
A MODERN FAIRYTALE
LIVING IN THE REAL WORLD

SOCIAL LABEL BEWEGING / DESIGN MET BETEKENIS
by Petra Janssen (Studio Boot) & Simone Kramer (C-mone)
founders Stichting Social label

Social label-initiators Petra Janssen (studio Boot) 
en Simone Kramer (C-mone) ontwerpen arbeid op 
maat voor mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ 
door middel van ‘design by doing’. Voor een 
betekenisvolle designcollectie die de wereld van morgen 
vertegenwoordigt. Verschillende groepen creatieven 
werken samen in de ateliers craft, assembleer en move. 
In het Social label Lab & shop initiëren we debatten en 
lezingen. Socio economics.

In een jaar van verwijdering, vergroting en verschillen willen we 
verbinden. Dutch Design Week 2022 staat voor ons in het teken van 
elkaar zien, uitwisselen en geven. We presenteren met trots de Social 
label producten en activiteiten zichtbaar in een moment, een gesprek. 
Samen met mensen die wat minder kansen hebben. 

Tijdens de Dutch Design Week in 2022 zijn we onderdeel van ‘Something 
Bigger’ in de Schellens locatie, een oud fabriekscomplex in het centrum 
van Eindhoven, dat tegenwoordig een groot scala aan creatieve 
ondernemers huisvest. De uiteenlopende werken en tentoonstellingen 
van ‘Something Bigger’ bieden de bezoeker nieuwe perspectieven op 
het gebied van conceptueel denken, design & productie en milieu- en 
sociaal bewustzijn.

EXPO Social Label 
Location: Expo Schellensfabriek, on the corner of Vestdijk and 
Bleekweg in Eindhoven
Dates: Saturday 22 October to Sunday 30 October 2022
Daily opening hours from 11:00-18:00.

NEW PRODUCTS & UPDATES 2022
During this Dutch Design Week new Social label products & updates 
will be on display at the Social hub inside the Schellensfabriek, 
Eindhoven:

Social label product> KOM tablecloth Story Atelier
Cello healthcare/Reinier van Arkel x Edwin Vollebergh (Studio Boot) 
Social label product> JAS Craft Atelier
 reintegration project x Brigit Vermeulen  (Warenhuisvermeulen)
Social Label product> KLUIS /table lights Assembly Atelier
practical training De Rijzert x Jos Kranen & Johannes Gille (Kranen/Gille)
Social label product> MAT /doormat Education project Craft atelier
Students Master Artez University  x ASVZ healthcare
Social label activity> ZIE MIJ  Move Atelier
Artenzo healthcare x Jana Slegers x Kelly Vanneste
Social label manifesto> A Modern fairytale, Open atelier 
by Petra Janssen (Studio Boot) and Simone Kramer (C-mone
aanmelden via: info@sociallabel.nl

DDW 2022

Ga voor meer informatie en hoge resolutie foto’s van de collectie van Social label – Socio economics 

naar www.sociallabel.nl of neem contact met ons op.

oprichter / ontwerper / designdenker: Petra Janssen, tel. 00 31 6 53 97 30 47 - petra@sociallabel.nl

oprichter / designdenker: Simone Kramer, tel. 00 31 6 12 69 64 17 - simone@sociallabel.nl

P R E S S R E L E A S E  S O C I A L  L A B E L

Social label >MAT

fotografie: Rene van der Hulst Art direction Petra Janssen studio Boot

Social label KOM tafelkleed

Social label> ZIE MIJ  activiteit

Social label> JAS, Kimono & Gillet

Social label> KLUIS, tafel lamp groot en klein

Social label> JAS, Kimono 

DUTCH
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Social label-initiators Petra Janssen (studio Boot) and 
Simone Kramer (C-mone) are designing customized 
work and activities through ‘design by doing’ for 
people who are disadvantaged in the labor market. 
For a meaningful design collection that represents the 
world of tomorrow. Different groups of creatives work 
together in the ateliers craft, assembly, story and move. 
In the Social label Lab & shop we initiate debates and 
lectures. Socio economics

In a year of disparity, expansion and differences, we want to connect. 
For us, Dutch Design Week 2022 is about seeing each other, sharing 
and giving. We are proud to present Social label products and activities, 
visible in a moment, in a conversation. Together with people who don’t 
have as many opportunities in society.

