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Vooraf: verdiepen en doorknopen 
 
10 jaar The Beach 
Het ‘ecosysteem van stromen en interacties die elkaar nodig hebben’, dat we in de eerste 10 
jaar van The Beach ontwikkelden met de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West als 
uitvalsbasis, is van grote waarde. Dit (toenemende) besef was ons uitgangspunt voor het 
Jaarplan 2017. De opgave was dit ecosysteem te bestendigen, benutten en verder te 
ontwikkelen. Daarbij stelden we onder meer de volgende vragen: Wat maakte dat juist 
afgelopen jaar deze waarde zo zichtbaar werd? Welke kansen legde het bloot en betekende het 
voor de organisatie?  
 
Actief knooppunt sustainist design 
Na een gestage ontwikkeling van verschillende aspecten van onze programma’s rond sociaal 
duurzaam ontwerpen werden in het afgelopen jaar patronen en onderliggende mechanismen 
duidelijker. Vooral dat activiteiten / programma’s en de betekenissen ervan zichtbaarder en 
meer herkenbaar werden gaf een flinke impuls. De grote hoeveelheid activiteiten met een zeer 
diverse groep deelnemers in en rond The Beach Lokaal, onze locatie aan de Notweg, liet zien 
dat de ‘hub’ als actief knooppunt voor ontmoetingen, nieuwe samenwerkingen en leeromgeving 
voor sociaal duurzaam ontwerpen (sustainist design) goed van de grond kwam.  
 
Artistieke ontwikkeling 
De afgelopen jaren zetten we ons nadrukkelijk in voor het verbinden van sociale en culturele 
processen. Na het betrekken van een brede groep mensen uit de wijk, beleidsmakers, 
ondernemers en onderzoekers als belangrijke voorwaarde voor inclusieve ontwerpprocessen, 
verschoof onze aandacht in 2017 weer meer naar artistieke productie en verdieping van de 
onderliggende culturele processen. In onze samenwerking met o.a. Moving Arts Projects, 
Domenique Himmelsbach de Vries, Bas Kosters en De Appel verkenden we artistieke vormen 
die deelnemers en publiek inspireerden. Met deelname aan het project Straatwaarden van de 
Reinwardt Academie en aan het meerjarig onderzoek van de Cultural Commons Quest Office 
van de Universiteit van Antwerpen raakten we betrokken in het verbinden van academisch 
onderzoek en artistiek culturele benaderingen.  

  
Know-how delen 
Sustainist Design Practice werd de naam voor het platform 
waar door ons in de praktijk ontwikkelde know-how over 
sociaal duurzaam ontwerpen in de leefomgeving samen komt. 
Naast een zich uitbreidende set tools, ontwikkelden we 
workshops ter introductie of rond specifieke vragen op maat. In 
de bijna dagelijkse co-designworkshops in onze programma’s 
Wijkecologie Wildeman, Gangmakers en Makers Unite brachten 
wij onze kennis in over samen ontwerpen én leerden we in de 
praktijk hoe we samen kunnen ontwerpen.  
 
Talentontwikkeling 
Veel jonge ontwerpers en kunstenaars waren betrokken in onze 
programma’s en leerden al doende van onze sustainist design 
praktijk. Studenten uit binnen- en buitenland liepen stage, 
deden afstudeerprojecten, volgden gastlessen of workshops. 
Met Makers Unite doorliepen kunstenaars en andere creatieve 
makers, die als nieuwkomer in Nederland hun weg zoeken, 

Model Sustainist Design Practice, 2017 
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programma’s waarna veel van hen concreet aan de slag konden.   
In ontwikkeling van de Minor Critical Media Design werkten we samen met de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht om sociaal duurzame culturele benaderingen en ontwerpvakonderwijs te 
verbinden. 

 
Bestendige platforms 
Onze praktijkomgevingen (living labs) groeiden 
uit tot stevige en bestendige platforms of 
aanzetten daartoe. Dit bevestigde dat we met 
onze aanpak, voorbij interventies en ideeën, 
daadwerkelijk actieve communities en werkbare 
methodieken konden omzetten in duurzame 
processen. Onze praktijkprogramma’s 
verkeerden in 2017 in verschillende stadia, 
waardoor we op veel fronten leerden: 1) ver-
diepen van onze methode door ontwerpend 
onderzoek (Wijkecologie Wildeman; 2) place-
making (Tuinen van West); 3) doorontwikkelen 
van een ambitieus idee (Kindermuseum); 4) 
opzetten van een sociale onderneming     
(Makers Unite).  

 
Ad 1) Mooi Wildeman transformeerde in de laatste fase van het drie jaar durend ontwerpend 
onderzoek Wijkecologie Wildeman naar een vernieuwend model voor wijkontwikkeling, waarbij 
culturele, sociale en fysieke stromen samenkomen. Het ontwerpend onderzoek inspireerde tot 
verdere verdieping van het programma dat verder gaat onder de naam Wijkecologie Wildeman. 
We maakten plannen om de komende 2 – 3 jaar, naast programma’s maken met en in de wijk, 
te werken aan een publicatie, verdiepend onderzoek en een tentoonstelling.  
 
Ad. 2) In de Tuinen van West zetten we met het Tuinstadslab de eerste stappen naar een 
doorlopend cultureel programma. Het Tuinen van West Fest was ook in dit derde jaar op rij een 
succes en leidde tot het idee van een permanente plek in de Tuinen van West. Onverwacht 
snel kregen we hiervoor (eind 2017) door de gemeente Amsterdam een plek aangeboden.   
 
Ad. 3) Het programma van Gangmakers groeide kwantitatief, aangejaagd door de pilot 
‘Stimulering cultuurparticipatie van kinderen die opgroeien in armoede’ en kwalitatief door 
eerste stappen te zetten naar het overdraagbaar maken van de methode en processen, door 
samenwerking in het kader van de Pedagogische Alliantie in de Wildemanbuurt en door eerste 
reflecties met potentiele partners op het Kindermuseumconcept. 
 
Ad.4) Makers Unite groeide in hoog tempo uit tot een zelfstandige organisatie. Per 1 oktober 
2017 ging Makers Unite verder als zelfstandige stichting.  
 
Dit alles had een flinke impact op de organisatie. Processen moesten slimmer en taken / rollen 
duidelijker. Met enkele werksessies zetten we goede stappen om de organisatie te verstevigen 
voor verdere groei. 
 
 
  

In co-design ontwikkelde lokale munteenheid in de 
Wldemanbuurt, de Wilde Munt 
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I .  Toelichting gerealiseerde activiteiten 
 

 
 
The Beach Lokaal: denken, doen en voelen 
 
Onze nieuwe lokatie in de Garage Notweg huren we sinds 1 februari 2017. We maakten al 
gebruik van de ruimte, maar konden pas dit jaar de noodzakelijke voorzieningen (stroom, 
keuken) aanbrengen en anderen uitnodigen met ons de ruimte te programmeren. Naast 
intensief gebruik door Makers Unite is er een wekelijks pop-up buurtrestaurant met de Wilde 
Chefs en programmeert het Huis der Letteren met regelmaat Poëtische Ontmoetingen.  
 
