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The 
Beach
2017 - 2020

“Beaches are ordered without 
being controlled. No one is in charge. 

Beaches are model civic spaces: 
tolerant, playful,

self-regulating, democratic in
spirit, mildly carnivalesque.
Underlying is a simple idea: 

the beach is a commons where people 
can self-organise in play (.....)

There are no zoning regulations, 
fences nor white lines to tell you 

where to go...”

Charles Leadbeater,
Uncommon grounds (2007)
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The Beach zet artistieke processen en ontwerpbena-
deringen in voor het maken van een sociale en duur-
zame stad. Met cultuur als crossover om verbindin-  
gen te maken: tussen mensen, domeinen, plekken en 
disciplines. Verbinden gebaseerd op wederkerigheid, 
vanuit lokale kwaliteiten en op een voor betrokkenen 
behapbare schaal. We ontwerpen met mensen en in 
de gemeenschap. We leren, ontwikkelen en maken 
in Amsterdam Nieuw-West en zijn verbonden met 
de wereld. Na gezonde grond maken, zaaien en groei 
zetten we de komende jaren in op breder bereik en 
continuïteit.
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1
POINT

OF 
VIEW

‘Wat je ziet hangt af van waar je staat’, met deze wijze woorden van an-
tropoloog en voormalig bergbeklimmer Michael Thompson in het achter-
hoofd, koos The Beach er voor zich als cultureel platform voor sociaal 
duurzaam ontwerpen & maken te vestigen in Amsterdam Nieuw-West. 
Middenin de Wildemanbuurt met zijn urgente vraagstukken rond armoede, 
eenzaamheid, discriminatie, gezondheid, veiligheid, gaandeweg verloren 
vertrouwen in overheden en instituties, maar ook culturele rijkdom en veel 
groene ruimte. Sinds 2009 geven we vanuit de Garage Notweg, doorlopend 
vorm aan culturele programma’s samen met mensen en organisaties uit 
ons netwerk – in en van buiten Nieuw-West. Voor die tijd voerden we in 
Nieuw-West al projecten uit, met onder andere het Pal West Modeatelier1 . 

In het culturele veld neemt The Beach de positie in van ‘inspirator en ontwikkelaar’ van nieuwe 
ontwerppraktijken, of ‘agent of alternatives2’  zoals Alastair Fuad-Luke het noemt. Middels artis-
tiek onderzoek, ontwerpen én maken, verbinden we culturele processen met sociale en duurzaam-
heid-doelstellingen. We doen dat door co-design in echte situaties –met / in de gemeenschap– en 
nemen mee dat nieuwe waarden en principes - als een opkomende deeleconomie, circulariteit of 
collectief eigendom - richting geven aan het vormgeven aan leefomgevingen. Onze cultuur is in 
verandering en voor het vormgeven aan de ‘nieuwe cultuur’, zijn nieuwe kaders en ontwerpbenade-
ringen nodig. The Beach werkt hieraan vanuit haar praktijk in Nieuw-West en borduurt erbij voort op 
de Sustainist Design Guide3 , de handreiking voor sociaal en duurzaam ontwerpen, die we maakten 
met Michiel Schwarz (Sustainism Lab). 

Onze ingebedde positie in Nieuw-West bleek de afgelopen jaren een uitstekende basis om inzichten 
en kennis te ontwikkelen over ontwerpen in het veranderende cultuurlandschap. We bouwden er aan 
een waardevol netwerk van cultuurmakers; en bieden een werk– en onderzoekomgeving aan ont-
werpers, kunstenaars en onderzoekers uit de buurt, binnen- en buitenland. Met hen leren we van de 
projecten die we uitvoeren en tegelijkertijd leveren ze concrete resultaten op voor de buurt. 

