
INCLUSIEF 
DESIGN

Van lamp en theemuts tot jas en bezem, 
allemaal ontwerpen van Social Label, 
gemaakt in sociale werkplaatsen. 

Social Label werkt anders dan 
andere designlabels. Hun ont-
werpen komen van gerenom-
meerde namen als Kiki van  
Eijk en Piet Hein Eek. Maar ze 
worden gemaakt door kwetsba-
re mensen in de samenleving. 

Door Elsbeth Grievink

E
en statementvaas 
van Roderick Vos. 
Een kloeke bezem 
gemaakt van gerecy-
clede fietsframes, van 
Dick van Hoff. Schor-

ten en jassen van oude De Waard-
tenten van Borre Akkersdijk. Een 
tafelset van Piet Hein Eek. Hang- en 
tafellampen van Kiki van Eijk. Een 
servies van Edwin Vollebergh: de 
ontwerpen uit de collectie van So-
cial Label lopen sterk uiteen, maar 
hebben allemaal één overeen-
komst. Ze worden geproduceerd 
op werkplaatsen, door mensen met 
een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, 
zoals dat heet. Mensen die geen 
gewone baan kunnen hebben, 
doordat ze lijden aan psychoses of 
autisme, een verstandelijke beper-
king hebben, niet kunnen horen of 
om een andere reden aan de zijlijn 
zijn beland. Zoals de 65-jarige Ans. 
Ze kampt al jaren met psychische 

sociaal 
betrokken
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problemen en slikt verschillende 
soorten ‘pammetjes’ om overeind 
te blijven. Sinds twee jaar is ze drie 
dagdelen per week aan het gieten, 
schuren en glazuren in een dagbe-
steding in Vught, waar servies KOM 
geproduceerd wordt. Het werk 
biedt haar structuur, en bovendien 
wordt ze er omringd door mensen. 
Sommige collega’s hebben net als 
Ans psychische problemen, andere 
zijn verstandelijk beperkt. Samen 
vormen ze een team. ‘Het is hart-
stikke leuk werk’, zegt Ans. ‘Beter 
soms dan therapie’, vult collega 
Marina aan. ‘Het helpt me dingen 
te verwerken. Doordat het tastbaar 
is en doordat anderen het zien.’ 

Het serviesgoed dat Ans en 
Marina vervaardigen, is ontworpen 
door Edwin Vollebergh van Studio 
Boot. Hij sprak de werknemers van 
de sociale werkplaats allemaal per-

soonlijk en vertaalde hun verhalen 
naar 250 afbeeldingen, die servies 
KOM sieren als tatoeages. Sommi-
ge zijn vrolijk: een hondje, de kreet 
‘super wow’ of ‘GRAAG’. Maar er 
zitten ook minder gezellige plaatjes 
bij. Een doodskist. Twee geampu-
teerde benen. Een pot pillen. ‘Die 
horen ook bij de levensverhalen van 
de makers’, aldus Vollebergh. ‘Zij 
mogen de afbeeldingen naar eigen 
inzicht op het servies aanbrengen 
en doen dat heel intuïtief. Soms 
plakt een van hen alleen maar 
doodskisten op een bord’, vertelt 
Vollebergh. ‘Dan moet er even wat 
uit.’ 

Internationale allure
Social Label is opgericht door 
Petra Janssen en Simone Kramer. 
Janssen  is ontwerper en mede-
eigenaar  van ontwerpbureau Stu-

Social Label-oprichters 
Petra Janssen (l.) en 
Simone Kramer.

Ans slikt ‘pammetjes’ 
om zich staande te 
houden. Het werk biedt 
haar structuur
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dio Boot en gaf jarenlang les aan 
Design Academy Eindhoven. Kra-
mer heeft een eigen communicatie-
bureau, C-mone, dat zich richt op 
de culturele sector. De twee vonden 
elkaar in de ambitie een inclusieve 
wereld te creëren met behulp van 
design. ‘Ik zeg altijd: wij ontwerpen 
arbeid’, vertelt Janssen bij een kop 
thee in het Werkwarenhuis in Den 
Bosch, dat door Social Label is 
ingericht als restaurant annex ont-
moetingsplaats en shop. ‘Vroeger 
had je veel familiebedrijven. Was 
er dan een neefje dat niet goed mee 
kon komen? Dan werd daar een 
passende taak voor bedacht, zodat 
hij iets omhanden had. Met het 
verdwijnen van de familiebedrijven 
is die vanzelfsprekende zorg voor 
elkaar ook verdwenen. Die moeten 
we nu opnieuw inrichten. Wij ge-
bruiken design als instrument om 

een inclusievere wereld te creëren.’
Het vakmanschap dat op een so-

ciale werkplaats aanwezig is, is het 
uitgangspunt. ‘Daar zoeken we een 
ontwerper bij, die we vragen een 
product te bedenken dat aansluit 
bij dat vakmanschap. Ontwerpers 
mogen de makers best uitdagen. 
Social Label gaat verder dan de 
reguliere dagbesteding: we willen 
een kwalitatief hoogstaande collec-
tie brengen, met internationale al-
lure, zodat de makers de aandacht 
krijgen die ze verdienen.’