Voor deze ‘huisgezelschappen’ en voor onze programma’s is The Beach Lokaal een cruciale 
plek, waar mooie cross-overs tussen de activiteiten plaatsvonden, maar ook met initiatieven in 
de buurt. Steeds vaker wisten organisaties in de buurt onze plek te vinden waardoor 
samenwerkingen ontstonden, zoals met het Storytelling Centre, De Appel, Moving Arts Projects, 
BankjesCollectief, etc. 
 
Het Makerslab groeide op organische wijze als werkplaats die initiatieven ondersteunt. Naast 
3D-printers en professionele naaimachines kwamen er drukpersen (voor lino- en houtsneden 
en voor textielbedrukking) en een mini-atelier voor plastic recycleprojecten bij. Onder andere 
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de Wilde Munt wordt hier gemaakt. De eetbare tuin en zelfgebouwde leemoven bleken ook van 
de buitenruimte een waardevolle ontmoetingsplek te maken. 

 
 (Ontwerp)studenten, onderzoekers en jonge starters boden 
we er een werkomgeving, waar ze in en met de buurt aan 
de slag konden. Dit droeg enorm bij aan verbindingen en 
verdieping. Lisa Hu, die we de afgelopen twee jaar 
ondersteunden, realiseerde in 2017 haar burgerschapsspel 
Terra Nova en lanceerde het met succes op de Dutch 
Design Week. De studenten van de Minor Critical Media 
Design van de HKU werden hard geconfronteerd met hoe 
betrokkenheid op persoonlijk vlak ingrijpt in echte co-
designprocessen. Het resultaat was een ‘biechthok’ waar 
hun ervaringen en die van andere ontwerpers in het sociale 
domein een plek kunnen vinden.  
 
 
 
 
 

Wijkecologie Wildeman: ontwerpen op wijkniveau 
 
In de Wildemanbuurt vindt een diversiteit aan activiteiten plaats, kleinschalig en gelaagd. In wat 
we als werkend prototype van een ‘hub voor delen’ ontwikkelden bleek eind 2017 veel samen 
te komen. De onderling verbonden werkconcepten ‘doe-markt’, ‘energie-tuin’ en ‘denk-tent’ 
brachten essentiële kwaliteiten, als nabijheid, wederkerigheid, vertrouwen, samen maken en 
leren van elkaar, bijeen. In co-design met de buurt en met ontwerpers, organisaties en 
onderzoekers kwamen (tijdelijke) plekken voor (ondernemende) activiteiten, buurtproducten en 
-evenementen tot stand. Voorbeelden hiervan zijn: Buurtenergie met een biogasinstallatie die 
werkt op oud brood; Wilde Chefs –buurtkoks die koken met de zelfgebouwde buurtoven; het 
collectief Mooie Bende dat producten maakt van plasticafval; de Wilde Munt als middel om 
inzet van vrijwilligers te erkennen en herkenbaar te maken.  

 
De wijk(makers)initiatieven maakten duidelijk 
dat er ruimte nodig is, niet alleen fysiek, 
maar ook in regelgeving en in de hoofden 
van mensen. De plek die we maakten in en 
rond de Garage Notweg, The Beach Lokaal, 
dient als herkenbaar en actief knooppunt in 
het weefsel (met vele knooppunten) dat 
relaties in de buurt versterkt, maar ook met 
partijen die op landelijke tot internationale 
schaal werken. Bij in de buurt ingebedde 
activiteiten kon een diverse groep sociaal 
betrokken ontwerpers & kunstenaars1 uit 
binnen- en buitenland, aanhaken. Dit zorgde 
voor inspiratie en bood belangrijke artistieke 
impulsen.  
 

                                                
1 Onder andere waren dit Polimeer, Van Plestik, Dominique Himmelsbach de Vries met kunstenaars betrokken bij het 
Paper Monument for the Paperless, Moving Arts Projects en Tamás Kaszás (via De Appel). 

'Biechthok' door Studio Frictie, HKU 
Critical Media Design, 2017 

Mooie Bende: producten maken van plastic afval met de 
ontwerpers van Van Plestik 
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Een belangrijke doelstelling van het project was ontwikkeling van de ontwerpdiscipline op het 
gebied van sociaal en duurzaam ontwerpen. Een nieuw maatschappelijk perspectief door 
verschuiving van culturele waarden vraagt immers nieuwe ontwerpbenaderingen die zijn 
ingebed in het echte leven. In het project betrokken ontwerpers/onderzoekers worstelden 
daarmee. Onze toevoegingen aan het design thinking model met social design elementen en 
artistieke processen, bleken voor hen een goede leidraad. Lokaal en in de praktijk van de wijk 
verbinden van sociale kwaliteiten met inrichting van de stedelijke ruimte, maakte duidelijk dat 
juist ontwerpers kunnen bijdragen aan een noodzakelijke integrale aanpak (met de sectoraal 
georganiseerde overheid vooralsnog als struikelblok).  
 

 
 

 
De ‘hub’ waar betekenisvolle ontmoetingen plaatsvonden nodigde als ‘lab’ voor sociaal-
duurzaam ontwerpen op wijkniveau uit om te experimenteren, te leren van elkaar, te 
reflecteren en tot het bijeenbrengen van kennis, ambities en perspectieven. Nieuwe inzichten 
ontstonden en gedeelde know-how groeide. Dit maakten we zichtbaar door, naast de projecten 
zelf, actieve buurtbewoners Houssain Boubouh aan het woord in Lokaal Verhaal #2 (video), 
‘ansichtkaarten’ met elkaar verbonden door een ‘routekaart’ en in tools & methodieken.  
Met het jaarlijkse Buurtmakersfestival en kleinschalige events, zoals i.s.m het BankjesCollectief 
en het wekelijks pop-up restaurant van de Wilde Chefs, bereikten we een groeiend publiek en 
(toekomstige) co-designers. Ons internationale netwerk, dat groeit dankzij brede verspreiding 
van de Sustainist Design Guide, volgt ons onderzoek en draagt bij aan het versterken van de 
internationale positie van sociaal duurzaam ontwerpen. We deden de eerste aanzet tot 
publicatie over Wijkecologie Wildeman. 
 
Het ontwerpteam van Wijkecologie Wildeman bestond in 2017 uit buurtbewoners, Diana Krabbendam, Mira 
de Graaf, Dana Ponec, Katja de Winter, Michiel Schwarz, Houssain Bouhbouh, Mostafa El Filali, Jo van der 
Spek, Domenique Himmelsbach de Vries, Van Plestik, Polimeer, Cascoland, Moving Arts Projects, Christo 
Markham, Buurtwerkplaats Noorderhof, Lorenzo Columbo, Eva Porcuna, Fides Lapidaire, Diede 
Bongertman, Mark Rietveld en studenten BA en MA van de WUR Wetenschapswinkel. We werkten samen 
met partners als Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, dr. Prof. Kraemerschool, 
Lucas Community, Stadsboerderij Osdorp, De Kandidatenmarkt, Stadsdeel Nieuw-West, Pakhuis de 
Zwijger, WUR Wetenschapswinkel, BankjesCollectief. 

