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Social label bezig met verbouwing socialdesign lab

De kracht van de verbeelding

‘s-HERTOGENBOSCH - Simone 
Kramer (C-mone) en Petra Jans-
sen (Studio Boot) hadden samen 
een droom; de wereld socialer 
en mooier maken. Vanuit die ge-
drevenheid openden zij in mei 
2015 de deuren van het Wer-
kwarenhuis op terrein Tramka-
de te ‘s-Hertogenbosch met de 
designshop van Social label. So-
cial label ontwikkelt in samen-
werking met topontwerpers als 
Roderick Vos, Dick van Hoff, Kiki 
van Eijk en Piet Hein Eek, en 
werkplaatsen in heel Nederland 
aantrekkelijke designproducten 
op maat voor mensen aan de zij-
lijn. In korte tijd is de stichting 
uitgegroeid tot een nationaal en 
internationaal begrip. Inmid-
dels is de tweede fase ingegaan. 
Dankzij een financiële bijdrage 
van de Rabobank Foundation 
wordt een oud fabriekspand 
momenteel ingrijpend ver-
bouwd tot socialdesign lab.

Door Astrid Berkhout

“We ontwerpen arbeid en ver-
binden verschillende werelden. 
‘Kwetsbare groepen’ koppelen we 
aan ontwerpers en daardoor ont-
staan, onverwachte combinaties”, 
vertellen Simone en Petra enthou-
siast. “In die zin ontwerpen we niet 
alleen een productlijn en daarmee 
werk voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, maar ook een 
hele community die daar bij hoort 
om op die manier nieuwe kansen 
te creëren.” Toen ze net begon-
nen, had het duo samen met ont-
werper Edwin Vollebergh (Studio 
Boot) de muren van het Werkwa-
renhuis volledig roze geverfd. “Als 
een soort statement, omdat we in 
deze monumentenstad behoorlijk 
tegendraads zijn en de dingen we-
zenlijk anders willen benaderen. 
Die roze verwondering hebben we 

in de loop der tijd vast weten te 
houden, daar zijn we trots op.”

Verschillende werelden
Het Werkwarenhuis is de ves-
tigingslocatie van Social label, 
maar daarnaast gebeuren er ook 
allerlei andere dingen. “Sowieso 
is onze conceptstore - met onze 
collectie bestaande uit inmiddels 
10 productlijnen - hier te vinden. 
In maart 2016 is er tevens onder-
steunende horeca, club/restaurant 
Van Aken, bij gekomen en sinds-
dien heeft het Werkwarenhuis 
zich daadwerkelijk ontwikkeld tot 
de laagdrempelige culturele hot-
spot die we ook voor ogen hadden. 
Anno 2018 bruist het van het leven 
op deze plek; activiteiten variëren 
van een ‘do good market’, kunst- en 
muziekfestivals en dansavonden 
tot publiekscolleges en ronde ta-
fels. Mensen uit verschillende we-
relden komen hier samen en voe-
len zich hier thuis.”

Een ‘eye-opener’
“Voor veel mensen is het een 
‘eye-opener’ als ze ontdekken dat 
het bij Social label niet zomaar om 
een tijdelijk project gaat. We zijn 
landelijk en zelfs internationaal ac-
tief om samen met vele andere be-
trokken partijen te werken aan een 
nieuwe economie, waarin de mens 
en design centraal staan. Als speci-
alisten in design en communicatie 
zeggen we niet hoe het moet, maar 
leggen we nieuwe verbindingen en 
bieden we de gelegenheid om in de 
praktijk te onderzoeken en te leren 
hoe het anders kan, zodat uitein-
delijk een beweging op gang komt. 
We hopen dat in het vernieuwde 
socialdesign lab zichtbaarder en 
beleefbaarder te maken. Als gevolg 
van de toegenomen bedrijvigheid 
en culturele events wordt de druk 
op deze plek bovendien simpelweg 
te groot, dus ook praktisch gezien 

is het verstandig om fysiek meer 
ruimte en daarmee rust te creë-
ren voor de bijzondere collectie en 
community van Social label.”

Multifunctionele ruimte
De oude fabriekshal naast Van 
Aken in het Werkwarenhuis wordt 
omgetoverd tot een inspirerende 
multifunctionele ruimte, een ‘ij-
zeren kathedraal’, naar een ont-
werp van Architectenbureau Eek 
en Dekkers ism Studio Boot. “Qua 
vormgeving wordt het echt iets 
bijzonders en voeren we het ex-
periment ten volle door. Het soci-
aldesign lab staat voor onderzoek, 
innovatie en maatschappelijke 
vernieuwing. Onze designcollectie 
kunnen we hier veel beter presen-
teren. Dankzij deze ruimte kunnen 
we de samenwerking met werk-
plaatsen, zorg, onderwijs en be-
drijfsleven nog verder uitbouwen. 
Tevens kunnen er live workshops 
door de deelnemende werkplaat-
sen plaatsvinden, evenals pu-
bliekscolleges, masterclasses en 
ronde tafels. Het wordt een open, 
transparant geheel dat duidelijk in 
verbinding staat met de rest van 
het gebouw. En dat op de hipste 
plek in ‘s-Hertogenbosch. Het bud-
get is beperkt, maar met een flinke 
dosis creativiteit gaan we van niets 
iets maken.”

