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Vooraf: lokaal en integraal 
 
Bewoners willen zelf en samen vorm geven aan hun sociale en gezonde wijk, vluchtelingen 
zijn op zoek naar kansen in een nieuwe context, de noodzaak om 21e eeuwse vaardigheden te 
ontwikkelen groeit. Een greep uit wat (ook) in 2016 ons pad kruiste als kunstenaars en 
ontwerpers op zoek naar rollen die ertoe doen in een veranderende cultuur. Waar we eens te 
meer mee werden geconfronteerd is dat waar problemen samenhangen lokaal ingebedde en 
integrale aanpak noodzakelijk is, waarbij het in essentie draait om het ontwerpen van sterke 
relaties. En dat traditionele organisaties en instituties daar enorm mee worstelen.  
 
We pakten onze rol op door een grote diversiteit aan partijen te betrekken in co-
designprocessen rond complexe vraagstukken. We gaven vorm aan concrete situaties, 
producten, samenwerkingsvormen en plekken voor samen ontwerpen aan de leefomgeving. 
Daarbij zetten we belangrijke stappen naar fysieke én sociale resultaten.  
 

Dat we met het initiatief Makers Unite een 
van de vijf winnaars (van de ruim 600 
deelnemers) waren van de internationale 
competitie What Design Can Do Refugee 
Challenge was een belangrijke erkenning van 
de waarde van onze aanpak. ‘The jury was 
impressed by the idea of using a co-creation 
process to stimulate engagement and also to 
identify talent. Makers Unite has proven they 
have a model and a positive and infectious 
optimism.’  
 
Wat we leerden in onze praktijken over co-
design voor sociale en duurzame innovatie 
(sustainist design zoals wij het noemen) 
deelden we door middel van concrete 

activiteiten als Makers Unite, van workshops tot festivals rond allerhande urgente thema’s en 
door middel van praktische ‘tools’ voor co-design.  
 
Maatschappelijke impact 
Met The Beach als lab en hub, een vertrouwde omgeving om samen te leren, gaven we lokaal 
ingebed en op behapbare schaal vorm aan maatschappelijke projecten. Deze laten goed zien 
wat de opbrengst is van de processen van placemaking en co-design die we afgelopen jaren 
ontwikkelden en aanscherpten. Een greep uit onze projecten die afgelopen jaar startten of 
doorgroeiden: The Beach Lokaal, een lokale hub voor samen ontwerpen en maken; 
circulariteit in de Wildemanbuurt; Makers Unite –ontwerpen met nieuwkomers en lokale 
makers– dat uitgroeit tot een zelfstandige sociale onderneming; Gangmakers ontwerplabs 
met en door kinderen; en verbinden van natuur & cultuur in de Tuinen van West. We zagen als 
resultaat dat de gemeenschap van lokaal ingebedde ontwerpers & makers groeit. Steeds 
meer mensen ontdekken dat iedereen kan ontwerpen en maken vanuit eigen kunnen en 
ambities, zolang je het samen doet. 
 
  

Makers Unite winnaar What Design Can Do Refugee Challenge, 1 juli 2017  
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Nieuw-West in transitie 
Afgelopen jaar werd goed zichtbaar dat Nieuw-West zich in hoog tempo ontwikkelt tot een 
aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren. Voor nog vrije ruimte werden plannen 
gepresenteerd voor bebouwing, zoals de buurttuin in de Wildemanbuurt waar in 2017 de 
nieuwbouw van een basisschool (Kraemerschool) start. In de Tuinen van West startte de 
bouw van recreatievoorzieningen en werden plannen voor het toestaan van grootschalige 
festivals aangekondigd.  
 
Door dit alles zagen we ons speelveld voor artistiek onderzoek naar de waarden van plekken 
veranderen. We werden geconfronteerd met hogere huurprijzen en een tekort aan betaalbare 
woonruimte voor de kunstenaars en ontwerpers waarmee we werken, maar ook waren er 
voordelen: het netwerk van cultuurmakers in Nieuw-West groeide en we dachten we mee 
over een circulaire hub ‘net over de ring’. 
 
Landelijk en internationaal bereik 
De Sustainist Design Guide en communicatie over actuele projecten bleken een groot 
internationaal bereik te hebben. We werden met regelmaat gevraagd voor internationale 
samenwerkingen en het geven van workshops en lezingen, waar we selectief op in gingen. 
 
Plek voor maatschappelijk artistieke initiatieven en onderzoek 
Het nog maar ten dele operationele The Beach Lokaal bleek al een goede zet om 
samenwerkingen in het sociale & artistieke domein te realiseren. We profileerden The Beach 
daarmee scherper als toegankelijke plek voor onderzoek en nieuwe initiatieven op het gebied 
van ‘sustainist design’.   
 
We zetten afgelopen jaar belangrijke stappen om artistiek onderzoek te verdiepen. Design 
thinking, als al breed erkende methode, verbinden met de power of making kreeg een impuls 
door onder andere de ontwikkeling van Makers Unite en het verzoek van de Zürcher 
Hochschule der Künste (ZHdK) om samen met leerkrachten en onderzoekers te verkennen 
wat sustainist design kan beteken voor het curriculum van de opleiding. Door de toenemende 
belangstelling voor onze aanpak, de dynamische ontwikkeling van projecten en de 
waardevolle kruisbestuiving er tussen, ontstond de behoefte onze strategie aan te scherpen 
en heldere keuzes te maken. Daarvoor organiseerden we een strategiedag op 4 augustus met 
de Raad van Toezicht, Michiel Schwarz en Jeanne Specht-Grijp (Talud Foundation). 
 