 
 
  

Mooie Bende 
Wijkecologie Wildeman 

Broodvergister 
Wijkecologie Wildeman 

Pipowagen 
Wijkecologie Wildeman 

Drie van de ruim 20 'ansichtkaarten'  die de gelaagdheid van het de wijkecologie in de Wildemanbuurt laten zien. 
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Tuinstadslab: gezonde grond maken voor artistiek onderzoek  
 
De Tuinen van West bleek de afgelopen jaren een uitdagende context te bieden voor artistiek 
onderzoek en uitvoering van projecten. Sinds 2015 maakt The Beach samen met boeren, lokale 
ondernemers, ontwerpers, kunstenaars een cultureel programma dat bijdraagt aan de 
duurzame ontwikkeling van de Tuinen van West. We werkten aan plannen die, met de 
kwaliteiten van het gebied als basis, antwoorden zoeken op de oprukkende stad –een 
fenomeen dat goed zichtbaar is door de eerste grootschalige evenementen op de Polderheuvel 
en groei van Bedrijventerrein Osdorp, met onder andere het verdwijnen van het unieke 
biodynamische akkerbouwbedrijf De Boterbloem tot gevolg.  

 
We zien de programmering in de Tuinen 
van West als wezenlijk onderdeel van ons 
doorlopend ontwerpend onderzoek naar 
‘knooppunten voor sociaal en duurzaam 
leven’. Het door The Beach en partners 
ontwikkelde Tuinen van West Fest en Tour 
de Boer (een serie kleinschalige 
publieksevenementen, georganiseerd door 
de boeren zelf) legden al bijzondere 
kwaliteiten van het gebied bloot en zijn 
inmiddels niet meer weg te denken uit het 
gebied. Het cultureel programma werd 
met de tijd meer lokaal ingebed en 
gedragen door een breed netwerk van 
lokale ondernemers, boeren bewoners uit 
omliggende wijken en andere buitenlui .  
 
 

Steeds meer elementen kwamen van eigen bodem en lokale relaties werden sterker. Dit 
moedigde ons aan om een nieuwe stap te zetten naar verdieping. Het project Zonderland, een 
4-jarige samenwerking met Sjim Hendrix in het kader van de regeling ‘Bewezen talent en 
opdrachtgever’ van het Mondriaanfonds, paste hier goed in, maar werd helaas vroegtijdig 
beëindigd door persoonlijke problemen van de kunstenaar. 
 
We gingen met Bert Kramer verder met het plan voor een Buitenbroedplaats. Eind 2017 werd, 
met het aanbod van een fysieke plek door de gemeente Amsterdam, de basis werd gelegd voor 
een (tijdelijke) plek die kan groeien, waar de komende vier jaar verder gebouwd en ontwikkeld 
kan worden als aantrekkelijke en herkenbare culturele, sociale en duurzame buitenplaats aan 
de rand van de stad. De eerste stappen in de ontwikkeling van WIELAND, als fysieke 
‘broedplaats’ voor artistiek onderzoek, experimenten en kunstprojecten ten behoeve van het 
verbinden van stad & land, natuur & cultuur, werden gezet. 
 
We werkten in de Tuinen van West samen met onder meer Terragon of Grid, Bert Kramer, Iris Dik, 
Buurtwerkplaats Noorderhof, Gohan Aksoy, De Auditieve Dienst, STEIM, Jason Learned, De Kaskantine, 
Wilde Chefs, Fruittuin van West, Cityplot, Sarsaria, Bovenste Knoopje Open, Ecchofly, Lwela Kasulwe, 
Cheesy Trio, Tjitske Jansen, Pieter Boekschoten, Onno Sven Tromp, Kunstgras, Dutch Warbow Society, De 
Muzikale Smid, Kleine Beestjes Laboratorium, Makers Unite, Roof for Humanity en vele anderen. 

 
 

Dichter Gokhan Aksoy bouwt mee aan een plek voor ontmoeting in de 
Tuinen van West met Roof for Humanity en Makers Unite. Juni 2017 
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Gangmakers: bereik vergroten 
 
In stadsdeel Nieuw-West is er weinig buitenschools cultuuraanbod voor kinderen (van 7 tot 12 
jaar) en ontbreekt het gezinnen vaak aan financiële middelen om kinderen in aanraking te laten 
komen met kunst. Afgelopen jaar bood voortzetting van het Gangmakers Ontwerplab, na een 
succesvol eerste jaar, de mogelijkheid opnieuw kinderen uit minima gezinnen in Nieuw-West in 
staat te stellen zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Dit werd mogelijk 
gemaakt door het pilotproject naschoolse cultuurparticipatie ‘Stimulering cultuurparticipatie 
van kinderen die opgroeien in armoede’ van de Gemeente Amsterdam i.s.m. het Jongeren 
Cultuurfonds Amsterdam. 

 
Met Gangmakers brachten we kinderen in 
contact met kunst, cultuur en leerden ze 
21e-eeuwse vaardigheden. Fotografie, graffiti, 
mode, grafische vormgeving, 3D-ontwerpen 
werden gecombineerd met thema’s als 
identiteit, speelruimte en wensen voor de 
buurt. Stimuleren van het ontwerpend 
denken & doen bij kinderen vormde hierbij de 
rode draad.  
 
In 2017 werkten we aan een Speellandschap 
van afvalmaterialen uit de buurt, Mode & 
Fotografie en startte we een nog nauwere 
samenwerking met de omliggende scholen. 
We maakten een buurtexpositie als motor 
om kinderen van verschillende scholen 
samen te brengen en te laten samenwerken. 
De expositie werd door een groot aantal 
mensen bezocht, veel ouders, bewoners, 
docenten waren aanwezig. Het was de start 
voor een activiteitenprogramma om met 
leerlingen, schoolteams en ouders in gesprek 
te gaan over pedagogische thema’s in de wijk.  
 
Gefaciliteerd door Stadsdeel Nieuw-West, 
maakten we met drie scholen (Lukasschool, El 
Amienschool, Kraemerschool) een begin met 
een programma voor schooljaar 2017-2018 ter 
ondersteuning van de zogeheten Pedagogische 
Alliantie. Het doel van de activiteiten is een 
krachtige samenwerking tussen de scholen tot 
stand te brengen, die uitwerking krijgt in een 
gemeenschappelijke pedagogiek in de wijk. 

