
Design met 
betekenis 

Mooi design moet voor iedereen haalbaar zijn en kan door 

iedereen worden gemaakt. Ook door mensen met een 

arbeidsbeperking. De collectie van stichting Social label 

is daar het ultieme bewijs voor.
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Ideaal verhaal

Trotse makers 
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design vaak dat het duur is en dus niet voor hen is weg-
gelegd. Maar schoonheid, poëzie en mooie dingen 
moeten er voor iedereen zijn en kunnen door ieder-
een gemaakt worden.”

Nieuwe kansen
Toen ze elkaar in 2011 ontmoetten, bleken Petra en  
Simone iets gemeenschappelijk te hebben: ze willen 
allebei mensen via kunst, cultuur of design nieuwe 
mogelijkheden bieden. Vanuit die drive is Social label 
ontstaan. Petra: “Voor mij gaat het vooral over het 
bieden van nieuwe kansen. De mensen die via Social 
label aan een product werken, krijgen de kans om iets 
totaal anders te doen. Daardoor kan er wezenlijk iets 
ten goede veranderen in hun leven.” In Nederland wordt 
inclusief werken - dat zijn werknemers met een arbeids-
beperking die naar vermogen betaald werken - vaak 
in de horeca gedaan, of in de groenvoorziening. “In de 
maakindustrie is het lastiger, omdat het daar gaat over 
zaken als prijs-kwaliteitverhouding en commercie. Maar 
wij zien dat veel mensen die langs de zijlijn staan heel 
gelukkig worden van iets creëren. Door iets te maken, 
kun je ook iets van jezelf laten zien. En hoe geweldig 
is het als iets wat jij hebt gemaakt in een winkel wordt 
verkocht en op de designbeurs in Milaan ligt? Het geeft 
mensen het gevoel dat ze gewaardeerd worden.”

DE OUDE FABRIEK IS 

SPEELS INGERICHT. 

IN WAT OOIT EEN 

WATERVAT WAS, WORDT 

NU VERGADERD

Aan de Tramkade in Den Bosch staat een oude fabrieks-
hal waarin nog niet zo lang geleden een veevoeder-
bedrijf was gevestigd. Nu hangt er de tekst 'Ik ben 
wat ik maak' aan de muur, in roze neonletters. Het is 
het motto van het WerkwarenHuis, de thuisbasis van 
Social label; conceptstore, ontmoetingsplaats en 
doorstroomhuis ineen. Op een gewone woensdag- 
ochtend, twee weken na de officiële opening door  
koningin Máxima, wordt in de centrale ruimte een 
workshop gehouden. Tegelijkertijd vindt in Restaurant 
van Aken een inspiratiedag plaats en in wat ooit een 
watervat was, wordt vergaderd. Nieuwsgierige binnen-
lopers kijken intussen rond in de winkel, waar sociaal 
duurzame designartikelen worden verkocht die onder 
de vlag van Social label worden geproduceerd. 
Petra Janssen (52, grafisch vormgever, eigenaar Studio 
Boot) en Simone Kramer (46, communicatiedeskun- 
dige, eigenaar bureau C-mone) zitten aan een door 
Piet Hein Eek ontworpen tafel en kijken tevreden om 
zich heen. Dit was wat ze voor ogen hadden, toen ze 
vier jaar geleden stichting Social label oprichtten. Het 
moest drempelloos zijn, er moesten mooie dingen 
gemaakt en verkocht worden, en iedereen mocht 
meedoen. Langzaam maar gestaag brengen ze met 
Social label hun dromen in de praktijk. 