We stelden vast dat we voor het vormgeven aan het vervolg op de initiële fase van projecten, 
onze strategie verder moeten ontwikkelen. We formuleerden de vragen die we meenemen in 
onze strategie voor de komende jaren: 
- Zijn we een kweekvijver voor talent en incubator voor initiatieven? En zo ja, hoe en wat 

vergt dat van onze betrokkenheid op langere termijn? 
- Hoe delen we onze ‘know how’? Incidenteel op door ons of anderen georganiseerde 

publieksevents? Of structureel in een educatief programma (academie)? Hoe delen we 
de door ons (met anderen) ontwikkelde methodieken en tools? 

- Hoe ver willen we gaan in het doen van artistiek onderzoek? En op welk terrein? 
  



_ 
The Beach | Jaarverslag 2016 
Diana Krabbendam | 31 maart 2017 
 
 
 

5 

I. Toelichting gerealiseerde activiteiten 
 

The Beach Lokaal 
 
Makers Lab 
Het Makers Lab als open werkplaats bleek een belangrijke ontmoetingsplek voor zowel 
makers uit de buurt als een groeiende groep nieuwkomers die bij onze buren in de Garage 

Notweg inburgertrajecten volgden. Onze 
creatieve maakomgeving trok de aandacht 
van filmmakers, modeontwerpers, 
architecten en diverse ambachtelijke 
makers. Het inspireerde ons tot het 
ontwikkelen van een meer structurele 
opzet van een makersprogramma voor 
nieuwkomers. We zetten de eerste stappen 
samen met Odyssea een ngo uit Athene, die 
ons toegang gaf tot achtergelaten 
reddingsvesten. Met Koningsdag lanceerden 
we Makers Unite met onze  publieks-
campagne Re-vest Life met lintjes gemaakt 
van reddingsvesten. 
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Makers Unite: Sociaal ondernemen 
Met nieuwkomers die hun land ontvluchtten door oorlog of onderdrukking maken –samen 
met lokale makers die hen wegwijs maken in de Nederlandse cultuur– producten met gebruik 
van reddingsvesten die achterbleven op de Griekse stranden. Met dat idee waren we een van 
de vijf winnaars van de What Design Can Do Refugee Challenge.  
 

Wat startte als een project, groeide mede 
dankzij het acceleratorprogramma van de 
Refugee Challenge in een jaar tijd uit tot 
een sociale onderneming in oprichting. 
Vanaf het moment dat we het project 
startten wisten we dat het niet mocht 
blijven bij kortstondige goede bedoelingen. 
We ontwikkelden Makers Unite tot een plek 
en programma voor creatieve nieuwkomers 
om hun weg vinden naar werk. In een 
eerste pilot doorliepen zij een traject van 
zes weken waarin zij, tijdens het maken van 
producten van reddingsvesten, meer zicht 
kregen op hun mogelijkheden in Nederland 
en hun portfolio’s, cv’s en een persoonlijke 
presentatie konden maken die is afgestemd 

op de Nederlandse markt. Met de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) 
verkenden we mogelijkheden tot samenwerking en creatieve nieuwkomers met Nederlandse 
ontwerpers en ontwerpstudio’s in contact te brengen. De jonge ontwerper Thami Schweichler 
is sinds 2013 betrokken bij The Beach en nam zich voor per begin 2017 zijn baan bij de sociale 
onderneming Koneksie in te ruilen voor het leiden van Makers Unite, een belangrijke stap in 
het doorontwikkelen van Makers Unite als zelfstandige sociale onderneming.  
 
Wat we leerden is dat waardencreatie niet zozeer (alleen) zit in het maken van verkoopbare 
producten, maar vooral plaatsvindt in het moment van samen maken (de power of making). 
Wanneer de ‘makers’ hun eigenwaarde en talenten vormgeven, groeit hun potentie en 
rijkdom. Als individu en als gemeenschap. Wat nodig is om economische en financiële waarde 
te creëren werd daarmee een van de belangrijkste ontwerpvragen. 
 
Artist-in-Residence / gastateliers 
De jonge kunstenaar Joss Murphy vond via zijn opleiding in Bristol zijn weg naar The Beach. 
Drie maanden lang verkende hij ‘nabijheid’ en maakte beeldende vormen van storytelling met 
mensen uit de Wildemanbuurt en met nieuwkomers. 
 
Lisa Hu werkte haar ontwerp voor Terra Nova, een educatief spel voor burgerschap, uit met 
support van The Beach en won diverse prijzen, waaronder de ASN Wereldprijs en zet nu de 
eerste stappen naar het op de (educatie)markt brengen van het spel. 
 
Sheher Khan en Shriejan Paudel maken met jongeren een film, als vervolg op het project Re-
take waar enkelen van hen aan meewerkten. Een mooi voorbeeld van hoe een initiatief van 
The Beach kan inspireren tot een zelfstandig project. The Beach ondersteunt het project door 
te helpen bij het aantrekken van sponsors en door ruimte te bieden voor repetities. 
 
  

 Makers Unite pilotprogramma, september 2016                                                 
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Sustainist design als platform 
Hoe waardevol en inspirerend crossovers tussen disciplines zijn, leren we van 
samenwerkingen met studenten, universiteiten en bedrijven, en van die met ontwerpers, 
architecten en kunstenaars(collectieven).  

Ontwerpstudenten én studenten van 
andere vakdisciplines wisten ons te vinden 
in hun zoektocht naar hoe ze zich op het 
terrein van sociaal en duurzaam 
ontwerpen kunnen ontwikkelen. Dat 
merkten we door de toestroom van 
studenten uit binnen- en buitenland die in 
onze praktijk ervaring op willen doen of 
afstuderen. Afgelopen jaar kwamen onze 
stagiairs en onderzoekers van Politecnico 
Milano, Design Academy Eindhoven, 
Mediacollege, Reinwardt Academie, WUR 
en Amsterdam Institute for Metropolotan 
Solutions (AMS). Jonge afgestudeerde 
ontwerpers kwamen uit Marokko, 
Engeland, Italië (Florence), Moskou, 
Schotland en Nederland, maar ook 
creatieve vluchtelingen uit o.a. Iran, Syrie, 
Jamaica en Eritrea werkten mee aan onze 
projecten.  
 

