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Z ijn stoere handen vol ruige tatoeages en
littekens doen vermoedens rijzen naar
een zwaar verleden. Nu proberen die-
zelfde kolenschoppen zorgvuldig een
dun zijden draadje door een naald te

krijgen. Voor hem ligt een lap stof met een
half geborduurde ananas erop. In de cel
ernaast zit nog een bajesbonk te borduren.
En daarnaast nog een. Een bevreemdend
beeld? Deze veroordeelden zijn onderdeel
van Fine Cell Work, een Britse vzw die gevan-
genen laat borduren.

Hun handwerk – van klassieke plaids met
anjers tot hippe ananaskussens – worden
wereldwijd voor veel geld verkocht. De
gevangenen krijgen een derde van de ver-
koopprijs en het geeft hen letterlijk iets om
handen. “Een gemiddelde gevangene zit 17
uur per dag in zijn cel. In de weekends en de

jes voor de lokale goededoelenwinkel, maar
regelrechte topkwaliteit. Externe designers
staan in voor de ontwerpen. En het metier is
zeer hoogstaand. In één stuk kruipt al snel
100 uur borduurwerk. Reken voor het goed-
koopste kussen op 50 euro. Bijzondere items
kosten tot wel 300 euro. Ook de branding
oogt professioneel met een goed gevonden
logo: de typische turfstreepjes die gevange-
nen gebruiken om hun zittijd af te tellen, zijn
vervangen door vijf borduurnaalden.

Contemplatief
Een grote groep vrijwilligers leidt de zware
jongens – 95 percent van de deelnemers aan
het project zijn mannen – op voor betaald,
vakkundig en creatief borduurwerk. Maar het
doel reikt verder dan wat tijdverdrijf en een
zakcentje. Urenlang borduren werkt medita-
tief, waardoor gevangenen een andere kant
van zichzelf ontdekken: het is dus ook een
bespiegelende en contemplatieve oefening. 

Het geeft hen ook handvatten om na hun
zittijd het roer om te gooien. Praktisch,
omdat ze plots nieuwe skills hebben die hen
uitzicht geven op een job. Financieel, omdat
ze met het borduren een stevige spaarpot
kunnen aanleggen. Zo kunnen ze hun familie

onderhouden en na hun vrijlating zitten
ze niet meteen op zwart zaad. 

En mentaal, omdat het handwerk
hun zelfvertrouwen boost. CEO Katie

Emck: “Niet zelden komt agressief of cri-
mineel gedrag voort uit een gebrek aan
zelfrespect. Borduren kan dat omkeren.
Hun state-of-the-artvakmanschap is het
levende bewijs dat ze wél iets kunnen
bereiken. Ze krijgen er hun waardigheid
mee terug. Borduren creëert hoop, disci-
pline en zelfvertrouwen. Het laat gedeti-
neerden voorbij de gevangenismuren
kijken. Het verbreedt hun horizon en
gunt hen een zonnigere blik op de
 toekomst.” 

“Twintig jaar geleden belandde ik in de
gevangenis”, vertelt Tony, die al zestien jaar
borduurt voor Fine Cell Works. “Ik had een
zwaar drugsprobleem en bergen zelfmedelij-
den. Ik had geen beetje zin in de toekomst.
Toen iemand me vroeg of ik zin had om te
borduren, stond ik niet te springen. Toch
deed ik het. Met mijn eerst verdiende geld
spaarde ik voor een stereo toren, kleding en
een spelconsole. Langzaamaan kreeg mijn
leven wat kleur. Mijn zelfvertrouwen groeide
en omdat ik me wilde concentreren op mijn
werk, verloor ik stilaan de drugs uit het oog.
Op een dag kreeg ik een kaart van een vrouw
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Drop-out design

Niet in alle gevangenissen regeert de chaos. Soms kunnen 
creativiteit en ambacht de gemoederen bedaren met 

een magnifieke win-win als resultaat. Een hartverwarmend 
verhaal over bordurende criminelen, filantropische ontwerpers

en design als sociale dienstverlening. tekst Iris De Feijter 

Het handwerk van Fine Cell Work wordt wereld-
wijd voor veel geld verkocht. De gevangenen 

krijgen een derde van de verkoopprijs.

vakanties zelfs nog meer. Dat is een ware
marteling. Borduren kalmeert hun geest en
laat de tijd sneller gaan”, pleit Fine Cell
Work-CEO Katie Emck. 

De Britse stichting leidt jaarlijks meer dan
400 gedetineerden op tot vakkundige bor-
duurders. Het initiatief is zo populair dat er
wachtlijsten zijn voor de cursussen. 