 
Naast het Gangmakers Ontwerplab startten we de Gangmakers Academie (i.s.m. Shokkin’ 
Group) waar kinderen van 12+ zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van ontwerpen en 
maken. Vasthouden van de doelgroep bleek nog een uitdaging. Voor het opzetten van een 
duurzaam traject troffen we voorbereidingen voor samenwerking het Comenius Lyceum 
Amsterdam. Naast de lopende labs deelden wij onze ervaringen met andere instellingen van 
Amsterdam tot Leeuwarden en Arnhem en werkten wij binnenschools aan ontwerpprojecten. 

Gangmakers Ontwerplab: Buurtverkennen, 2017 

 

Gangmakers Ontwerplab met modeontwerper Karim Adduchi 
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Het programma Gangmakers werkt als knooppunt voor ontmoetingen. Ouders kunnen 
meewerken en in aanraking komen met andere activiteiten van The Beach (Mooie Bende, Brood 
& Taal, Wilde Chefs). De presentaties zijn een laagdrempelige manier om in contact te komen 
met The Beach als organisatie en de programma’s zijn een reden tot samenwerking met 
kunstenaars/ ontwerpers uit andere programmalijnen (Bert Kramer, Karim Adduchi, David 
Smeulders/ De Appel) en partijen in de omgeving (scholen, De Hood, Stadsboerderij Osdorp). 
 
Onderzoek en ontwikkeling methodiek 
Inmiddels hebben we afspraken gemaakt over gezamenlijk onderzoek met Kunstbedrijf Arnhem 
/ Cal XL en kregen we toegang tot hun Arts Impact Manager, dat sociaal participatieve 
kunstprogramma’s ondersteunt bij het realiseren van impact in wijken. In de eerste testfase 
bleek het al een goed monitorprogramma voor meten van impact van onze programma’s en 
voor evaluatie ervan. Ook zien we mogelijkheden het in te zetten als gereedschap in de 
voorbereidingsfase.  
 
Gangmakers in ontwikkeling 
Met de gemeente Amsterdam, het stadsdeel en andere organisaties gingen we in gesprek over 
onze ambitie Gangmakers verder uit te bouwen en breder in te zetten, in meer wijken. We 
startten een verkenning naar verduurzaming van Gangmakers door ontwikkelen van een (echt) 
Kindermuseum in Amsterdam Nieuw-West. In 2017 deed Sietse Leeflang, student aan de 
Reinwardt Academie, onderzoek naar een mogelijke uitwerking van het concept. Het concept 
bleek goed te vallen bij verschillende organisaties, waarop we een begin maakten met het 
onderzoeken van samenwerkingen. We definiëren het Kindermuseum voorlopig als volgt:  
 
Het Kindermuseum geeft ruimte aan kinderen om kunst te maken en ervaren. Het is een 
creatieve werkplaats en podium in Amsterdam Nieuw-West, waar kinderen met echte 
kunstenaars en ontwerpers tentoonstellingen ontwikkelen. In een co-creatief proces met 
professionals krijgen kinderen de vrijheid om hun kijk op de wereld te vertalen naar innovatieve 
exposities voor jong en oud. In dit proces leren zij zelf creëren, kritisch denken, digitale 
vaardigheden inzetten, samenwerken, ondernemen, problemen oplossen. Zij kunnen er hun 
talenten ontwikkelen en eigenwijze kijk op de leefomgeving delen. 
 
In 2017 begonnen de OBA, Waag Society, HVA en Pakhuis de Zwijger met het opzetten van 
maakplaatsen in Amsterdam. Deze bleken goed te werken als gelegenheid voor kinderen om 
kennis te maken met digitale media zoals 3D-printers. Daarnaast bleek er behoefte te zijn aan 
meer verankering in de wijk, door bijvoorbeeld een kinderprogramma dat zich richt op 
ontwerpen in de wijk. The Beach is gevraagd om mee te denken over hoe Gangmakers hierin 
een rol kan spelen.  
 
Het Gangmakers ontwerpteam bestond in 2017 uit Mira de Graaf, Amber Arian, Yara de Graaf, François 
Lombarts,Lisa Hu, Vera Duijvenvoorde, Karim Adduchi, Bert Kramer, Robin Vermeulen, Shokkin’ Group 
(Fouad Lakbir, Samir El Hadaoui), ontwerpers Makerversity, Van Plestik. 
Scholen en buurtorganisaties waarmee wij mee we werkten: Kraemerschool, St. Lukasschool, El 
Amienschool, Weekend Academie, Day a Weekschool, Einsteinschool, Goeman Borgesiusschool, Fiep 
Westendorpschool, Louis Bouwmeesterschool, VoorUit, Stichting Westelijke Tuinsteden, Huis van de Wijk, 
Vrouw en Vaart, Openbare Bibliotheek Amsterdam. 
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Makers Unite: co-design en sociale inclusie 
 
Met Makers Unite maakte The Beach in 2017 in de Garage Notweg een ontmoetingsplek en 
werkplaats voor nieuwkomers en lokale makers samen. Nieuwkomers uit Nieuw-West, maar 
soms ook uit andere delen van de stad wisten steeds meer de weg te vinden naar Makers 
Unite.  

 
Makers Unite ging in 2017 het tweede jaar in 
met een flinke ambitie. De What Design Can 
Do Refugee Challenge werd begin maart 
afgerond met een publiekspresentatie bij 
Rockstart, waarna we werkten aan het 
verduurzamen van het project door het te 
ontwikkelen als sociale onderneming. We 
leerden veel over de processen die nodig zijn 
om door te groeien van een project naar 
volwaardig programma en vervolgens 
zelfstandig opererende organisatie. Stichting 
DOEN werd in de tweede helft van 2017 een 
cruciale partner voor de doorstart als 
zelfstandige organisatie op weg naar een 
sociale onderneming. 
 
De groei van Makers Unite was flink en ging 
daardoor een te groot aandeel van aandacht, 
inzet en middelen van The Beach vragen. In de 
loop van het jaar bleek dat het programma en 
het bijbehorende draagvlak stevig genoeg was 
voor het verzelfstandigen van Makers Unite. En 
het allerbelangrijkste: Thami Schweichler 
wilde zich inzetten voor het leiden van de 
organisatie. Op 1 oktober 2017 werd Makers 
Unite een zelfstandige stichting en werkten we 
in de laatste drie maanden van het jaar aan 
het loskoppelen van programma en 
bedrijfsvoering van The Beach. Makers Unite 

bleef op dezelfde locatie werken, zodat gezamenlijk know-how ontwikkelen over ontwerpen 
voor sociale inclusie gewoon door kon gaan. 
 
Dat co-design en gezamenlijke maakprocessen (‘power of making’) van grote waarde zijn om 
nieuwkomers in contact te brengen met hun nieuwe leefomgeving en kansen biedt op werk en 
inburgering, bleek uit de positieve resultaten van ons programma. Onze sociaal-ondernemende 
en co-design benadering, en de artistieke aanpak bleken onderscheidend en aantrekkelijk te 
zijn voor een breed scala aan samenwerkingspartners. De aanpak van Makers Unite werd 
gezien als voorbeeld voor organisaties die zich richten op sociale inclusie in Nederland en in het 
buitenland. Voor verschillende onderzoekers, instellingen en organisaties was Makers Unite een 
casestudy of ontwikkelpartner: Avance, UvA, VU, HvA, Social Impact Lab (Gemeente 
Amsterdam), Generous Minds, Impact Hub en anderen. 
  