Met academies als de Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht (HKU) en Reinwardt Academie verkenden we hoe ontwerp- en cultuureducatie kan 
inspelen op de groeiende behoefte bij jonge (aankomende) ontwerpers en kunstenaars zich in 
te zetten in het maatschappelijk domein.  
 
Workshops met organisaties & studenten  
We voerden co-designworkshops uit met bedrijven, organisaties en opleidingen in Nederland, 
Athene, Parijs en Venetië i.s.m. nieuwkomers vanuit Makers Unite; met Delta Lloyd en 
betrokkenen in het onderzoek ‘Van schulden naar kansen’; diverse workshops over sustainist 
design en co-design met studenten en ontwerpdocenten en –onderzoekers in Nederland en 
Zwitserland. We startten een samenwerking in het kader van het internationale programma 
Imagining Tomorrow. 
 
 
Het kernontwerpteam van de Sustainist Design Toolkit bestond in 2016 uit Mira de Graaf, Richard 
Gerritsen (Creative Interventions Amsterdam) met support van Michiel Schwarz en Diana Krabbendam. 
Diverse ontwerpers, studenten en buurtbewoners waren betrokken in tests. 

 
 
 
  

Sustainist Design principes als leidraad voor de Fabcity Campus tijdens het 
programma Europe by People tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap,  
mei 2016 
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Mooi Wildeman: Wijkecologie 
 
In de Wildemanbuurt (Osdorp) werkten we ook afgelopen jaar met bewoners en (lokale) 
organisaties aan een gezonde ‘buurtecologie’. Samen met hen leerden we hoe door lokaal 
ondernemen & van elkaar leren we de buurt sterker en weerbaarder kunnen maken. Het 
leverde het belangrijke inzicht op dat om ‘spelenderwijs’ te leren samenwerken het 
‘broodnodig’ is om plekken te maken voor samen ontwikkelen. Buurttuin Lucas ging zijn 
laatste jaar in en zorgde daarmee al voor een verschuiving in de samenwerking in de buurt. 
Met de Kraemerschool werkten we al intensief samen, met de Lucas Community, 
Kraemerschool en onze werkplaats, de Garage Notweg, als aanstaande directe buren  
tekenden zich al kansen af, o.a. op het gebied van een gezamenlijke aanpak op het gebied van 
de ontwikkeling van kinderen. 
 

Brood bleek niet alleen een prachtige 
metafoor te zijn, ook in de praktijk draaide 
er veel om brood. We verzamelden de 
mooiste verhalen over gemeenschappelijke 
broodovens en brood maken in 
verschillende culturen. Met de 
broodvergister van kunstenaarscollectief 
Cascoland maakten we van oud brood – 
dat aan de vogels (en dus ook ratten) werd 
gevoerd – biogas, waarop werd gekookt of 
weer brood mee gebakken. Vrouwen in de 
buurt, vaak buitengesloten of eenzaam 
doordat ze de Nederlandse taal niet 
beheersen, leerden Nederlands terwijl ze 
broodbakken in Brood & Taal workshops.  
 
 
 

Door een veelheid aan kleinschalige creatieve, sociale en ondernemende activiteiten groeide 
de betrokken ‘makers’-community in de buurt in aantal, maar vooral het zelfbewustzijn van 
de makers en de onderlinge relaties maken de buurt sterker. Een mooie uitkomst is dat onze 
buren van de Lucas Community een Makers Netwerk van lokale ondernemende makers 
startten en we samen met hen de eerste aanzet deden tot een lokale munt, het 
Wildemannetje. 
 
Het ontwerp(kern)team van Wijkecologie Wildeman bestond in 2016 uit Diana Krabbendam, Mira de 
Graaf, Dana Ponec, Katja de Winter, Michiel Schwarz, Houssain Bouhbouh, Mostafa El Filali, Roel 
Schoenmaker / Cascoland, Marjolein Butter, Mohammed Bouyzgarne, Lorenzo Columbo, studenten BA 
en MA WUR Wetenschapswinkel.  
We werken samen met een diversiteit aan buurtbewoners, ontwerpers & kunstenaars, onderzoekers en 
met partners als Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Alliander, Ymere, 
Stadgenoot, dr. Prof. Kraemerschool, Lucas Community, De Kandidatenmarkt, Urbaniahoeve, Buurtmedia 
Nieuw-West, Stadsdeel Nieuw-West, Pakhuis de Zwijger, WUR Wetenschapswinkel. 

 
 
  

Roel Schoenmaker van Cascoland overhandigt de sleutel van de 
broodvergister  aan Mostafa El Filali van de Lucas Community, juni 2015 
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Gangmakers: Jong geleerd, oud gedaan 
 
Onze Gangmakers programma’s kregen in het afgelopen jaar een meer structurele vorm. Er 
bleek veel behoefte te zijn aan wat wij bieden: leeromgevingen, ingebed in het echte leven, 
waar deelnemers 21ste-eeuwse vaardigheden leren. In onze aanpak vallen sociale, creatieve en 
technische vaardigheden gebaseerd op eigentijdse waarden als delen, verbinden, menselijke 
schaal en lokaliteit samen.  
 
Naast onze samenwerking met de Kraemerschool in de Wildemanbuurt in Nieuw-West, 
voerden we ook een project uit met de Merckelbachschool in Amsterdam Zuid. Voor het 
programma ‘Stimulering na- en buitenschoolse cultuureducatie in aandachtsgebieden’ van de 
Gemeente Amsterdam waren we in Nieuw-west koploper in de pilot en werkten we met 6 
basisscholen samen. Dit intensieve programma van 3 blokken van acht weken met drie 
groepen op verschillende locaties in Nieuw-West gaf ons de mogelijkheid Gangmakers 
Ontwerplabs verder te ontwikkelen en de eerste stappen te zetten naar een overdraagbaar 
format. We werkten met kinderen van 7 – 12 jaar aan thema’s die ons werden aangereikt door 
de kinderen zelf of door leerkrachten. 
 