During Dutch Design Week in 2022 we are part of ‘Something Bigger’ 
in the Schellens location, an old factory complex in the city centre of 
Eindhoven, that nowadays houses a large range of creative powerhouses 
and entrepreneurs. The diverse range of works and exhibitions found 
at ‘Something Bigger’ intend to offer the visitor new perspectives on 
conceptual thinking, design & manufacturing, and environmental- and 
social awareness. 

EXPO Social Label 
Location: Expo Schellensfabriek, on the corner of Vestdijk and 
Bleekweg in Eindhoven
Dates: Saturday 22 October to Sunday 30 October 2022
Daily opening hours from 11:00-18:00.

NEW PRODUCTS & UPDATES 2022
During this Dutch Design Week new Social label products & updates 
will be on display at the Social hub inside the Schellensfabriek, 
Eindhoven:

Social label product> KOM tablecloth Story Atelier
Cello healthcare/Reinier van Arkel x Edwin Vollebergh (Studio Boot) 
Social label product> JAS Craft Atelier
 reintegration project x Brigit Vermeulen  (Warenhuisvermeulen)
Social Label product> KLUIS /table lights Assembly Atelier
practical training De Rijzert x Jos Kranen & Johannes Gille (Kranen/Gille)
Social label product> MAT /doormat Education project Craft atelier
Students Master Artez University  x ASVZ healthcare
Social label activity> ZIE MIJ  Move Atelier
Artenzo healthcare x Jana Slegers x Kelly Vanneste
Social label manifesto> A Modern fairytale, Open atelier 
by Petra Janssen (Studio Boot) and Simone Kramer (C-mone
aanmelden via: info@sociallabel.nl
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Ga voor meer informatie en hoge resolutie foto’s van de collectie van Social label – Socio economics 

naar www.sociallabel.nl of neem contact met ons op.

oprichter / ontwerper / designdenker: Petra Janssen, tel. 00 31 6 53 97 30 47 - petra@sociallabel.nl

oprichter / designdenker: Simone Kramer, tel. 00 31 6 12 69 64 17 - simone@sociallabel.nl
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SOCIAL LABEL PRODUCT> KLUIS /TABLE LIGHTS 
ASSEMBLY ATELIER
practical training De Rijzert x Jos Kranen & Johannes Gille (Kranen/Gille)

NED
In 2017  zijn we met ontwerp duo Kranen/Gille gestart met de eerste twee 
producten. Op basis van de werkzaamheden assembleren, schroeven 
en boren bedachten Jos Kranen en Johannes Gille een opbergdoos van 
handgeborsteld aluminium om waardevolle zaken in op te bergen. Vanuit 
deze filosofie hebben de ontwerpers nu twee lampen ontwikkeld die 
kunnen staan op een tafel. De grote versie maakt van je tafel meteen 
een lees/werktafel en de kleine lamp kun je gebruiken voor je salon 
tafel. Dit is een samenwerking tussen de Bossche praktijkschool voor 
jongvolwassenen, De Rijzert, en ontwerpers Jos Kranen en Johannes 
Gille (Kranen/Gille). Nieuwe vaardigheden leren, vakmanschap 
stimuleren, jongeren hoop en een nieuw perspectief bieden op een heel 
andere manier en omgeving buiten de school. Ze werken binnen een 
professionele en inspirerende setting, waarbij de educatieve aspecten 
aan bod komen, zoals het vergroten van hun vaardigheden en het 
versterken van hun zelfvertrouwen.

EN
In 2017 we started the first two products in collaboration with the 
designers Kranen/Gille. Based on the tasks assembling, screwing and 
drilling, Jos Kranen and Johannes Gille came up with a storage box made 
of hand-brushed aluminum to store valuables. Based on this philosophy, 
the designers have now developed two table lamps. The large version 
immediately turns your table into a reading /work table and the small 
lamp can be used for your coffee table.
This is a collaboration between practical training school for young 
adults, De Rijzert, and designers Jos Kranen en Johannes Gille (Kranen/
Gille). Young people learn new skills and craftmanship, and are offered 
hope and a new perspective in a completely different way and in an 
environment outside school. They are working within a professional and 
inspiring setting, with the educational aspects covered in the process, 
while simultaneously increasing their skills and growing in self-
confidence.

