. Die kwam met een fantastische
rode bezem van weggegooide fietsframeonderdelen op de proppen. Precíes waar
Cambio voor staat. Stapje voor stapje willen we met onze collecties een huis kunnen vullen. Van alles één. Eén tafel en één
bed. Social label-producten moeten duurzaam zijn en mogen nooit uit de mode
raken. Je koopt straks één keer in je leven
een bezem en dat is de bezem van Dick.’
www.sociallabel.nl

LINKSBOVEN UNIEKE VAAS
VAN OSWIN MET KROON
VAN RODERICK VOS.
RECHTSBOVEN DE MAKERS
VAN WOODWORKS BIJ
‘HUN’ PLANKENKAST VAN
PIET HEIN EEK. ONDER SIERKUSSEN MASK VAN RIA MUL
EN MARC MULDERS.