Met het thema Kindermuseum maakte we kinderen vertrouwd met erfgoed en ontwierpen ze 
hun eigen minimusea. In het blok Buurtmedia maakten gingen de kinderen aan de slag met 
hun prangende vraag ‘Is het nieuws waar?’ en brachten ze hun eigen buurt in beeld.  

 
De Gezonde Snackbar werd een echt 
draaiende pop-up snackbar in de Garage 
Notweg en De Balie (tijdens de Engaged Art 
Fair) met zelfontworpen snacks van lokale 
ingrediënten, inrichting en grafische 
vormgeving en het terplekke zelf bereiden en 
verkopen van de gerechten aan ouders en het 
publiek in de Garage Notweg en De Balie. 
 
Met Kunstbedrijf Arnhem en Cal XL werken we 
samen aan het aanscherpen van onze 
programma’s en maken we gebruik van de 
Arts Impact Manager om resultaten van onze 
ontwerplabs te meten. 

 
 

Het Gangmakers ontwerpteam bestond in 2016 uit Mira de Graaf, Hanna Szpil, Madelinde Hageman, 
Sietse Leeflang, Museum Zonder Muren, Erik Alkema, Lisa Hu, Vera Duijvenvoorde, Sjoukje Dijkstra, 
Amber Arian, Anneke Albers, Sjim Hendrix, Marjolein Butter, Lorenzo Columbo. 

 
 
Nieuw-West Express / Tuinen van West: Stad & land 
 
Nieuw-West Express was sinds 2010 onze sleutel naar nieuwe plekken en samenwerkingen in 
Nieuw-West. Ook verbond het culturele initiatieven en creatieve makers en versterkte het 
culturele netwerk (Nieuw-West Open, Broedplaatsendagen, etc). Met name kleine initiatieven 
profiteerden van het open digitale platform, inmiddels maken zij vooral gebruik van sociale 
media. Nieuwe grotere initiatieven als Acta, De School, WOW hebben hun eigen platforms om 
publiek te bereiken. De noodzaak een online platform te bieden aan pioniers nam daarmee 

Voor de Gezonde Snackbar met Gangmakers Ontwerpatelier op bezoek bij 
kweker Wim Bijma 
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zodanig af dat we eerste stappen zetten naar een nieuwe toepassing voor Nieuw-West 
Express. Belangstelling voor Nieuw-West Express als toegang tot het culturele netwerk in 
Nieuw-West door zowel I Amsterdam als MIK, beide marketingplatforms, leverden nog geen 
concrete mogelijkheden tot doorstart op. 
 
In de Tuinen van West zeten we onze samenwerking met de Ondernemersvereniging Tuinen 
van West voort en verkenden we plekken en bouwden we aan een sterk en groeiend netwerk 
met kleine events bij boeren (Tour de Boer) en het Tuinen van West Fest. Het festival 
organiseerden voor de tweede keer op het terrein van mijn Stadstuin en de Fruittuin van 
West, twee innovatieve ondernemers in het gebied. Kern van deze ‘placemaking’ was het 

‘gezonde grond’ maken voor verder artistiek 
onderzoek en het maken van lokale producten –met 
lokale kennis, oogst en verhalen– relaties tussen stad 
en land. We legden al belangrijke kwaliteiten bloot 
van het landelijk gebied onder de rook van Schiphol, 
de Amsterdamse haven en de stad. Daarnaast 
maakten we verbindingen met de kwaliteiten van de 
omliggende wijken die worden gekenmerkt door 
culturele diversiteit en urgente sociale vraagstukken, 
van obesitas tot armoede en dreigende radicalisering.  
 
We legden de basis voor een meer structurele 
samenwerking met ontwerpers en kunstenaars op 
zoek naar een uitdagende context voor hun artistieke 
onderzoeken en uitvoering van projecten. Met de 
ondernemersvereniging Tuinen van West maakten we 
de eerste plannen voor een Buitenbroedplaats, een 
uitvalsbasis voor artistieke onderzoekers en makers. 
Voor een samenwerkingsproject met kunstenaar Sjim 
Hendrix kregen we van het Mondriaanfonds de 
toekenning voor de 4-jarige regeling ‘Bewezen talent 
en opdrachtgever’.  
 
 
 
 

 
 
 

We werkten in de Tuinen van West samen met onder meer Buurtwerkplaats Noorderhof, Henriette Waal, 
NTjong, Daff/ Wasim Arslan, Andalusisch Orkest, Keuken van het Ongewenste Dier, Sjim Hendrix, De 
Auditieve Dienst, Caland Technasium, Matt Winson, Spix Macaw, Carly E., Bram van langen, Terragon, 
Gerhard Flantuas, Lucas Community, Re-Vest life, Human Library, Stadsdeeldichter Gohkan Aksoy, 
Wordbites & Ditte Wimmers, Kombucha Brewery, Jason Learned & Peter Merx ism. Nomad Farmers en 
vele anderen.       