Meer dan een bezem
Het idee is een nieuwe sociale economie op poten te 
zetten, waarbij het niet om efficiency en veel geld ver-
dienen gaat, maar om duurzaamheid, zelfontplooiing 
en schoonheid. Met Social label leggen ze via design 
verbindingen tussen mensen die aan de zijlijn van de 
maatschappij staan, ontwerpers en consumenten. We 
willen design een andere betekenis geven dan alleen 
‘product vormgeving’, aldus Petra. “Het kan ook een 
verhaal zijn dat iets zegt over de ontwerper die het 
heeft bedacht, over degene die het heeft gemaakt  
en over de koper die het mee naar huis neemt. Al die  
verhalen geven een product een meerwaarde.” 
Een voorbeeld? Neem de set gekleurde bezems die in 
de winkel te koop is. Ze zijn ontworpen door Dick van 
Hoff en ze worden gemaakt in buurtbeheerbedrijf 
Cambio in Deventer. Voor de steel worden gerecyclede 
fietsframes gebruikt, wat al aangenaam duurzaam is. 
Maar het verhaal wordt extra mooi als je weet dat de 
makers van deze bezem aan het proces een lasdiploma 
overhouden. Een aantal van hen kon daarmee door-
stromen naar een vaste baan en een eigen plek in de 
maatschappij. Met zo'n aankoop krijg je dus méér dan 
alleen een bezem: je zou het kunnen zien als jouw bij-
drage aan een mooiere, duurzamere wereld. En dan is 
die bezem nog esthetisch verantwoord ook, want dat 
is een speerpunt bij Social label: op designkwaliteit 
wordt niet ingeleverd. Janssen: “Mensen denken over 

‘HET SERVIES WORDT 

VERSIERD MET TATTOOS; 

ZO VERTELLEN DE 

MAKERS HUN VERHAAL’

Tom met het grote Social label-boek Lenie's schaal uit de serie 'Kom'
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‘HET IS SLOW DESIGN,

VAN DE HOOGSTE KWALITEIT’  

Duurzaam gemaakt: vaas van Roderick Vos
en een schort van Borre Akkersdijk (rechts)
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te maken. Naar aanleiding van de interviews die we 
hebben gehouden, heb ik blauwe plaatjes en tekenin-
gen gemaakt waarmee ze het servies kunnen versieren 
en hun verhaal kunnen vertellen. Iedere maker krijgt 
een aantal persoonlijke 'tattoos', zoals we de stickers 
noemen, maar ze mogen ook met plaatjes van iemand 
anders aan de slag. Niet iedereen is kunstzinnig, maar 
op deze manier kan toch iedereen meedoen.”

Wolvenoortjes
Voor het verhaal dat ze vandaag wil vertellen, denkt 
Lydia aan 'vrijheid'. “Daar houd ik van: vrijheid, vakantie, 
leuke dingen doen.” Ze plakt een sticker met het woord 
‘Trots’ op haar schaal, gevolgd door een sticker met 
de in krulletters geschreven tekst: ‘Altijd onderweg’. 
Isabel, aan de overkant, kiest voor een andere invals-
hoek. Ze vond de stickers in de collectie allemaal veel 
te blij. Dus maakte Edwin voor haar een nieuwe: een 
doodshoofd met wolvenoortjes - “De wolf is mijn  
lievelingsdier” - en daaronder de tekst ‘Life is a bitch’: 
“Zo is het soms toch ook?” Op het eerste bord dat ze 
maakte, was ze heel trots, vertelt ze. Dat had ze wel 
willen hebben, maar door een misverstand was het al 
verkocht. “Ook wel leuk natuurlijk.” 
Voor Jolinda, een vrouw die haar benen moet missen, 
tekende Edwin naast losse benen ook een rolstoel met 
vleugels. Die plakt ze vandaag midden op een bord, om 
hem vervolgens te omringen met plaatjes van een 
grote hamer. “De rolstoel geeft me vrijheid, maar soms 
ook niet,” zegt ze. “Vanwege die rolstoel kan ik van de 
week niet mee met een uitje. Dus nu haat ik hem.” Als 
het bord of de schaal klaar is, wordt het in de werk-
plaats van zorginstelling Cello afgebakken. 
Het servies is een geslaagd project, vindt Edwin. “De 
makers komen tot hun recht, de capaciteit van de 
werkplaats wordt goed benut en er is een markt voor. 
Dat laatste vind ik ook belangrijk. Mensen moeten  
het niet kopen uit empathie, maar omdat ze het mooi 
vinden en omdat ze er hun eigen verhalen bij kunnen 
verzinnen.” Inmiddels verkopen ze zoveel van het  
servies dat twee mensen met een beperking er voor 
twee dagen per week betaald werk aan hebben.