Onder hun klanten zijn onder meer het
Koninklijk Paleis en bekende musea zoals
Tate en Victoria & Albert. Fine Cell Work
levert dan ook geen sympathieke prutswerk-

Een gedetineerde borduurt in zijn cel voor Fine Cell Work.
Architectuur



Kaspar Hamacher en designcollectief Jij’s
met onder meer architecten De Vylder Vinck
Taillieu. Hun tafels, krukjes en kast zijn
vooral gemaakt met gerecycleerd hout van
meubels die de nabijgelegen kringwinkel
niet verkocht krijgt. Boons: “We willen aan-
tonen dat de sociale economie ook topkwali-
teit kan afleveren, en zelfs de ambitie heeft
om een eigen meubelcollectie uit de grond te
stampen die niet zou misstaan op de interna-
tionale meubelbeurs in Milaan.” 

Social Label
Het Nederlandse Social Label werd gestart
door Petra Janssen en Simone Kramer, de één
grafisch ontwerpster, de ander vooral actief in
cultuur en communicatie. Social Label ver-
trekt vanuit het idee dat mensen in beschutte
werkplaatsen veel meer kunnen dan envelop-
pen lijmen en behangtafels in elkaar
 schroeven. 

Daarom brengt Social Label hen in con-
tact met een designer. Die ontwerpt dan speci-
aal voor de werkplaats een nieuw product dat
ze in productie kunnen nemen. De collectie
telt nu al zeven producten. Zo tekende Piet
Hein Eek sloophoutstoelen voor een hout-
werkplaats in Tilburg. Dirk van Hoff bedacht
toffe veegborstels. En jonge schoolverlaters
uit Eindhoven maken mooie schorten en
regenjassen naar een ontwerp van modede-
signer Borre Akkersdijk. 

Tijdens de Dutch Design Week in
Eindhoven in oktober lanceert Social Label
twee nieuwe producten: ontwerpster Kiki Van
Eyck gaat samenwerken met mensen met psy-
chologische problemen. En Edward van Vliet
gaat aan de slag met allochtone vrouwen uit
Den Haag. Veel producten hebben ook een
ecologisch kantje. Zo worden de schorten van
Borre Akkersdijk gemaakt van oud tentdoek,
en de veegborstels van gerecycleerde fietsfra-
mes. Simone Kramer: “Door design toe te voe-
gen aan de werkplaatsen, slagen we erin meer-
waarde te creëren. Onze ambitie is echt om via
design de maatschappij mee vorm te geven.” 

In Nederland is er nu heel veel te doen
rond de Participatiewet: een nieuwe regel die
streeft naar de kortste weg naar betaald werk.
“Zoveel mogelijk mensen aan een job helpen,
is natuurlijk een fantastisch streven.
Arbeidstrots geeft mensen vleugels. Maar als
we ook daadwerkelijk iedereen aan het werk
willen krijgen, zullen we wel andere arbeids-
vormen moeten ontwikkelen. Dat willen wij
doen via design. 

“Ontwerpers kunnen out of the box den-
ken. Als ze iets tekenen voor Social Label is
het vertrekpunt niet het uiteindelijke pro-
duct, maar de capaciteit van de makers. Ook
dat is innovatie. Misschien niet in de techni-
sche zin van het woord, maar het is wel een

die een van de kussens had gekocht. Ze was
er zo blij mee en wilde me bedanken. Ik heb
me in jaren niet zo goed gevoeld als toen ik
dat las.” Ook als ze de nor verlaten, kunnen
de stoere borduurders aan de slag blijven
voor Fine Cell Works. Alleen thuis of samen
in het atelier in het Londense hoofdkwartier. 

Groot hart
Tony was een early adopter, want pas in 1997
werd Fine Cell Works opgericht door Lady
Anne Tree: een eigenzinnige socialite van
adel die de Kennedy’s kende en poseerde voor
kunstenaar Lucian Freud. Ze had een groot
hart voor gedetineerden en ijverde jarenlang
voor een aanpassing van de wet waarin het
gevangenen verboden werd om geld te ver-
dienen. “Achter de tralies gaat er zo veel tijd
verloren. Als we daar iets mee kunnen doen,
kunnen we veel bereiken”, oordeelde Tree. Ze
haalde haar slag thuis. En via haar schoon-
moeder – tastemaker Nancy Lancaster van
het luxe interieurmerk Colefax and Fowler –
vond ze de juiste winkels om haar kussens en
plaids te verkopen. 