 

Reinier en Mohamed van de Lucas Communiy bouwden het Nimby 
toilet van Henriette Waal op het Tuinen van West Fest 2016 
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Overzicht activiteiten  
 
Mooi Wildeman / workshops 
aantal workshop waar wanneer deelnemers 
1 Wereldreis in Wildeman Amsterdam 8/3 10 
11 Brood & Taal  Amsterdam 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 

4/5, 11/5, 2/7, 12/10, 
30/11, 7/12, 14/12 

77 

8 Foodscape Wildeman Amsterdam 24/2, 2/3, 9/3, 16/3, 
23/3, 30/3, 6/4, 13/4 

78 

6 Onderzoek broodvergister Amsterdam 5/2, 24/2, 20/5, 26/10, 
9/11, 14/12 

48 

4 Wildemannetje - 
ontwerpworkshops 

Amsterdam 4/10, 11/10, 25/10, 14/12 32 

1 Buurtcommunities @ Pakhuis 
de Zwijger - workshop 

Amsterdam 23/11 7 

31 TOTAAL   252 
 
Mooi Wildeman / events 
aantal events waar wanneer deelnemers 
1 presentatie Fabcity Campus Amsterdam 23/6 80 
2 Waar is de keuken Amsterdam 8/3, 6/9 50 
1 Buurtcommunities @ Pakhuis 

de Zwijger - presentatie 
Amsterdam 23/11 40 

4 TOTAAL   170 
 
The Beach Lokaal / Makers Unite / workshops 
aantal workshop waar wanneer deelnemers 
5 Verkennings workshops Amsterdam Jan - feb 50 
8 Re-vest Life maakworkshops Amsterdam Feb - april 48 
2 Odyssea Athene 29/6, 30/6 15 
9 WDCD accelerator 

workshops 
Amsterdam 29/6, 1/7, 4/10, 10/10, 

11/10, 12/10, 14/10, 17/10, 
17/11 

135 

8 Pilot workshops Amsterdam 18/10, 21/10, 15/10, 28/10, 
4/11, 8/11, 15/11, 29/11 

96 

10 Open / production session Amsterdam 27/6, 1/9, 7/9, 8/9, 15/9, 
27/9, 7/10, 11/10, 13/10, 
14/10 

120 

1 Workshop Cibap Zwolle 7/10 135 
1 MIT-D Lab Londen 1/12 4 
1 Co-design workshop Oxford 2/12 12 
1 Ecolab Amsterdam 7/12 150 
1 Space10 Kopenhagen 29/11 6 
1 Workshop Tuinen van West Amsterdam 25/9 60 
49 TOTAAL   831 
 
TB Lokaal / Makers Unite / events 
aantal events waar wanneer deelnemers 
1 Re-Vest Life / KingsDay Amsterdam 27/4 10000 
1 What Design Can Do Refugee 

Challenge Award 
Amsterdam 1/7 400 

2 MU / Welkomstevent 
Nieuwkomers 

Amsterdam 8/7, 11/8 40 
 

2 Re-Vest Life - Fabric of 
society - expo 

Amsterdam 10/6, 11/6 500 
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1 What Design can do - 
Refugee Challenge - party 

Amsterdam 8/7 60 

1 Pecha Kucha 
Stadsschouwburg 

Amsterdam 24/9 100 

3 Engaged Art Fair – de Balie Amsterdam 2/12, 3/12, 4/12 500 
1 Imagining Tomorrow HKU – 

presentatie 
Utrecht 13/12 70 

12 TOTAAL   11670 
 
The Beach Lokaal / Sustainist Design Knowhow / workshops 
aantal workshops waar wanneer deelnemers 
3 Onderzoek Ontologie 

Ontwerpen 
Amsterdam 2/8, 5/8, 8/8 12 

2 Makers Netwerk Amsterdam 20/1, 8/2 10 
3 Straatwaarden Atelier - 

#1Mapping 
Amsterdam 14/3, 15/3, 16/3 60 

1 Straatwaarden Atelier - 
#2Co-design 

Amsterdam 15/6 15 

4 De Groene Stad / Circulaire 
Hub – onderzoek en advies 

Amsterdam 13/5, 24/5, 25/5, 14/6 40 

5 Studenten Europe By People: 
Makers van Wildeman 

Amsterdam 18/4, 21/4, 28/4, 4/5, 
12/5 

45 

4 Workshops Fabcity Campus 
Makers Unite 

Amsterdam 2/6, 9/6, 16/6, 23/6 60 

3 ZHDK workshops  Zürich 20/10, 21/10 30 
25 TOTAAL   272 
 
The Beach Lokaal / Sustainist Design Knowhow / events 
aantal events waar wanneer deelnemers 
1 Boekpresentatie SD Lexicon Amsterdam 15/1 60 
1 Gastles Artez Zwolle Zwolle 18/5 30 
1 Loco burgermeester Athene 

@ Notweg 
Amsterdam 12/9 8 

1 Alliander Duitsland Amsterdam 15/6 20 
1 Lezing Zuid aan Zee / 

Kunstbedrijf Arnhem 
Arnhem 18/5 18 

1 Straatwaarden Presentatie Amsterdam 9/12 60 
2 Presentatie Europe By People Amsterdam 19/5, 20/6 134 
1 ZHDK lezing Zürich 19/10 85 
9 TOTAAL   821 
 
The Beach Lokaal / diversen workshops 
aantal workshops waar wanneer deelnemers 
36 Open Makers Lab Amsterdam elke vrijdag jan t/m aug 144 
13 Guest – Lisa Hu 

Co-design Terra Nova 
Amsterdam 5/1, 11/1, 21/1, 4/2, 2/3, 

10/3, 26/5, 14/6, 27/7, 
5/8, 9/8, 4/10, 26/11 

39 

14 Guest – Filmteam Sheher 
Khan / Shriejan Paudel 

Amsterdam 7/7, 4/9, 11/9, 22/9, 29/9, 
20/10, 23/10, 27/10, 
30/10, 3/11, 6/11, 10/11, 
13/11, 22/12 

168 

1 Wasstraat Delta Lloyd Amsterdam 28/1 45 
9 KIJK! Maakworkshops Amsterdam 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 

15/2, 22/2, 29/2, 7/3 
90 

1 Hoogbegaafden Netwerk – 
ontwerpworkshop Madelinde 
Hageman 

Amsterdam 13/10 6 
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6 Hoogbegaafden Netwerk – 
co-designworkshops 

