
SOCIAL LABEL WORKS EN 
SOCIAL LABEL >VELVET OPENEN 
NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR 
DESIGN EN MAATSCHAPPIJ

VELVET CAFE Presentatie collectie & community 
Milaan / Maandag 8 april, 17.00-19.00 uur

Social label werkt met gerenommeerde ontwerpers 
aan een grensverleggende designmentaliteit. Maandag 
8 april lanceert het Nederlandse designmerk in Milaan 
een verhelderend boek:  Social label Works. 
Het bekende Britse ontwerpersduo Ilse Crawford en 
Oscar Peña (Studioilse, Londen) komt vertellen hoe 
hun houten inklapbare kruk >VELVET bij de socio 
economics van Social label past.     

SOCIAL LABEL WORKS: 
Een open boek over het ontwerpen van werk
door Petra Janssen & Simone Kramer

Het Nederlandse Social label ijvert sinds de oprichting met 

diverse ontwerpers voor een andere kijk op werk en design. 

Initiatiefnemers Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer 

(C-mone) zien design als een middel om een noodzakelijke 

systeemverandering op gang te brengen. Petra: ‘Door onszelf 

op te stellen als creatief ondernemer en pionier zijn we in staat 

om mee te denken over de toekomst van onze samenleving. 

Een ontwerper heeft veel tools in handen om meer te kunnen 

betekenen.’  Simone: ‘Wij stellen de mens en zijn omgeving 

centraal, niet de  winst- en de oplagecijfers.’ Samen met 

ontwerpers van naam zoekt Social label samenwerking met 

makers die nu nog te vaak in de marge van het arbeidsproces 

blijven steken. 

Het boek Social label Works zoomt in op deze verfrissende 

design by doing-benadering. Behalve uitgebreide collectie- en 

foto-overzichten, lessen in socio economics, kwantitatieve en 

kwalitatieve impactmetingen, zijn er interviews met makers 

en designers en verslagen van lezingen en discussiepanels. 

Een aantal essays plaatst de ambities van Social label in een 

actuele, culturele, maatschappelijke en economische context. 

‘Kan design de wereld redden?’ vroeg Social label aan journalist, 

schrijver Jordan Hruska (o.a. The NY Times en The Economist). 

In zijn hoopgevende antwoord introduceert hij het begrip 

‘rethinking design’. ‘Het wordt tijd te pleiten voor een meer 

inclusieve wereldecomie. Arbeid is daarin het ijkpunt om onze 

ideeën over het milieu en over elkaar te hervormen’ Laat dat nou 

nét het vertrekpunt van Social label zijn...  
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SOCIAL LABEL >VELVET: Door Ilse Crawford & Oscar Peña
veertiende productlijn van de designcollectie  
Naast het nieuwe boek, Social label Works, beleeft de nieuwe, veertiende 

productlijn, Social label >VELVET haar première in Milaan. De subtiele, 

inklapbare houten kruk van de generommeerde Ilse Crawford 

(Studioilse, hoofd en oprichter van de afdeling Man + Well-Being aan 

de Design Academy Eindhoven) en Oscar Peña past naadloos bij de 

ontwerpfilosofie van Social label. Crawford: ‘Design gaat altijd over 

kansen en beperkingen. Het enige verschil is dat de beperkingen in het 

>VELVET project vrij specifiek zijn. Niet alleen met betrekking tot het 

maken, maar ook tot de beschikbare materialen.’ De samenwerking 

toont de kracht van design in combinatie met een sociaal gestuurd 

initiatief. Crawford: ‘Social label is zoveel meer dan een verzameling 

designproducten. Het is een beweging met groeipotentieel.’

WHAT?
Social label presenteert VELVET CAFE

-  Nieuwe productlijn Social label >VELVET   

 Designers Ilse Crawford, Oscar Peña en Jobfactory, 

 ondersteund door de gemeente Helmond, met restfluweel van   

 Koninklijke Raymakers 

-  Nieuw boek Social label Works: een open boek over het 

 ontwerpen van werk, door Petra Janssen (Studio Boot) 

 en Simone Kramer (C-mone) 

WHERE? 
 Social label c/o home Aura Dinamica Studio 13, Via Cola 

 Montano, 201509 Milano (Isola district) 

LAUNCH Monday,  April 8, 5 pm – 7 pm  

OPEN  April 9 – April 14, daily 10.30 am – 7 pm

EN VERDER? 
Social label x designers 

Oprichters Petra Janssen (Studio Boot) & Simone Kramer (C-mone) 

en Social label productlijnen: Ilse Crawford & Oscar Peña (Studio 

Ilse Londen), Piet Hein Eek, Dick van Hoff (Van Hoff Ontwerp), Edwin 

Vollebergh (Studio Boot), Borre Akkersdijk (ByBorre), Kiki van Eijk, 

Kranen/Gille, Joost van Bleiswijk, Studio Rens, Haiko Meijer, Roderick 

Vos, Edward van Vliet, Rianne Makkink (Makkink&Bey) en werkplaatsen 

door heel Nederland 

PRODUCT UPDATES
Designer Kiki van Eijk with Social label >LICHT & RIBW Brabant,

5 and 15 lamp chandelier

Designer Edwin Vollebergh with Social label >KOM 

& Cello, Reinier van Arkel 

circulair teapots part of the storytelling tableware. 66 pieces, each one is unique 

LIVE WORKSHOPS ‘MEET THE MAKERS’
> dinsdag 9 april, 14.00 - 16.00 (Jobfactory, Social label >VELVET)

> vrijdag 12 april, 14.00 - 16.00 (Reinier van Arkel, Social label >KOM)

> zaterdag 13 april, 14.00 - 16.00 (Reinier van Arkel, Social label >KOM)

LECTURE ‘DESIGN BY MEANING’
> woensdag 10 april, 14:00

Social label Works boek door Petra Janssen (Studio Boot) 

& Simone Kramer (C-mone)

Noot voor de redactie / niet voor publicatie 

Voor meer informatie, bezoek: www.sociallabel.nl 

Voor interviewaanvragen: neem contact op met Petra Janssen van Social label: 

petra@sociallabel.nl +31 6 53 97 30 47

Het boek Social label Works is voor 50,- te bestellen via winkel@sociallabel.nl 
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