Bijna twintig jaar later is Fine Cell Works
een grote organisatie met meer dan 200 vrij-
willigers. Veertig percent van hun middelen
halen ze uit verkoop. De rest zijn giften. Geld,
maar evengoed in natura. Zo krijgt Fine Cell
Work de afgeknipte draden van luxe interi-
eurstoffenfabrikant Osborne and Little. Zo is
je kussen niet alleen sociaal, maar ook ecolo-
gisch verantwoord.

Fine Cell Works staat niet alleen. Ook in
onze contreien zijn er hartverwarmende
designinitiatieven. In België breekt Möbel
potten op het vlak van sociaal design. De drij-
vende kracht achter het project is Pieter
Boons, tevens het brein achter het multidis-
ciplinaire ontwerpbureau Heimat.
“ResourceLab is een Turnhoutse vzw die
gespecialiseerd is in houtbewerking met een
eigen schrijnwerkerij-atelier. Hun voor-
naamste missie is de afvalberg verkleinen en
jobs creëren. Ze maken hun eigen producten,
maar ook in opdracht van architecten leve-
ren ze piekfijn maatwerk af. Ze vroegen mij
om samen met hen het designlabel Möbel op
te starten. Dat is in de eerste plaats een visite-
kaartje van hun vakmanschap. Het doel van
Möbel is vooral om te tonen wat de sociale
economie in haar mars heeft. We tillen
recuperatie materiaal en beschutte werk-
plaatsen op naar galerie niveau.” 

Boons koos de designers en zorgde voor
een merkidentiteit. Hij strikte vier grote
namen: Makkink & Bey, Maarten De Ceulaer,

Co-creatie geeft mensen vleugels

Het metier is zeer 
hoogstaand. In één stuk

kruipt al snel honderd uur
borduurwerk

Geüpcyclede
kleerkast/kamer -
scherm van
Makkink & Bey
voor Möbel.
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Haast iedereen koopt liever Made in Belgium
dan Made in China, maar veel minder men-
sen zijn bereid om hiervoor een hoge meer-
prijs te betalen. Door te werken met goedko-
pere krachten in eigen land is het niet nodig
de productie te delokaliseren. Al is dat niet
het uitgangspunt van Social Label. Hun
ambitie is om werk los te koppelen van inko-
men. Voor hen zou werk meer moeten gaan
over waardering en persoonlijke ontwikke-
ling en ontplooiing. Simone: “Echte duur-
zaamheid betekent voor ons dat de mens op
de eerste plaats komt. Al is het natuurlijk
mooi meegenomen als we de lokale econo-
mie kunnen stimuleren.” 

Social Label wil ook de stigma’s weghalen
door zoveel mogelijk verschillende mensen
met elkaar in contact te brengen. Dat doen ze
onder meer in hun Werkwarenhuis in   
’s-Hertogenbosch, dat precies een jaar gele-

den opende. In dit knalroze atelier/shop/res-
taurant zijn ook alle producten te koop.
Simone: “Naast de lokale economie stimule-
ren, willen we ook het ambacht in Nederland
houden. Er zijn nog maar twee keramiekfa-
brieken over. We moeten zorgen dat die over-
leven. Maar om dat te bereiken, moet ook het
publiek heropgevoed worden tot een nieuw
soort consument. Ze moeten begrijpen
waarom ze voor onze producten meer moe-
ten betalen. Er zijn dove mensen die fantas-
tisch kunnen timmeren. Maar dat heeft een
prijskaartje, omdat het meer afstemming
vraagt.” 

De producten van Fine Cell Work en Social Label zijn

online te koop via shop.finecellwork.co.uk en

 sociallabel.nl, Möbel via Resourcelab: 

resourcelab@webwerkt.be

‘Noem het design als sociale
dienstverlening. We ontwerpen

arbeid op maat van de mens’
Petra Janssens richtte Social Label op

vernieuwende manier om naar werk te kij-
ken. En dat is nu belangrijker dan ooit”, legt
Petra Janssen uit. 

“Het is ook zeker niet zo dat de designer
gewoon zijn ontwerp doormailt. Elk product
ontstaat uit een samenwerking. Vaak is het
echt co-creatie waarin ook de makers een
stem krijgen. Noem het design als sociale
dienstverlening. We maken producties die
ervoor zorgen dat iedereen eraan kan mee-
werken en trots kan zijn op het product. We
ontwerpen arbeid op maat van de mens.”

De samenwerking met beschutte werk-
plaatsen – of gevangenen – kan de lokale pro-
ductie een boost geven. Door de hoge loon-
kosten is die de laatste jaren verdwenen.

Social Label vertrekt vanuit het idee dat mensen in beschutte
werkplaatsen veel meer kunnen dan enveloppen lijmen.

Servies uit 
de ateliers van
Social Label.

Co-creatie geeft mensen vleugels
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