Amsterdam 21/1, 15/3, 9/5, 23/6, 5/9, 
13/10, 12/12 

36 

2 Poetische ontmoetingen Amsterdam 8/12, 22/12 12 
1 Human Library Amsterdam 29/11 8 
83 TOTAAL   548 
 
The Beach Lokaal / diversen events 
aantal events waar wanneer deelnemers 
1 AIR – Joss Murphy – 

presentatie 
Amsterdam 5/4 23 

1 Celebrate life, wear a vest @ 
Smörgåsbord Studio /Joss 
Murphy 

Amsterdam 21/4 150 

1 Celebrate life, wear a vest @ 
GVB pont over het IJ / Jos 
Murphy 

Amsterdam 5/3 60 

2 Amsterdam Rural Forum - 
Diner + programma + 
ontvangst kunstenaars / 
beleidsmakers EU 

Amsterdam 10/5, 11/5 160 
 
 

1 Convenant nieuwkomers / 
Garage Notweg 

Amsterdam 14/7 55 
 

1 KIJK! presentatie Amsterdam 12/3 43 
3 Wildebioscoop Amsterdam 28/9, 7/12, 2/10 105 
1 Broedplaatsendag Amsterdam 2/10 120 
11 TOTAAL   716 
 
The Beach Lokaal / Re-make / workshops 
aantal workshops waar wanneer deelnemers 
1 Kick off Amsterdam 28/1 20 
10 Maakworkshops Amsterdam 12/4, 13/4, 18/4, 19/4, 

20/4, 2/5, 3/5, 4/5, 10/5, 
11/5  

70 
 
 

3 Ontwikkel workshops Amsterdam 28/7, 24/11, 8/12 6 
14 TOTAAL   96 
 
Nieuw-West Expeditie / workshops 
aantal workshop waar wanneer deelnemers 
1 Lentekriebels maakworkshop Amsterdam 20/4 40 
3 The Bus Amsterdam 18/3, 3/5, 28/6 13 
4 TOTAAL   53 
 
Nieuw-West Expeditie / events 
aantal events waar wanneer deelnemers 
1 WWNW - van Eesteren Amsterdam 3/1 55 
1 Van Eesterengesprek Amsterdam 24/2 40 
1 Tuinen van West Fest Amsterdam 25/9 3500 
5 Tour de boer Amsterdam 3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 500 
1 Nieuw Nest #1 Amsterdam 9/2 76 
3 Jury West Art 

Stimuleringsprijs  
Amsterdam 12/7, 26/8, 10/9 150 

1 Thema avond K&C NW 
Westside 

Amsterdam 9/6 50 

1 Lentekriebels Amsterdam 20/4 500 
1 Multicultureel Festival Osdorp Amsterdam 17/9 150 
15 TOTAAL   5021 
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Gangmakers / workshops 
aantal workshop waar wanneer deelnemers 
1 Bijeenkomst koplopers 

Cultuur educatie 
Amsterdam 13/9 13 

4 Wervingsworkshops Amsterdam 24/9, 25/9, 28/9, 2/10 120 
22 Workshops Kindermuseum Amsterdam 22/3, 23/3, 24/3, 29/3, 

30/3, 31/3, 5/4, 6/4, 
7/4, 12/4, 13/4, 14/4,  
19/4, 20/4, 21/4, 26/4,  
10/5, 11/5, 12/5, 17/5, 
18/5, 19/5 

308 

21 Workshops Buurtmedia Amsterdam 24/5, 25/5, 26/5, 31/5, 
1/6, 2/6, 7/6, 8/6, 9/6, 
14/6, 15/6, 17/6, 21/6, 
22/6, 23/6, 28/6, 29/6, 
30/6, 5/7, 6/7, 7/7 

294 

21 Workshops Gezonde 
Snackbar 

Amsterdam 4/10, 5/10, 6/10, 11/10, 
12/10, 13/10, 25/10, 
26/10, 27/10, 1/11, 2/11, 
3/11, 8/11, 9/11, 10/11, 
15/11, 16/11, 17/11, 22/11, 
23/11, 24/11 

336 

6 Talentenmiddag - Brood  Amsterdam 6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 
10/2 

56 

4 Makers Unite - Caland 
Lyceum 

Amsterdam 12/5, 19/5, 26/5, 2/6 216 

2 Onderzoek Groene Stad - 
Calvijn Lyceum - 
Fotoworkshop Calvijn 

Amsterdam 17/5, 24/5 56 

3 Re-take - Caland Lyceum - 
workshops 

Amsterdam 26/1, 2/2, 9/2 75 

5 Kindermuseum -
Merkelbachschool - 
workshops 

Amsterdam 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 
12/4 

50 

6 Open Gangmakers Lab -
Robotworkshops x2 

Amsterdam 6 feb / 13 feb / 20 feb 144 

3 Hood Heroes - One World - 
workshops 

Amsterdam 28/4, 30/4, 1/5 18 

1 Trash to treasure -
Comeniuscollege - workshop 

Amsterdam 22/11 24 

99 TOTAAL   1719 
 
Gangmakers / events 
aantal events waar wanneer deelnemers 
3 Presentaties Ontwerpateliers Amsterdam 19 mei / 12 juli / 25 nov 220 
2 Gezonde Snackbar - Engaged 

Art Fair - Balie 
Amsterdam 2/12, 3/12 300 

1 Makers Unite - Caland 
Lyceum - presentatie 

Amsterdam 8/6 240 

1 Re-take - Caland Lyceum - 
presentatie 

Amsterdam 26/1 120 

2 Kindermuseum - 
Merkelbachschool - 
presentaties 

Amsterdam 15/4, 15/9 320 

1 Hood Heroes - One World - 
presentatie / premiere 
Pakhuis de Zwijger 

Amsterdam 25/5 140 



_ 
The Beach | Jaarverslag 2016 
Diana Krabbendam | 31 maart 2017 
 
 
 