Monument voor de toekomst
“Samen met gerenommeerde ont-
werpers, vaklui en mensen aan de 
zijlijn bouwen we aan het ‘monu-
ment voor de toekomst’. Het soci-
ale aspect is daarbij essentieel; uit-
eindelijk gaat het immers niet om 
de stenen, maar om de mensen!” 
Het is de bedoeling dat het soci-
aldesign lab in mei 2018 officieel 
wordt geopend.

 u Meer informatie: www.socialla-
bel.nl.

   

Reinier van Arkel zoekt vrijwillige maatjes

VUGHT - Magnolia is een wooncen-
trum van Reinier van Arkel op het 
Zorgpark Voorburg in Vught. Hier 
wonen mensen van 55 jaar en ou-
der die dag en nacht begeleiding 
ontvangen omdat zij psychisch 
kwetsbaar zijn. Veel ouderen heb-

ben behoefte aan individueel con-
tact omdat zij een beperkt sociaal 
netwerk hebben. Daarom zijn er 
maatjes-contacten. Een maatje is 
een vrijwilliger die regelmatig bij 
iemand op bezoek komt of samen 
iets onderneemt op een tijdstip dat 

de vrijwilliger in overleg met de 
cliënt zelf kan bepalen. Er is drin-
gend behoefte aan meer maatjes. 
Meer informatie: vrijwilligers-
werk@reiniervanarkel.nl of tel. 
06-15200365.

Petra Janssen en Simone Kramer vormen de drijvende kracht achter Social label. Foto: Rene van der Hulst

Onderzoek nieuwe bestemming 
hoofdgebouw Kentalis
SINT-MICHIELSGESTEL - Kentalis, de gemeente Sint-Michielsgestel 
en Provincie Noord-Brabant ontwikkelen de komende tijd een geza-
menlijke visie voor een nieuwe bestemming voor het hoofdgebouw 
van Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel en een deel 
van het omliggende terrein. De mogelijkheden van het gebouw en 
het terrein worden hierin onderzocht en beschreven. Daarna wordt 
de haalbaarheid hiervan onderzocht. Begin april worden de eerste 
resultaten verwacht. Naar aanleiding van dit rapport besluiten de 
partijen -rond de zomervakantie- over een go of no go om de ideeën 
verder uit te werken. Kentalis hoopt over drie jaar uit het gebouw 
te zijn. 

Het hoofdgebouw van Kentalis is een rijksmonument. Het gebouw dateert 
uit 1908 en ondanks de goede staat zijn de kosten voor het onderhoud 
hoog. “Geld dat we nu in het pand moeten steken, willen we inzetten in 
zorg en onderwijs”, aldus Ellen Spriensma, woordvoerder van Kentalis. 
“Wij hebben dan ook de intentie om over drie jaar uit dit pand te zijn.” 
Kentalis wil een deel van de activiteiten flexibeler en gespreid over een 
aantal locaties in het land gaan faciliteren. Het hoofdgebouw komt daar-
door vrij. Jan van Hoof, directeur vastgoed bij Kentalis: “Samen met de ge-
meente en provincie gaan we op zoek naar een nieuwe bestemming voor 
het hoofdgebouw. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar onze cliënten 
en leerlingen die op het terrein wonen, dagbesteding en onderwijs krij-
gen. We willen hen een vertrouwde en veilige omgeving blijven bieden.” 
De cliëntwoningen Carré en het onderwijsgebouw Travelaar blijven hun 
functies behouden. De woningen F t/m J en K t/m P worden op termijn ge-
sloopt, nadat voor de huidige bewoners een goed alternatief is gevonden.

Mogelijkheden en haalbaarheid
Wethouder Loose benadrukt de cultuurhistorische waarde van het rijks-
monument. “Het gebouw had en heeft een bijzondere positie in onze ge-
meente. En ook voor de toekomst willen we dit erfgoed natuurlijk graag 
behouden.” Tot aan maart 2018 werken Kentalis, gemeente en provincie 
aan een zo breed mogelijk gedragen visie op de mogelijkheden voor het 
Kentalis-complex. De komende tijd gaan de betrokken partijen op zoek of 
er bestemmingen en functies zijn met een maatschappelijke meerwaarde, 
die daarnaast economisch rendabel zijn. “We zijn nu aan het onderzoeken 
of het pand geschikt is voor zorg, onderwijs en wonen of een combinatie 
van deze functies”, vertelt Ellen Spriensma. Wethouder Mathijssen: “De 
nieuwe functies moeten in een goede balans met de bestaande maat-
schappelijke functies te combineren zijn. Wij vinden het belangrijk dat 
niet alleen het gebouw, maar ook hele gebied een goede invulling krijgt 
die van toegevoegde waarde is voor het dorp en de gemeente.” Begin april 
stellen Kentalis, gemeente en provincie een verkennende visie op. Ver-
volgens worden tot aan de zomer de mogelijke oplossingen verder uitge-
werkt en getoetst op haalbaarheid. In deze fase wordt ook een participa-
tietraject opgestart. Daarna wordt besloten op welke manier het terrein 
en de gebouwen een nieuwe invulling kunnen krijgen.

 

ACTUEEL

Het hoofdgebouw van Kentalis is een rijksmonument daterend uit 1908 

Vers van de pers
‘n Illuster gezelschap bestaat zeven eeuwen

Op honderd jaar na even oud als de stad
Veel ouder dan ‘t credo ‘Den Bosch heeft weer wat’

(Al liep men zulks vast bij ‘t van start gaan te schreeuwen)
De broederschap is nog actief bovendien

Dat is in ‘t Noord-Brabants Museum te zien

Uniek wandelen in ’s-Hertogenbosch: www.stadswandelingoprijm.nl

@EmielBootsma - emiel.bootsma@kpnmail.nl