Promotiefolder en poster Makers Unite Collectie, september 2017 



_ 
The Beach | Jaarverslag 2017 
Diana Krabbendam | 31 maart 2018 

12 

Connecting makers 
- Lokale makers van buurtbewoners als borduurkunstenares Julia Ivanova tot kunstenaars en 

kleermakers uit Syrie, Iran, Irak, Jamaica en China werkten samen aan bijzondere creaties. 
- Samenwerking met kunstenaars en ontwerpers als Hester Ezra (Butterfly Works)/ Dora Bami / Jo 

Luymes / Olfa Benali / Bart Kosters / Karim Adduchi / Yara Said / Sepehr Maghsoudi. 
- Ontwikkeling co-design tools ism HKU. 
 
Uniting people 
- Het MU programma werd actief gepromoot op verschillende plekken in de stad, waaronder 

Riekerhaven en de Garage Notweg (Implacement). 
- Het MU programma is ontwikkeld samen met deelnemers 
- Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers / HKU Critical Media Design / Dutch Culture / Cor Unum 

/ AMFI / Refugee Nation / Stedelijk Museum / Kunstfaam / Bas Koster, etc 
- Samenwerking Riekerhaven / Implacement / Gemeente Amsterdam – WPI / Impact Hub / Social 

Inclusion Cluster / Refugee Company / Social Enterprise NL / Generous Minds, etc 
- Samenwerking met scholen en bedrijven. 
 
Het Makers Unite kernteam bestond uit Thami Schweichler, Anneke van Woerden, Maria Jimenez, Sophie 
Kiesouw, Michelle van de Griend, Ieth Inolino. 

 
 
Sustainist Design Practice: delen, samen leren en onderzoeken 
 
Het concept van ‘delen’ als sociale kwaliteit verkenden we uitvoerig in de praktijk. Het 
manifesteerde zich als een onmisbare noemer voor wat we, als een van de resultaten van het 
Wijkecologie Wildeman project, samenbrachten onder de hoofdstukken waaraan we verder 
willen werken: 
- Commons en commoning (verbinden, wederkerigheid, nabijheid, inclusiviteit); 
- Circulariteit (ecologie, netwerken, gelaagdheid, weefsels); 
- Collaborative creativity (inspireren, maken, kennis delen, leren van elkaar). 
 
Deze peilers van sociaal-duurzaam ontwerpen laten zien dat het gaat om circulaire 
ontwerpprocessen, en geen lineaire. Hoe gezamenlijk en inclusief, op menselijke schaal en met 
het meenemen van betrokkenen (van bewoners tot instanties), vorm te geven aan circulaire 
ontwerpprocessen was al een wezenlijk onderdeel van onze ontwerpende onderzoeken. Maar 
al pionierend, realiseerden we onszelf eens te meer dat we nog aan het begin staan. Door het 
groeiend inzicht dat beter begrijpen van hoe de (nog behoorlijk nieuwe) sociaal-duurzame 
ontwerpprocessen werken een lange weg is en we interactie met andere pioniers in dit domein 

hard nodig hebben, willen we ons nog meer 
inzetten om opgedane know-how te delen. Het 
ontwikkelen van wat we nu Sustainist Design 
Practice noemen kreeg daarom een nog 
belangrijkere plek in ons programma. Opdat 
iedereen ontwerper kan worden! 
  
Van onze eerste Sustainist Design Practice 
workshops leerden we dat, naast het 
inzichtelijk maken van diverse co-design 
technieken, vooral ontwikkeling van soft skills 
(sociale vaardigheden op het gebied van 
samen leven, werken, maken en leren) van de 
deelnemers in de processen cruciaal is.  

Sustainist Design Practice workshop, juli 2017 
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Het ontwikkelen onze know-how over sociaal-duurzame ontwerpprocessen en beschrijven van 
Sustainist Design Practice is een doorgaand proces, dat nooit af is. We beschreven wat 
Sustainist Design Practice omvat en de tools die erbij horen op basis van onze praktijkkennis en 
–ervaringen tot dusver. Tools en methodieken werden getest in verschillende contexten in 
binnen- en buitenland, met als voorlopig resultaat een brochure, een workshopprogramma en 
door derden inzetbare tools. We maakten een begin met het ontwikkelen van een online 
community platform. 
 
Hoe ziet Sustainist Design Practice er uit? Hoe werkt het? 
Om Sustainist Design Practice ⎯de best practices, tools & methodieken⎯ toegankelijk te 
maken voor diverse gebruikers, beschreven we tools en methodieken op systematische wijze. 
We brachten onze know-how over sociale ontwerpprocessen in verband met design thinking 
methodieken en legden het belang van creatieve processen en artistieke benaderingen bloot.  
 
Voor wie? 
Er is behoefte aan in de praktijk gewortelde kennis over co-design. Dat er know-how nodig is 
om burgerinitiatieven en verbindingen tussen burgers, overheden en (publieke) instellingen 
werkbaar en concreet te maken, bleek uit verzoeken van diverse culturele, welzijns- en 
overheidsorganisaties en diverse spelers in het domein van sociaal ondernemen. 

 
 

‘Sustainist Design Practice is een methode, die is ontwikkeld  
voor plekken in transitie. Dit is wat we nodig hebben.’ 

 
⎯Frank Alsema (Buiksloterham)  

na deelname aan de Sustainist Design Practice workshop op 5 juli 2017 
 
 
Het kernontwerpteam van Sustainist Design Practice bestond in 2017 uit Mira de Graaf, Richard Gerritsen, 
Diana Krabbendam (Creative Interventions Amsterdam) en Michiel Schwarz (Sustainism Lab). Diverse 
ontwerpers, studenten, buurtbewoners en onderzoekers waren betrokken in tests, waaronder docenten 
en onderzoekers van de Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). 
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The Beach Activiteitenoverzicht 2017 
 
The Beach Lokaal / workshops 
 
aantal workshops waar wanneer deelnemers 
4 Open Makers Lab Amsterdam 4/3, 22/4, 27/5, 23/6 30 
6 HKU Kunst & Economie Amsterdam 5/6, 13/6, 21/8, 2/10, 

23/10, 17/11 
24 

10 TOTAAL   54 
 
The Beach Lokaal events 
aantal workshops waar wanneer deelnemers 
8 Huis der Letteren Amsterdam 26/1, 9/2, 16/3, 30/3, 