15 

1 Trash to treasure -
Comeniuscollege - 
presentatie 

Amsterdam 22/11 120 

11 TOTAAL   1460 
 
The Beach / reflectie 
aantal events waar wanneer deelnemers 
1 HvA / Leernetwerk sociaal 

ondernemen & relatie met 
overheid 

Amsterdam 23/5 12 

1 Nieuw-West @ Pakhuis de 
Zwijger 

Amsterdam 2/6 100 

2 Kindermuseum onderzoek / 
expertmeeting 

Amsterdam 6/6, 3/8 9 

2 Reflectie Re-make Amsterdam 8/7, 26/10 10 
1 Strategiebijeenkomst TB Amsterdam 4/8 8 
7 TOTAAL   139 
 
 

II. Strategie- en organisatieontwikkeling 
 
Strategie 
De grote lijnen van de strategie van The Beach zetten we al in 2015 uit voor het Meerjarenplan 
2017-2020. Wat het betekent als we The Beach positioneren als ‘hub / platform voor 
ontwerpen ten behoeve van sociale innovatie’ verkenden we verder in de zomer van 2016, 
met een strategiedag op 4 augustus. Inzet van de verkenning waren punten als:  

- We maken plekken voor ontmoeten / samen werken & ontwikkelen / delen. Hoe lokaal 
zijn deze plekken en hoe maken we ze open én schaalbaar én tegelijkertijd behapbaar 
(in termen van kosten, organisatie, herkenbaarheid)? En tot hoever ontwikkelen we 
zelf en hoe/ wanneer laten we los? 

- Als we spreken van ontwerpen, met welke processen en met wie? En wat maakt het 
tot culturele / artistieke processen? 

- Hoe nemen we publiek mee in ons perspectief op ontwerpen en betrekken we meer 
mensen bij nieuwe praktijken van ‘sustainist design’? 

 
Voor het jaarplan en de communicatiestrategie 2017 formuleerden we vragen en eerste 
antwoorden ter verdieping (zie pag 4) en namen we ons voor tijd vrij te maken voor reflectie. 
 
Organisatie 
Geplande projecten werden uitgevoerd, maar omvang en planning pakten soms anders uit. De 
hersenschudding (als gevolg van een fietsongeluk) van Diana medio maart en extra werk rond 
de Meerjarenaanvraag bij het AFK zorgden ervoor dat aan sommige projecten minder hard kon 
worden getrokken. Deels was het onvermijdelijk dat projecten niet konden worden uitgevoerd 
zoals gepland. Amsterdam Rural Forum besloot een deel van het programma bij De Meervaart 
onder te brengen vanwege betere faciliteiten en activiteiten in de Wildemanbuurt kwamen op 
een laag pitje staan vanwege de tijd die nodig bleek om partijen bij projecten te betrekken 
(AMS, WUR, Lucas Community in het lokale energie project).   
 
Het werkbaar maken van de The Beach Lokaal ruimte liep veel vertraging op door 
vergunningskwesties en slechte planning van Ymere. We startten met de inrichting opdat de 
ruimte kon worden gebruikt voor geplande activiteiten, waaronder het Amsterdam Rural 
Forum.  
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De groeiende belangstelling voor onze aanpak en daarmee groei in omzet (± 30%) en aantal 
activiteiten vraagt om versterking van de organisatie. De voorgenomen uitbreiding en het 
daarop afgestemde Meerjarenplan wordt lastiger uitvoerbaar door het niet honoreren van de 
aanvraag voor een hogere bijdrage uit het Kunstenplan. Groei met kleinere stappen, scherpe 
focus en zoeken van andere vormen van financiering zijn de consequentie.  

 
Communicatie 
Met bekendheid van The Beach als experts op het gebied van sociaal en duurzaam ontwerpen 
en met praktijkervaring in co-design en placemaking gaat het goed. Zowel in Nederland als 
internationaal. Maar de reactie op de aanvraag van de meerjarensubsidie bij het AFK heeft ons 
geleerd dat The Beach ook nog wordt gezien als organisator van buurtactiviteiten en er twijfel 
is over het artistieke gehalte van ons programma. We hebben veel duidelijk te maken, want 
worden in een veranderende wereld beoordeeld vanuit traditionele kaders. 
 
In de verschuivende cultuur is niet alleen hoe we kijken naar de wereld anders, maar zijn ook 
de vormen die we maken nieuw. Hoe en met wie we vormgeven verandert evenzo. 
Communicatie betekende dus ook afgelopen jaar volhouden in het consequent naar buiten 
brengen van onze visie en aanpak. En vooral mensen meenemen in het verschuivend 
culturele landschap door ze actief te betrekken bij het vormgeven aan hun leefwereld en zelf 
te laten ervaren dat ontwerpen voor iedereen is. Vooral voor instellingen bleek dit nog lastig, 
want de praktijk verandert snel. Toch zagen we dat ook grote organisaties stappen zetten 
naar kleinschalige en lokale benaderingen. 
 
Partners 
Alliander was dit jaar zijdelings betrokken bij onze activiteiten en voerde een onderzoek uit in 
de Wildemanbuurt. Met AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) 
kwam samenwerking eindelijk van de grond, door ondersteuning van onderzoek rond de 
biovergister. Met Delta Lloyd startten we, na de succesvolle samenwerking in het Re-take 
project, Re-make een pilotproject over schulden met inzet van het Makers Lab.  
 
Financiën 
Om meer invloed te krijgen op inkomsten zetten we in op directe inkomsten uit activiteiten, 
waarvoor The Beach Lokaal als plek al mogelijkheden bleek te bieden. We maakten een 
exploitatiebegroting voor The Beach Lokaal, waarin inkomsten uit programma’s van derden en 
inkomsten uit horeca zijn meegenomen. 
 
Makers Unite ging van start met projectfinanciering. Ter voorbereiding van het oprichten van 
een sociale onderneming ontwikkelden we een strategie om investeerders aan te trekken en 
een ondernemingsplan met inkomsten uit verkoop als belangrijke basis. 
 