EXPO Social Label 
Location: Expo Schellensfabriek, on the corner of Vestdijk and 
Bleekweg in Eindhoven
Dates: Saturday 22 October to Sunday 30 October 2022
Daily opening hours from 11:00-18:00.

DDW 2022

Ga voor meer informatie en hoge resolutie foto’s van de collectie van Social label – Socio economics 

naar www.sociallabel.nl of neem contact met ons op.

oprichter / ontwerper / designdenker: Petra Janssen, tel. 00 31 6 53 97 30 47 - petra@sociallabel.nl

oprichter / designdenker: Simone Kramer, tel. 00 31 6 12 69 64 17 - simone@sociallabel.nl
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SOCIAL LABEL PRODUCT> JAS 
CRAFT ATELIER
reintegration project x Brigit Vermeulen  (Warenhuisvermeulen)

NED
Een nieuwe productlijn met ontwerper/ateliermeester Brigit Vermeulen 
en vrouwen uit verschillende culturen. Voor dit reïntegratieproject liet 
Brigit zich inspireren door de prachtige borduurkunsten van makers 
uit andere landen. Derya uit Turkije liet haar technieken zien en gaf les 
aan andere makers. Door samen de producten te maken wisselen ze 
vaardigheden uit, delen hun passie in textiel en leren de Nederlandse 
taal voor nieuwe perspectieven in het leven. 
We brengen meteen twee nieuwe producten onder dit nieuwe Social label 
>JAS. Een overslag jurk/jas die je als kimono kan dragen of open als een 
zomerjas. Daarnaast een gilet als bodywarmer of als grote sjaal. Op beide 
met een prachtig borduursel van takken die de natuur representeren. 
De gebruikte stoffen zijn op 100% duurzame wijze geproduceerd. 
Doorgestikte duurzame katoenen batiste met een laag wolfleece. 
Borduursel: Zijde.

EN
A new product range with designer Brigit Vermeulen and women from 
different cultures. For this reintegration project Brigit was inspired by 
their beautiful embroidery skills of makers from other countries. Derya 
from Turkey demonstrated her techniques and taught other makers. By 
making the products together they exchange skills, share their passion 
for textile and learn the Dutch language for new perspectives in life.
We‘re launching two new products under this new Social label >JAS. 
First, a wrap dress/coat that you can wear as a kimono or open as a 
summer coat, and second, a gilet as a body warmer or as a large scarf. 
Both products are beautifully embroidered with branches, representing 
the need to be mindful of nature. The fabrics used are 100% sustainably 
produced. Quilted batiste from organic cotton with a layer of wool fleece 
in between. Embroidery: silk.

EXPO Social Label 
Location: Expo Schellensfabriek, on the corner of Vestdijk and 
Bleekweg in Eindhoven
Dates: Saturday 22 October to Sunday 30 October 2022
Daily opening hours from 11:00-18:00.

DDW 2022

Ga voor meer informatie en hoge resolutie foto’s van de collectie van Social label – Socio economics 

naar www.sociallabel.nl of neem contact met ons op.

oprichter / ontwerper / designdenker: Petra Janssen, tel. 00 31 6 53 97 30 47 - petra@sociallabel.nl

oprichter / designdenker: Simone Kramer, tel. 00 31 6 12 69 64 17 - simone@sociallabel.nl
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SOCIAL LABEL PRODUCT> MAT /DOORMAT 
EDUCATION PROJECT CRAFT ATELIER
Students Master Artez University  x ASVZ healthcare

NED
Studenten Bori Csiszar en Alexandra Polakova van de Master Practic Held 
In Common (PHIC), University of Arts, ArtEZ, onderzochten hoe ze van 
oude afgedankte visnetten* weer een product kunnen maken. Ze werken 
daarbij met een handmatig weefgetouw en onderzoeken hoe ze het 
materiaal kunnen hergebruiken. Samen met de mensen van ASVZ zorg 
weven ze het tot een nieuw product: een deurmat. PHIC is een master 
opleiding aan ArtEZ Arnhem. Het project wordt begeleid door Petra 
Janssen (co-initatior, designer Social label en mentor master PHIC).

*Upcycling  afgedankte visnetten ingezameld door Bek & Verburg. 
Zij verzamelen scheepsafval in de haven van Rotterdam.