14/4, 29/6, 21/9, 1/12 
80 

8 Zomerparade meets Wilde Chefs 
ism Bureau Barel 

Amsterdam 25/6, 26/6, 27/6, 
28/6, 29/6, 30/6, 1/7, 
2/7 

600 

1 Opening The Beach Lokaal / 10 
jaar The Beach 

Amsterdam 20/10 75 

17 TOTAAL   755 

 
Wijkecologie Wildeman / co-designworkshops 
 
aantal workshops waar wanneer deelnemers 
3 Wilde Munt co-designworkshops Amsterdam 16/1, 31/1, 24/2, 21/6 27 
1 Wildplakken Papieren Monument 

/ Halte Notweg 
Amsterdam 13/3 6 

6 Brood & Taal #1 Amsterdam 11/1,18/1, 25/1,1/2, 
8/2,15/2  

42 

8 Brood & Taal #2  
2x @ Broodvergister 

Amsterdam 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 
29/3, 5/4, 12/4, 19/4 

62 

7 Brood & Taal #3 Amsterdam 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 
15/11, 22/11, 29/11 

60 

7 Buurttuinen Wildeman Amsterdam 28/2, 10/3, 24/3, 7/4, 
14/4, 21/4, 23/9 

35 

3 Leemoven bouwen Amsterdam 14/6, 15/6, 23/9 12 
1 Buurtenergie evaluatieworkshop  Amsterdam 12/7 5 
1 Kan je me zien? / WAAG reverse 

graffiti workshop 
Amsterdam 1/9 6 

3 Kan je me zien? / WAAG 
Living Library workshop 

Amsterdam 5/9, 6/9, 7/9 15 

10 Mooie Bende co-design 
workshops 

Amsterdam 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 
8/11, 15,11, 22/11, 29/11, 
6/12, 20/12 

90 

7 Wilde Chefs co-designworkshops 
& HvA  

Amsterdam 6/11, 13/11, 15/11, 20/11, 
27/11, 18/12, 19/12 

50 

2 ‘t Rollende bankje co-design 
workshops 

Amsterdam 26/10, 13/11,  20 

3 SCI FI AGIT PROP Amsterdam 8/12, 9/12, 10/12 26 
62 TOTAAL   456 
 
Wijkecologie Wildeman / events 
 
aantal events waar wanneer deelnemers 
1 Biovergister / presentatie WUR 

bachelorstudenten ism WUR 
Amsterdam 24/1 10 

2 Integrale aanpak Wildeman 
gesprek / reflectie ism SNW 

Amsterdam 16/2, 3/7 80 

1 Halte Notweg ism M2M Amsterdam 19/3 120 
1 Tussenpresentatie Wilde Munt Amsterdam 20/4 15 
2 Kleine Wilde Chefs Amsterdam 30/4, 21/5 32 
1 Vrijheidsmaaltijd ism partners Amsterdam 5/5 85 
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1 Buurtmakers Festival Amsterdam 13/5 100 
2 Brood & Taal Vrouwenlunch Amsterdam 10/5, 24/5 50 
20 Wilde Chefs @ The Beach Lokaal Amsterdam 20/7, 27/7, 10/8, 24/8, 

31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 
28/9, 10/10, 17/10, 
24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 
21/11, 28/11, 7/12, 14/12, 
21/12 

200 

8 Wilde Chefs catering  19/9, 23/9, 28/9, 1/10, 
20/10, 1/11, 5/11, 23/12 

600 

1 Kan je me zien? / WAAG  
Expo ism Moving Arts projects 

Amsterdam 6/9 35 

1 Kan je me zien? / WAAG  
Jongerendebat ism MAP 

Amsterdam 7/9 50 

1 Kan je me zien? / WAAG  
Voorstelling MAP 

Amsterdam 8/9 75 

1 Kan je me zien? / WAAG  
Miniparade ism MAP 

Amsterdam 9/9 100 

3 Bankjes in NW ism 
Bankjescollectief 

Amsterdam 1/7, 2/7, 23/9 800 

1 WeW @ Reinwardt Academie/ 
Pakhuis de Zwijger 

Amsterdam 18/10 35 

1 Wilde munt @ Dutch Design 
Week ism Polimeer 

Eindhoven 20-29/10 800 

1 Kopje Suiker storytelling Amsterdam 1/11-5/11 80 
1 ‘t Rollende bankje Opening Amsterdam 16/12 25 
49 TOTAAL   3387 

 
Tuinstadslab / events 
 
3 TvW Netwerkborrel ism OtvW Amsterdam 20/4, 22/6, 20/9 55 
1 Tour de Boer - Secret Valley Amsterdam 5/2 75 
1 Tour de Boer - Molenpaardje Amsterdam 5/3 150 
1 Tour de Boer - Abels & 

Groenewoud 
Amsterdam 17/4 200 

1 Tour de Boer - Henk Timmer Amsterdam 13/5 200 
1 Tour de Boer - Mijn Stadstuin Amsterdam 2/7 50 
1 Tour de Boel XL - Ferry Amsterdam 17/9 500 
1  Tuinen van West Fest  Amsterdam 1/10 2500 
1 Eendracht Festival Amsterdam 13/5 750 
1 Pitch Rabobank Amsterdam 1/11 400 
12 TOTAAL   4380 

 
Tuinstadslab / workshops 
 
1 Werkconferentie 

Groen(zelf)beheer 
Amsterdam 7/7 25 

1 Werkconferentie Re-Organise  Amsterdam 16/02 24 
1 Werkconferentie Duurzaamheid Amsterdam 11/02 30 
1 Workshop Toekomst 

Polderheuvel ism OTvW 
Amsterdam 12/10 30 

4 TOTAAL   109 

 
 
Gangmakers / workshops 
 

6 Talentenmiddag Fotografie & 3D 
printen 

Amsterdam 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 
8/2,15/2 

96 

8 MuseumMakers Amsterdam 9/2, 16/2, 9/3, 16/3, 64 
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Rivierenschool 23/3, 30/3, 06/4, 
20/4 

24 Gangmakers Ontwerplab 
Speellandschap 

Amsterdam 7/2, 8/2, 9/2, 14/2, 
15/2, 16/2, 28/2, 1/3, 
2/3, 7/3, 8/3, 9/3, 
14/3, 15/3, 16/3, 21/3, 
22/3, 23/3, 28/3, 
29/3, 30/3, 4/4, 5/4, 
6/4 

360 

6 Talentenklas Mode & Fotografie Amsterdam 11/4, 18/4, 2/5, 9/5, 
16/5, 23/5 

96 

30 Gangmakers Ontwerplab Buurt in 
Beeld 

Amsterdam 2/10, 3/10, 4/10, 9/10, 
10/10, 11/10, 16/10, 
17/10, 18/10, 30/10, 
31/10, 1/11, 6/11, 7/11, 
8/11, 13/11, 14/11, 
15/11, 20/11, 21/11, 
22/11, 27/11, 28/11, 
29/11, 4/12, 5/12, 
6/12, 11/12, 12/12, 
13/12 