Sexyness
Dat er niet op esthetiek wordt beknibbeld bij Social 
label, was voor ontwerpers Jos Kranen en Johannes 
Gillen, werkend onder de naam Kranen/Gillen, een  
reden om zich erbij aan te sluiten. “Er zijn meer sociale 
designprojecten, maar veel daarvan zijn óf naïef of 
opportunistisch - plak het social design-etiketje erop 
en klaar,” zegt Gillen. “Maar Petra en Simone hebben 
een verhaal dat klopt. De uitstraling van de projecten, 
lokte ons hier in eerste instantie naartoe. Hun werk 
heeft een soort sexyness dat ons aanspreekt.”  

Petra en Simone ontwerpen werk op maat. In de praktijk 
gaat het zo: een werkplaats benadert hen voor een 
samenwerking. “Wij gaan dan met ze praten om te zien 
wat er mogelijk zou kunnen zijn: wat hebben ze te 
bieden, wat zijn hun verwachtingen, welke investering 
zouden ze willen doen?” vertelt Simone. “Daarna gaan 
wij in ons netwerk op zoek naar een ontwerper die bij 
hen past.” Het is tot nog toe geen enkel probleem om 
die te vinden. In de afgelopen jaren waren er samen-
werkingen met grote designnamen zoals Roderick Vos, 
Kiki van Eijk en Piet Hein Eek.

Doorkijkjes
Het Social label Lab is een nieuwe stap van de bewe-
ging die ze willen zijn: een centrale plek waar ze hun 
verhaal kunnen overbrengen. Simone: “Hier houden 
we workshops met werkplaatsen en ontwerpers,  
ronde tafelgesprekken met verschillende partners,  
organiseren we lezingen en tentoonstellingen, en 
hebben we de winkel waar we de collectie verkopen.”

Plaats zat voor dit alles in de enorme voormalige  
fabriekshal. Architect Piet Hein Eek en grafisch ont-
werper Edwin Vollebergh (partner van Petra en mede-
eigenaar Studio Boot) maakten van een 'donkere, volle, 
vieze' ruimte een lichte, transparante hal vol speelse 
hoogteverschillen en verrassende doorkijkjes. De 
ruimte weerspiegelt de filosofie van Social label:  
design met betekenis. 
“Even knuffelen,” zegt Lenie als ze aan haar werkdag 
begint tegen Petra en Simone. Eens per twee weken 
komen makers afkomstig uit Bossche zorginstellingen 
- voor mensen met een verstandelijke beperking of 
psychiatrische problemen - bijeen in het Lab om te 
werken aan het verhalend servies dat Edwin Vollebergh 
samen met hen ontwierp. “Uitgangspunt was: hoe 
kun je mensen echt laten werken zonder ze een vrij-
brief te geven om zomaar iets te doen?' vertelt Edwin, 
die ook even aanschuift. “Dat laatste zie je vaak in de 
keramiekwereld, en dat wilde ik niet. Het moest wel 
echt design worden. Een ander doel van mij was om 
de verhalen van de makers via het servies inzichtelijk 

‘KONINGIN MÁXIMA 

MAAKTE MET IEDEREEN 

KENNIS. DAT MAAKTE 

INDRUK’

Edwin Vollebergh, ontwerper  
van het verhalend servies 

Duo Krane/Gille met hun  
opbergdoosje: 'Kluis'

Simone (links) en Petra:  
oprichters van Social label
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begrijpt ons streven naar laagdrempeligheid en nam 
de tijd om met iedereen kennis te maken. Dat maakte 
indruk,” vertelt Simone. “Onze droom is dat we zover 
komen dat we het woord sociaal uit onze naam kunnen 
schrappen,” zegt Petra. “Het is gewoon design en de 
kwaliteit van onze producten doet niet onder voor die 
van regulier design. Het zou mooi zijn als het bedrijfs-
leven de inclusiviteit van de samenleving omarmt en 
design waardeert. Alles is ontworpen in Nederland, 
maar je kunt nog een extra lading aan die vormgeving 
geven door iedereen erbij te betrekken. Zo maken we 
ons land in alle opzichten mooier.”  