EN
ArtEZ University of Arts students Bori Csiszar and Alexandra Polakova 
from the MA Practice Held In Common (PHIC), researched how to turn 
old discarded fishing nets* back into a product. Working with a manual 
loom, they explored ways to reuse the material. Together with the people 
from ASVZ Care they weave it into a new product: a doormat. PHIC is a 
master’s degree program at ArtEZ Arnhem. The project is supervised by 
Petra Janssen (co-initiator, designer Social label and PHIC mentor).

*Upcycling discarded fishing nets collected by Bek & Verburg, who 
collect shipping waste in the Port of Rotterdam.

EXPO Social Label 
Location: Expo Schellensfabriek, on the corner of Vestdijk and 
Bleekweg in Eindhoven
Dates: Saturday 22 October to Sunday 30 October 2022
Daily opening hours from 11:00-18:00.
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SOCIAL LABEL PRODUCT> KOM TABLECLOTH 
STORY ATELIER
Cello healthcare/Reinier van Arkel x Edwin Vollebergh (Studio Boot) 

NED
Grafisch ontwerper Edwin Vollebergh (Studio Boot) heeft gesprekken met 
de makers van Cello zorg en Reinier van Arkel (centrum voor psychische 
of psychiatrische aandoeningen). Hij vertaalt hun verhalen in illustraties 
die mensen zelf kunnen plaatsen. Nu is aan dit verhalend servies een 
feestelijk tafelkleed toegevoegd. De vrolijkste beelden zijn geselecteerd 
en samengebracht in een print die aangebracht wordt met een warme 
pers in de zeefdruk werkplaats van Kurtface in de Makersstraat bij het 
Social label Lab. Daarmee wordt het een compleet product wat vanuit het 
Story Atelier is gemaakt. Elke donderdag komen de makers op bezoek om 
aan het verhalend servies te werken en binnenkort gaan ze ook met stof 
aan de slag.  De verhalen zijn nu ook te bewonderen op het tafelkleed als 
nieuw damast.

EN
Graphic designer Edwin Vollebergh (studio Boot) talks to the makers at 
Cello Care and Reinier van Arkel (center for psychological and psychiatric 
disorders) and translates their stories into illustrations that the makers 
then use to create storytelling tableware. A celebration tablecloth has 
recently been added to this product range. The most cheerful images 
have been selected and brought together in a print that is applied with 
a hot press in Kurtface’s screen printing workshop near the Social label 
lab. The entire product is made in the Story atelier. Every Thursday the 
makers come to work on the tableware, and will soon start working with 
fabric as well. The stories can now be admired on the tablecloth and on 
new damask.
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SOCIAL LABEL ACTIVITY> ZIE MIJ  MOVE ATELIER
Artenzo healthcare x Jana Slegers x Kelly Vanneste

NED
Na het dansduet ‘Zullen we samen” over het kunnen steunen en leunen 
op elkaar, heeft het Move atelier een vervolg gekregen met een diverse 
groep. Afgelopen periode kwamen iedere twee weken deelnemers van 
diverse zorgorganisaties naar het Social label Lab om les te volgen van 
dansmakers Kelly Vanneste en Jana Slegers. De lessen zijn zodanig 
opgebouwd dat iedereen op zijn of haar niveau zich kon bewegen en 
ontwikkelen.  Vanuit het thema je thuis voelen, verbeelden deelnemers 
hun beleving in verschillende bewegingen. Via eigen expressie ontstond 
een gezamenlijke performance waarin de deelnemers van Artenzo/
Amarant zich laten zien. Ik ben hier. Thuis voelen, in je lijf, of op een plek. 
Zie mij! 

EN
After the dance duet "Shall We Be Together" about being able to 
support and lean on each other, the Move atelier has continued with a 
diverse group of participants. Recently, participants from various care 
organizations have been coming to the Social label Lab every two weeks 
to take dance lessons from Kelly Vanneste and Jana Slegers. The classes 
are structured so that everyone can move and progress at his or her own 
level. Based on the theme of feeling at home, participants portray their 
experience through different movements. Through the participants’ own 
expression, a collective performance has been created; this has been 
recorded on film with participants from Artenzo/Amarant. Feeling at 
home in your body, in a place where you can be and show yourself. 
Do you see me? I am here. 
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