450 

4 Gangmakers Persbureau Amsterdam 27/11, 4/12, 11/12, 
19/12 

60 

10 Gangmakers Academie Amsterdam 5/10, 12/10, 19/10, 
2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 
30/11, 7/12, 14/12 

120 

6 Talentenmiddag Mooie Bende Amsterdam 13/09, 20/09, 27/09, 
4/10, 11/10, 18/10 

36 

94 TOTAAL   1282 

  
 
 Gangmakers / events 
 

1 Presentatie Fotografie & 3D 
printen 

Amsterdam 15/2 25 

3 Presentaties Speellandschap Amsterdam 4/4, 5/4, 6/4 90 

1 Presentatie MuseumMakers Amsterdam 27/4 45  

1 Presentatie Mode & Fotografie Amsterdam 23/5 30 

1 Modeshow Rietveld Academie Amsterdam 9/6 300 

1 Zuid aan Zee Arnhem 24/8 15 

1 Presentatie Buurt in Beeld Amsterdam 19/12 180 

1 Presentatie Mooie Bende Amsterdam 19/12 20 

10 TOTAAL   699 

  
  
Gangmakers / reflectie 
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2 Ontwerpen voor de Toekomst Amsterdam 23/2, 24/8 25 

1 Maakplaats 21 / OBA Amsterdam 28/2 30 

1 Pilotbijeenkomst Gemeente 
Amsterdam 

Amsterdam 2/3 48 

2 Meet up Pedagogische Alliantie Amsterdam 12/9, 19/12 129 

1 Dwarskijkers Leeuwarden 11/10 45 

4 Ontwikkeling Kindermuseum Amsterdam 29/2, 20/6, 27/10, 
20/12 

10 

11 TOTAAL   287 

 
 
Makers Unite / workshops (tot 1 oktober) 
 
6 Productontwerp workshops Amsterdam 24/2, 25/2, 22/3, 

27/4, 28/4, 24/5 
24 

8 Makers Unte dress @ re|fuse 
ism Olfa Ben Ali 

Amsterdam t/m 28/1 40 

18 MU Programme 3 edities x 6 
workshops 

Amsterdam 30/6 t/m 22/9,  216 

41 MU tailorteam Amsterdam 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 
28/4, 2/5, 9/5, 12/5, 
16/5, 19/5, 23/5, 
30/5, 2/6, 6/6, 9/6, 
13/6, 16/6, 20/6, 
23/6, 27/6, 30/6, 4/7, 
7/7, 11/7, 14/7, 25/7, 
28/7, 1/8, 4/8, 8/8, 
11/8, 29/8, 1/9, 5/9, 
8/9, 12/9, 15/9, 19/9, 
22/9, 26/9, 29/9 

264 

5 MU AMFI / Dress the Future Amsterdam 25/1, 24/2, 3/3, 10/3, 
17/3 

50 

1 MU @ Bas Kosters Amsterdam 10/9 30 
79 TOTAAL   624 
 
 
Makers Unite  / events (tot 1 oktober) 
 
1 Imagining Tomorrow / HKU Utrecht 9/1 35 
1 WDCD closing event Amsterdam 7/3 60 
2 MU @ Impact Hub Amsterdam 21/3, 13/6 80 
6 MU Open Sessions Amsterdam 28/3, 30/3, 16/5, 

18/5, 12/7, 20/9 
100 

1 MU @ Dutch Culture Amsterdam 18/4 22 
2 MU @ BNO Design / Refugee Amsterdam 21/4, 10/5 55 
1 Re-Vest Life @ Koningsdag Amsterdam 27/4 5000 
1  Lancering crowdfunding Bedrijven 

voor Amsterdam 
Amsterdam 11/5 60 

1 Festival Path Sao Paolo 7/5 200 
1 Stedelijk Museum/ Solutions or 

Utopia ism Refugee Nation 
Amsterdam 20/5 t/m 27/8 8000 

1 MU@ OOF Amsterdam 12/6 30 
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1 MU @ Ashoka Amsterdam 11 t/m 13/8 30 
1 TQ: Scaling Social Impact Amsterdam 14/9 50 
1 Manifeest Amsterdam 23/9 300 
21 TOTAAL   14012 
 
 
Sustainist Design Practice / co-designworkshops 
 
7 Sustainist Design Practice / 

workshops en testen tools 
Amsterdam 6/1, 19/1, 2/2, 1/3, 

7/3, 15/3, 21/3, 30/3, 
12/5, 6/6, 13/6, 22/6, 
29/6, 25/7, 15/8, 
22/8, 30/8, 19/9, 
10/11, 17/11  

80 

1  Workshop Artez Zwolle 27/1 20 
2 Werkgroep Sociaal Domein ism 

HvA 
Amsterdam 19/4, 10/7 32 

1 Van Schulden naar kansen ism  
Delta Lloyd 

Amsterdam 20/4 18 

5 Minor Critical Media design HKU Utrecht / 
Amsterdam 

23/6, 4/9, 22/9, 3/10, 
15/12 

75 

2 Sustainist Design Practice co-
design workshop 

Amsterdam 5/7, 19/9 25 

1 Climate KIC Amsterdam 18/7 18 
1 Hembrug Zaanstad 23/8 6 
1 Gemeente Zaanstad Amsterdam 11/9 15 
1 Making Heritage Count Amsterdam 4/10, 22/11, 13/12 30 
1 Cultural Commons Quest Office Amsterdam 22/11 3 
23 TOTAAL   332 
 
 
Sustainist Design Practice / events  
 
1  Expertmeeting Straatwaarden Amsterdam 13/1 40 
1  Lezing Artez Zwolle 27/1 40 
1 Lezing London School of Business Amsterdam 28/4 15 
2 ZHdK / online lecture Amsterdam / 

Zurich 
6/3, 26/10 60 

1 Lecture + workshops Victoria 
University 

Amsterdam 1/6 20 

1 Amsterdam City Event Amsterdam 8/6 150 
1 Straatwaarden @ Pakhuis de 

Zwijger 
Amsterdam 18/10 45 

1 Over Holland Nieuwersluis 24/11 14 
9 TOTAAL   384 
 
 
 

II. Strategie- en organisatieontwikkeling 
 
Strategie 
De strategische lijnen die we in 2015 uitzetten voor het Meerjarenplan 2017-2020 blijven van 
kracht. Wel zien we een verschuiving naar het verdiepen en delen van de know-how die we in 
de programma’s (living labs) ontwikkelen. We maakten een begin met een lange termijn 
ontwikkelscenario waarvan de kern is dat we werken aan ‘evenwichtige groei’. Met meer 
aandacht voor het ontwikkelen van Sustainist Design Practice en het delen van wat al 
waardevolle kennis en ervaring bleek te zijn. De ontwikkeling van Makers Unite had een grote 
impact op de organisatie, maar versterkte ons zelfvertrouwen in dat onze culturele, sociaal-
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duurzame benadering daadwerkelijk impact kan hebben op de lange termijn door concepten  
om te zetten in sociaal & cultureel ondernemende activiteiten. Het moedigde ons aan om deze 
ambitie vast te houden. 
 