Waar we als The Beach oog voor hebben, is de afgelopen jaren niet veranderd. ‘Stadmaken’, bot-
tom-up ontwikkelingen en aandacht voor het lokale, waar we al jaren aan werken, is dichterbij 
gekomen en wordt inmiddels ook door beleidsmakers omarmd. Onze rol nu is verdieping ervan. 
Geïnspireerd door onze praktijk zien we gaandeweg meer kleuren en betekenissen. We leerden dat, 
met iedere verdiepingsstap die we zetten, het begrijpen van wat we meemaken verder weg ligt. Zoals 

1
I.s.m. Young Designers & 

Industry
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Alastair Fuad-Luke, 
Anja-Lisa Hirscher, 

Katharina Moebus (editors). 
Agents of Alternatives.  

Re-designing Our Realities. 
(Berlin, Germany, 2015). 

Interview over The Beach met 
Diana Krabbendam 

pag. 296 t/m 309.
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Sustainist Design Guide: How 
sharing, localism, connect-
edness and proportionality 

are creating a new agenda for 
social design. Michiel Schwarz 

& Diana Krabbendam, with 
The Beach network (BIS Pub-

lishers, Amsterdam, 2013).

bijvoorbeeld de diep gevoelde onmacht van mensen in de Wildemanbuurt, 
zorgen over de toekomst van hun kinderen of hun ambivalente verbinding 
met de buurt of elkaar. Hier ligt voor ons als cultuurmakers een belangrijke 
opgave.

Zoals John Berger stelt in Ways of Seeing (1972): “Seeing comes before 
words.... [..] It is seeing which establishes our place in the surrounding 
world.” Maar als ontwerpers willen we niet alleen observeren, ook hande-
len, vormgeven aan de wereld die voor ons ligt. Want het besef is groot dat 
‘je het pas gaat zien als je het door hebt’, aldus Johan Cruijff.
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2
PLEK

MAKEN

Sociaal duurzaam vormgeven aan de leefomgeving is in wezen ‘plek ma-
ken’ (‘placemaking’) in brede zin: fysiek en overdrachtelijk, met nieuwe 
functies en betekenissen in een veranderende tijd. Plek maken als lokale 
vorm van ‘stadmaken’, een nieuwe term die gaat over de verschuiving van 
top-down, planmatig ontwikkelen van de stad, naar bottom-up ontwikke-
lingen waarin ‘stadmakers’ het voortouw nemen. In de bundel Het nieuwe 
stadmaken4 verwijst hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken Zef Hemel 
naar Richard Sennett, die pleit voor de stad als open systeem, met het 

ontwikkelen ervan in kleine stapjes - als trial and error, met ruimte voor verbeelding en verhalen. Als 
we de stad zien als open systeem in plaats van een systeem dat te controleren en beheersen is, vraagt 
dat om samenwerken en ontwikkelen in verbinding met elkaar. Vanuit knooppunten waar mensen 
zich met elkaar kunnen verbinden om samen vorm geven aan ‘plekken van betekenis’. Juist hiervoor 
zijn cultuurmakers nodig.

Kunst en cultuur dragen wezenlijk bij aan onze blik op de wereld en aan hoe we omgaan met onze 
leefomgeving en elkaar. Voor het organiseren van een brede betrokkenheid bij cultuur en samen cul-
tuur maken, zijn plekken nodig. Plekken waar we samen culturele competenties kunnen ontwikkelen 
en 21ste eeuwse vaardigheden –als verbinden, samenwerken, creatief denken & maken, wendbaarheid, 
onderzoeken– kunnen leren. The Beach maakt dergelijke plekken vanuit de overtuiging dat proble-
men niet opgelost kunnen worden door wat mis is te verbeteren, maar dat een gezamenlijke, onder-
zoekende & ontwerpende aanpak –co-design– nodig is om systemen te veranderen en vorm te geven 
aan het nieuwe (vrij naar Buckminster Fuller). 