Wat ze niet hadden verwacht, was dat in het business-
model óók aan de ontwerpers wordt gedacht. Ieder-
een wordt volgens het social royalty-systeem betaald. 
Ontwerper Jos: “Ze gaan ervanuit dat dit serieus werk 
is, geen liefdadigheid.”
Voor de makers van Weener XL, een werkplaats uit 
Den Bosch, ontwierp Kranen/Gillen de productlijn 
'Kluis'. “We werken daar met een heel diverse groep 
mensen. Ze kunnen autisme of lage intelligentie heb-
ben, of langdurig werkloos zijn. Je staat ervan te kijken 
van op hoeveel manieren je afstand kunt hebben van 
de arbeidsmarkt,” vertelt Jos. Toch loopt de samen-
werking niet heel anders dan hun 'gewone' samen-
werkingen. Johannes: “Als ontwerper werk je altijd 
met beperkingen. Je moet je conformeren aan de 
wensen of mogelijkheden van je opdrachtgever. Dat 
is hierbij niet anders, alleen wat uitgebreider. Het is  
alleen maar interessant om dat mee te maken.”

Langzaamaan
Inmiddels werkt Social label met twaalf werkplaatsen, 
waarmee tien productielijnen zijn ontwikkeld, elk met 
een eigen verhaal. Omdat ze hun landelijk opererende 
platform duurzaam en kwalitatief hoogstaand willen 
opbouwen, nemen Petra en Simone daarvoor de tijd. 
Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven hopen ze 
drie nieuwe producten te presenteren. Simone: “De 
eerste zondag van de Design Week komt we van  
Social label allemaal samen in de fabriek van Piet Hein 
Eek, waar we die hele week staan. Dat is altijd een 
feestje. De nieuwe ontwerpers en makers laten hun 
product zien en vertellen erover. Tijdens de Design 
Week doen de werkplaatsen allemaal een live work-
shop om zich aan het publiek te presenteren.”
Het gaat goed, vinden ze. Petra: “Ik geniet van de stap-
pen die ik mensen zie maken. Niet alleen de makers, 
maar ook de begeleiders, het management, iedereen. 
Dat is geweldig om te zien.” Natuurlijk: het is en blijft 
slow design. “Social label is een productielijn waarin 
mensen kwalitatief hoogwaardig werk maken, maar 
wat langzamer dan gemiddeld. Tijdens het productie-
proces vallen mensen uit. Dat gebeurt tijdens een  
gewoon werkproces ook, maar hier net iets vaker. 
Daarom nemen werkgevers deze groep mensen bij 
voorbaat al liever niet in dienst. Wat ons betreft zou de 
overheid moeten zorgen voor een soort tussen- 
arbeidsovereenkomst, waarin ruimte voor dergelijke 
onzekerheden is. Door middel van ons experiment, 
want dat is het, zoeken we uit hoe we arbeid anders, 
inclusiever zouden kunnen organiseren.”  
“Er komt best wat idealisme bij kijken,” lacht Simone. 
“Maar we zijn bijtertjes, dus we gaan stug door.”
De opening van Social label Lab in mei was een groot 
moment, waarop veel samenkwam. “De koningin 

‘SOMS VALLEN ER MENSEN 

 UIT. HIER NET IETS VAKER

 DAN GEMIDDELD ’

MEER WETEN?
•  sociallabel.nl
•   werkwarenhuis.nl  

(o.a. openingstijden)

Tijdens een live workshop 
zie je hoe het wordt gemaakt
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