Organisatie 
De groeiende belangstelling voor onze aanpak en daarmee groei in omzet (± 50%) en aantal 
activiteiten vroeg om versterking van de organisatie. We maakten daarom een begin met het 
verbeteren van organisatorische en administratieve processen en maakten een duidelijkere 
rolverdeling binnen het kernteam. We namen ons voor om in 2018 op zoek te gaan naar een 
parttime zakelijk leider. 
 
Communicatie 
Net als voorgaande jaren was onze communicatie gelaagd en divers. Wel kwam er meer 
regelmaat in de communicatie door maandelijkse digitale nieuwsbrieven (in Nederlands en 
Engels) en een gedrukte maandagenda voor The Beach Lokaal. Dit in combinatie met dagelijkse 
social media communicatie zorgt voor een brede en grote zichtbaarheid van de activiteiten van 
The Beach. Door de Sustainist Design Guide (2013) bereikten we nog met regelmaat studenten, 
onderzoekers en opleidingen uit binnen- en buitenland. 
 
In het kader van het project Wijkecologie Wildeman maakten we Lokaal Verhaal #2 als video en 
publiceerden deze online. Over Sustainist Design Practice maakten we een brochure en een 
format voor introductieworkshops, die succesvol bleken te zijn toen we ze testten met 
deelnemers. De tools & methodieken deelden we via http://www.sustainistdesign.com/ (als 
zelfstandige website in de maak, maar nu nog gekoppeld aan www.thebeach.nu) 
We leerden dat er veel belangstelling is voor onze ontwerpbenadering van de circulaire stad op 
wijkniveau en maakten daarom een begin met de publicatie Wijkecologie Wildeman: reis naar 
een sociaal-duurzame wijk. 
 
Project- en netwerkpartners 
Met AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) en Wageningen 
Universiteit werkten we samen aan onderzoek naar de mogelijkheden tot lokale 
energieopwekking. Talud werd partner in het Gangmakersproject. Naast deze partners die 
specifieke expertise inzetten en/of financieel bijdroegen, vermelden we hier het cruciale belang 
van de veelheid aan relaties die enerzijds gevolg zijn van onze visie en manier van werken en 
anderzijds onze projecten mogelijk maakten.  
 
Financiën 
Directe inkomsten nemen toe, maar bijdragen van de gemeente Amsterdam waren in 2017 ook 
aanzienlijk. Zowel Makers Unite als Gangmakers bleken goed te passen bij de sociale 
beleidsagenda’s van de stad. Ook opvallend zijn de stijgende publieksinkomsten. Met lokale 
activiteiten en producten weten we inmiddels een wat kapitaalkrachtiger publiek te bereiken. 
 
In opdracht van de Raad van Toezicht wordt door een accountant een samenstellingsverklaring 
gemaakt over de Jaarrekening 2017. Daarnaast wordt in verband met het verzelfstandigen van 
Makers Unite en de ondersteuning van Stichting DOEN daarbij, over het jaar 2017 een 
accountantscontrole uitgevoerd over het project Makers Unite. 
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III. Toelichting samenstelling organisatie, directie, Raad van 
Toezicht en Code Cultural Governance 

 
Samenstelling organisatie 
De dagelijkse artistieke en zakelijke leiding lag bij Diana Krabbendam (directeur) met 
ondersteuning van Mira de Graaf (artistiek inhoudelijk en projectmanagement), Annelieke 
Bezemer (communicatie en programmamaker), Kim Otten (programmamaker), Hans 
Brandenburg (boekhouding).  
 
In de periode januari – december werkten we met een vast team van 10 medewerkers (totaal 
gemiddeld 5 fte), totaal 8 stagiairs (gemiddeld 3 fte), 4 onderzoekers (gemiddeld 0,2 fte). Aan 
het ontwikkelen en realiseren van projecten werkten mee: Michiel Schwarz (Sustainism Lab), 
Dana Ponec & Katja de Winter (Ponec De Winter), Richard Gerritsen (creative interventions 
Amsterdam), Thami Schweichler, Anneke van Woerden, Michelle van de Griend, Sophie 
Kiesouw, Maria Jimenez, Hanna Szpil, Amber Arian en vele anderen. 
 
Verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van onze programma’s waren in 2017: 
Diana Krabbendam: Wijkecologie Wildeman, The Beach Lokaal, Makers Unite, Sustainist Design.  
Mira de Graaf: Gangmakers, Sustainist Design Practice.  
Annelieke Bezemer: Tuinen van West, The Beach Lokaal. 
Kim Otten: Wijkecologie Wildeman, The Beach Lokaal.  
Michiel Schwarz: Sustainist Design, Wijkecologie Wildeman. 
Richard Gerritsen: Sustainist Design Practice. 
Dana Ponec / Katja de Winter: Wijkecologie Wildeman 
Hanna Szpil: en Amber Arian: Gangmakers Ontwerplab. 
Thami Schweichler / Anneke van Woerden / Maria Jimenez / Sophie Kiesouw /  Michelle van de 
Griend: Makers Unite. 
 
Directie 
In 2017 was Diana Krabbendam artistiek en zakelijk directeur van The Beach. Hiernaast was zij 
met Frank Blom eigenaar van Goods & School VOF lid van de adviesraad van het Amsterdams 
Grafisch Atelier, lid van de Raad van Beroep van de BNO, bestuurslid van het Platform 
Ontwikkelinstellingen, bestuurslid van Stichting Makers Unite en sinds eind november voorzitter 
van het bestuur van de Cooperatieve Vereniging Westside Slotermeer. 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit Riemer Knoop (voorzitter), Jan van Tiel en Renée 
Hoogendoorn. Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezichtleden: 
Riemer Knoop: eigenaar Gordion Cultureel Advies, Lector Cultureel Erfgoed Reinwardt Acade-
mie, bestuurslid stichting Niet Normaal en Museum Zonder Muren.  
Jan van Tiel: managing partner BeWYse, voorzitter Raad van Bestuur van De Kandidatenmarkt.  
Renée Hoogendoorn: directeur eigenaar PEARH, lid Strategic Taskforce Europe by People, lid 
Raad van Toezicht Urban Resort, commissaris bij GEM/VEM Vroondaal (Den Haag), commissaris 
bij NV Zeedijk (Amsterdam).  
 
Reguliere Raad van Toezicht vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de voltallige 
RvT, Diana Krabbendam en Mira de Graaf. Ze vonden plaats op 5 maart, 17 mei, 12 oktober en 
op 4 december 2017. Een strategiebijeenkomst met de Raad van Toezicht vond plaats op 13 juli. 
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Toepassing Code Cultural Governance 
Stichting The Beach streefde ook in 2017 na te voldoen aan de Principes en Best Practice -
bepalingen van de Code Cultural Governance. Er is zorgvuldig op toegezien de bepalingen na te 
leven.  
 
 
 