4
Simon Franke, Jeroen 

Niemans, Frans Soeterbroek 
(red.), Het nieuwe stadmaken: 
Van gedreven pionieren naar 
gelijk speelveld (Trancity / 

Valiz, Haarlem, 2015)

The Beach als hub
The Beach staat middenin de samenleving, om te ervaren en begrijpen hoe 
onze cultuur verandert, hoe we anders kijken naar onze leefomgeving en 
hoe onze relaties hiermee veranderen. We maken gebruik van de kwaliteiten 
van de Wildemanbuurt voor het maken van onze lokale ‘hub’ en thuisba-
sis. We verbinden wat speelt in de wijk, wat urgent is en waar bewoners 
zelf mee aan de slag willen, met onze nieuwsgierigheid naar culturele ver-
schuivingen, artistieke aanpak en co-designvaardigheden. Samen met be-
trokkenen geven we er vorm aan innovatieve ontwerpprocessen die sociaal 
& duurzaam, inclusief & participatief zijn en maken ze deelbaar, opdat ze 
ook elders inzetbaar zijn. We ontwikkelen vanuit het lokale met oog voor 
het verbinden met de wereld. 

De focus lag afgelopen jaren op kennismaken met specifiek lokale kwaliteiten en ontwikkelen van 
basisinfrastructuur voor ‘sociaal duurzaam cultuur maken’ in de Wildemanbuurt en in Nieuw-West. 
Met Nieuw-West Express als open online communityplatform voor cultuurmakers, een makers lab 
en podium in de Garage Notweg, netwerken en programma’s rond urgente maatschappelijke thema’s, 
zoals bijvoorbeeld armoede, voedsel en duurzaamheid. Op deze vruchtbare grond bouwen we voort, 
verdiepen we en groeien we door. 

Kennis en ervaringen over het maken van ‘hubs’ delen we met een groeiende community van cul-
turele programmamakers in zogenaamde ‘expedities’. Zo werken we samen met cultuurmakers en 
ondernemers in de Tuinen van West of bijvoorbeeld met cultuurmakers op plekken rond de Slo-
terplas (Hotel Buiten, Buurtwerkplaats Noorderhof, Smaakboulevard, Van Eesterenmuseum).  Met 
hen anticipeert The Beach op fenomenen als een oprukkende stad, aandacht voor duurzaamheid en 
circulariteit, spanningen rond armoede, culturele diversiteit en gevoelens van uitsluiting tot en met 
bestuurlijke verschuivingen en de opkomst van bottom-up initiatieven, wat ook wel de ‘civic econo-
my’ wordt genoemd.

Buurtmakers Festival 2015, 
Garage Notweg
Foto: Nichon Glerum
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We voelen ons inmiddels geworteld in Nieuw-West, maar zoeken onver-
minderd voort naar ruimte en plekken: voor een ‘hub voor delen’ in de 
Wildemanbuurt, het Kindermuseum of voor initiatieven in de Tuinen van 
West. Zodat we vanuit lokale kwaliteiten, en met de inzet van verbeelding, 
concrete ‘plekken van betekenis’ kunnen maken. Vertaald in vormen die 
plekken verrijken en die mensen inspireren. ‘Lokaal’ zien we dan niet alleen 
als fysieke plaatsbepaling, maar evenzeer als sociale kwaliteit. Nabijheid, 
relaties (van bijvoorbeeld bewoners) met de plek, van de plek met de stad, 
de historie en natuur, zijn voor ons belangrijke ingrediënten in het vorm-
geven van een leefomgeving.

The Beach draagt bij aan een brede beweging van sociaal en duurzaam ont- 
werpen, door social design –of zoals wij het noemen, sustainist design– 
verder te ontwikkelen. We doen dit in een culturele context waarin ook het 
ontwerpvak zelf verandert en in die zin een ‘bewegend projectiel’ is. Be-
grippen als ‘social design’ en ‘co-design’ worden verdiept en gaan over 
meer dan ontwerpen waarbij niet-professionals ‘mogen’ mee-ontwerpen. 
We zouden kunnen spreken over ‘citizen design’, waarin alle betrokkenen 
samen ontwerpen op gelijkwaardige basis, maar in een verscheidenheid aan 

3
CO-

DESIGN
rollen. Ambachtelijk maken speelt hierin een cruciale rol, zoals we leerden uit onze eigen praktijk –in 
2010 organiseerden we het eerste Makers Festival in Amsterdam. Het verlaagt de drempel om mee te 
doen (‘iedereen is een maker’); het maakt ideeën deelbaar (en de makers trots); creëert ruimte voor 
reflectie en uitwisseling (het praat makkelijker als je samen iets maakt); en verbindt mensen doordat 
ze elkaar nodig hebben (niet iedereen kan alles).    