Voor het project Wijkecologie Wildeman kwam financiering langzaam van de grond, met als 
laatste de bijdrage van Stichting DOEN / Bankgiro Loterijfonds in de tweed helft van 2016. De 
WUR Wetenschapswinkel ondersteunt het project door 35.000 inzet aan uren in natura, wat 
contractueel is vastgelegd in een overeenkomst met The Beach en Lucas Community. 
 
Gangmakers trok de aandacht van de Gemeente Amsterdam, waarop we werden gevraagd 
voor de koplopersgroep van het programma ‘Stimulering buitenschoolse cultuureducatie 
i.h.k.v. aanvalsplan armoede’. Het verzekerde ons van een jaarbudget voor vier Gangmakers 
Ateliers, waarvan we er in 2016 drie konden uitvoeren op 3 lokaties in Nieuw-West. Het vierde 
atelier schoof door naar 2017.  
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III. Prestatieafspraken Kunstenplan 2013 - 2016 
 
De op 15 november 2012 bijgestelde aanvraag in het kader van het Kunstenplan 2013 – 2016, 
en de daarin opgenomen prestatieafspraken, vormen de basis van onderstaande overzichten.  
 
 
1. Kwantitatief 
 
	 2016 verwacht 2016 gerealiseerd 
A. Kernactiviteiten 

- Aantal tentoonstellingen 
- Aantal bezoeken 
- Aantal workshops ontwerpen & maken 
- Aantal bezoeken workshops ontwerpen 

& maken 
- Aantal workshops reflectie 
- Aantal bezoeken workshops reflectie 

 
6 
2150 
62 
1450 
 
10 
150 

 
62 
19858 
305 
3771 
 
7 
139 

B. Bijdrage aan talentontwikkeling en 
cultuureducatie 
- Aantal bereikte scholen 
- Aantal bereikte scholieren (PO / VO) 
- Aantal via programma’s opgeleide jonge 

makers 

 
 
9 
800 
400 

 
 
11 
1500 
496 

C. Bijdrage aan wereldklasse 
- Aantal internationale coproducties 
- Aantal producties / activiteiten in het 

buitenland 
- Aantal activiteiten voor internationaal 

publiek in Amsterdam 
- Aandeel buitenlands bezoek van totaal  

 
2 
2 
 
3 
 
50 

 
3 
5 
 
9 
 
472 

 
 
2. Inkomstennorm 
 
 2016 begroot 2016 gerealiseerd 
Totaal inkomsten  356.940 299.556 
Eigen inkomsten 155.000 173.616 
% eigen inkomsten 73,3 % 58 % 
 
 
Toelichting 
 
Ten opzichte van 2015 groeide de omzet met een kleine 30% en naderen we de voor het 
Meerjarenplan vastgestelde prognose. Het maakt duidelijk dat we op het goede spoor zitten 
en de erkenning van onze aanpak toeneemt. Ook leerden we dat voor het omzetten van een 
vernieuwende visie naar impact en concrete resultaten tijd nodig is. 
 
De hoeveelheid, vaak kleinschalige, activiteiten laat zien dat werken in de praktijk nooit 
stilzitten is en dat een goede samenwerking in een groeiende community van sociaal 
duurzame artistieke makers het mogelijk maakt flink te groeien. We koesteren daarom ons 
netwerk en zijn blij dat we afgelopen jaar de meest noodzakelijk investeringen (eerder tijd dan 
geld) hebben kunnen doen in het maken van The Beach Lokaal als ontmoetings- en werkplek. 
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Het jaarverslag laat zien dat de inkomsten de uitgaven ruim overtreffen. Reden daarvan is dat 
budgetten deels beschikbaar zijn gesteld voor activiteiten in 2017 en van sommige projecten 
de uitvoering doorloopt in het volgende jaar. Het betreft: 

- The Beach Lokaal / Makers Unite: 11.700 
- The Beach Lokaal / filmproject jongeren: 2.000 
- Mooi Wildeman / Wijkecologie Wildeman: 14.000 
- Gangmakers: 17.500 

 
 
 

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 productie), Luc Leijtens tot september (Makers Lab), Kim Otten 
vanaf september (programmamaker, The Beach Lokaal), Hans Brandenburg (boekhouding).  
 
In de periode januari – december werkten we met een vast team van 3-4 medewerkers 
(totaal gemiddeld 2,8 fte), totaal 8 stagiairs (gemiddeld 3 fte), 2 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), Victorien Koningsberger, Thami Schweichler, Hanna Szpil en vele 
anderen. 
 
Verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van onze programma’s waren in 2016: 
Diana Krabbendam: Wijkecologie Wildeman, The Beach Lokaal / Makers Lab, Makers Unite, 
workhops Sustainist Design  
Mira de Graaf: Gangmakers, Wijkecologie Wildeman, Sustainist Design Toolkit.  
Annelieke Bezemer: Tuinen van West, Amsterdam Rural Forum, Nieuw-West Express. 
Kim Otten: Tuinen van West, The Beach Lokaal, Amsterdam Rural Forum.  
Michiel Schwarz: workshops Sustainist Design. 
Richard Gerritsen: Sustainist Design Toolkit, Re-make. 
Dana Ponec / Katja de Winter: Wijkecologie Wildeman, de Groene Stad (circulaire hub). 
Victorien Koningsberger: Nieuw-West Express. 
Hanna Szpil: Gangmakers Ontwerpatelier. 
Thami Schweichler: Sustainist Design Toolkit, Makers Unite. 
 
Directie 
In 2016 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 en lid van de Raad van Beroep van de BNO. 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2016 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 
Academie, bestuurslid stichting Niet Normaal en Museum Zonder Muren.  
Jan van Tiel: managing partner BeWYse, voorzitter Raad van Bestuur van De 
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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 22 januari, 10 maart, 
14 september en op 13 december 2015.  
 
Toepassing Code Cultural Governance 
Stichting The Beach streefde ook in 2015 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.  
 