Op de Chinese televisie
Social Label is geen tijdelijk pro-
ject. Het is een serieus merk, met 
een duurzame collectie, die uitge-
breid zal worden met nieuwe ont-
werpers en nieuwe makers. ‘Maar 
veel meer nog dan een label’, zegt 
Janssen, ‘moet het een beweging 

Het personeel van 
de dagbesteding 
in Den Bosch.

Een vaas van Roderick 
Vos. Links: servies  
naar een ontwerp van 
Edwin Vollebergh.

‘ Ontwerpers mogen de 
makers best uitdagen. 
We streven naar een 
hoogstaande collectie’

Lamp ontworpen  
door Kiki van Eijk.
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worden, die zal doordringen tot het 
bedrijfsleven. ‘Ik heb de droom dat 
bedrijven de sociale werkplaatsen 
gaan omarmen. Dat er fabrieken 
komen die, naast alle machines en 
robots, ook een afdeling hebben 
waar mensen met hun handen 
werken. Waar mensen het gevoel 
krijgen dat ze nodig zijn, ertoe 
doen. Om dat voor elkaar te krijgen, 
zal de wet- en regelgeving moeten 
veranderen. Hoe precies, dat moet 
uitgedokterd worden. Maar dat zou 
mijn ideaal zijn.’ 

In het Werkwarenhuis worden 
de producten van Social Label 
verkocht én gebruikt. Het perso-
neel draagt de schorten van Borre 
Akkersdijk, en op tafel staan de 
lampjes van Kiki van Eijk en het 
serviesgoed van Edwin Vollebergh. 
‘Waarom staat er een doodskist op 
mijn bord?’ willen de gasten nog 
weleens vragen. Janssen: ‘Dat is 
het mooie van dat servies, het lokt 

altijd reacties uit, waardoor wij het 
verhaal van Social Label kunnen 
vertellen. En dat is belangrijk, want 
we willen zoveel mogelijk mensen 
bewust maken van het feit dat er 
veel mensen zijn die niet zo mak-
kelijk meedoen, maar wel van alles 
kunnen. Er staan in Nederland 
nog veel te veel mensen aan de 
kant. Vaak worden ze weggestopt 
in instellingen buiten de ring, 
waar ze niet gezien worden. Met 
Social Label willen wij ze juist op 
het podium hijsen, in de spotlights 
zetten.’ 

Social Label vond zijn weg naar 
de Salone del Mobile in Milaan, de 
Dutch Design Week, de London 
Design Week en conceptstores zo-
als X Bank in Amsterdam. ‘Een van 
de makers van KOM is zelfs op de 
Chinese televisie geweest’, vertelt 
Janssen. ‘Dat doet wat met ze, hoor. 
Iets moois maken en dat aan de 
wereld kunnen laten zien, is enorm 

goed voor hun eigenwaarde en een 
extra stimulans om terug te keren 
in de maatschappij.’

Gestopt met medicatie
Ans is daarvan het levende bewijs. 
Hoewel ze al jaren niet veel verder 
kwam dan de sociale werkplaats in 
Vught, liep ze afgelopen voorjaar 
ineens in Milaan rond, als een 
van de afgevaardigden die Social 
Label mochten representeren op de 
beroemde designbeurs. Overdag 
werkte ze er aan servies KOM 
en stond ze belangstellenden te 
woord, ’s avonds genoot ze met 
haar begeleiders en werkplaatscol-
lega’s van het bruisende Milaan. 

Van tevoren hadden de mensen 
in haar omgeving hun bezorgdheid 
geuit; Ans naar Milaan, was dat wel 
een goed idee? Maar Ans hield het 
tripje tot haar eigen verrassing heel 
goed vol. Sterker nog, het deed haar 
goed. De vliegreis, de dynamiek 
van de beurs, de stad, de lange 
wandelingen, het sociale gebeuren 
’s avonds, als het werk erop zat: dat 
ze het allemaal volhield, gaf haar 
eigenwaarde een boost. ‘In Milaan 
kwam ik erachter dat ik veel meer 
kon dan ik dacht’, vertelt ze. ‘Ik 
stopte er met mijn medicatie en 
eenmaal thuis ben ik weer gaan 
autorijden, waardoor mijn wereld 
groter werd.’

Van een sociale werkplaats 
van een zorginstelling naar 
de spotlights  van Milaan: het 
illustreert  wat Social Label teweeg-
brengt, en hoe iedereen daar beter 
van wordt. ❏

sociallabel.nl, werkwarenhuis.nl

‘ Er staan in Nederland 
nog veel te veel mensen 
aan de kant, die wel 
van alles kunnen’

Medewerkers werken 
in Vught aan het servies 
van Edwin Vollebergh.

Vaasjes ontworpen 
door Roderick Vos 
voor Social Label.
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