5
http://iabr.nl/media/doc-
ument/original/150415_
iabr_2016_curator_state-

ment_nl.pdf

Toegevoegde waarde voor culturele infrastructuur van de stad
The Beach begint bij het vormgeven van de stad bij de directe leefomgeving. We geven vorm aan 
knooppunten: van communities, tot fysieke plekken waar we samenwerken met ontwerpers, kunste-
naars, studenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, buurtbewoners en organisaties. 

Vanuit een herkenbare ‘hub’ in de Garage Notweg in Amsterdam-Osdorp –sinds 2016 The Beach 
Lokaal genaamd– werken we op structurele wijze aan ambities om van de stad een inclusieve, cir-
culaire, slimme stad te maken, die aantrekkelijk is om in te werken, wonen, groeien, leven. Vanuit 
een eigentijdse visie op sociaal duurzaam ontwerpen, maken we een programma dat groeit vanuit de 
kwaliteiten van de plek –genius loci– die we steeds beter doorgronden. We werken er als deel van de 
gemeenschap en nodigen, als ‘curator’, met regelmaat buitenstaanders uit om plekken in Nieuw-West 
en de Wildemanbuurt in het bijzonder –in verbinding met betrokkenen– te onderzoeken en inspireren. 
Onze plek in de Garage Notweg is ook uitvalsbasis voor het, samen met anderen, plek maken elders 
in Nieuw-West, van Sloterplas tot de Tuinen van West en nog verder, in Westpoort.
 
Volgens Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en hoofdcurator 
IABR 2016, ligt de kracht van de stad in haar publiek domein. ‘Het geheel van plekken en plaatsen, 
fysiek en virtueel, in media en instituties, waardoor de stad meer is dan de som der delen. Een goed 
publiek domein nodigt uit tot uitwisseling. Als dat publieke domein op orde is, produceert de stad 
creativiteit, vertrouwen en moed, vernieuwing en sociale cohesie.’ 5 In dit domein maakt The Beach 
letterlijk culturele infrastructuur: door rond programma’s creatieve makers bijeen te brengen, op plek-
ken waar ze samen eigentijdse kennis en vaardigheden delen & ontwikkelen en de nieuwe cultuur 
zichtbaar maken, ontstaan ‘plekken van betekenis’. Zo werken we met onze netwerken, stap voor 
stap, met trial and error,  aan het versterken van het culturele weefsel in Nieuw-West en de stad.

4

Nieuw-West Expeditie 2014,
Tuinen van West,
Felino Medina
Foto: Diana Krabbendam
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Voor het ontwikkelen van kennis over de nieuwe ontwerppraktijk voeren we doorlopend concrete 
projecten uit in Nieuw-West met de Wildemanbuurt als ‘living lab’. Wat we maken is tastbaar, zoals 
een film met jongeren over schuldproblemen, een speellandschap met kinderen, een ‘hub voor delen’ 
met doe-markt en denk-tent of het Tuinen van West Fest, een festival dat stad & land verbindt. Deze 
en andere projecten leveren gezamenlijk een levendige culturele praktijk en infrastructuur op in wijk 
en stadsdeel. In die dagelijkse praktijk leren we hoe we vorm kunnen geven aan nieuwe denkrichtin-
gen, ontwerpaanpakken, omgevingen en aan nieuwe systemen of organisatievormen.

In daadwerkelijk duurzame ontwerpen is het verbinden van sociale en fysieke stromen cruciaal. De 
duurzame ontwerpopgave draait in essentie om onderlinge samenhang – relaties – en vraagt dus om 
het meenemen van een kwaliteit als verbondenheid in onze ontwerpen. Daarom richten we ons op een 
behapbaar schaalniveau, met de wijk als integratiepunt waar fysieke, ruimtelijke en sociale stromen 
verbonden worden. Zoals Ray en Charles Eames het formuleerden: “The quality of our connections 
is the key to quality.” 

Ons onderzoek naar nieuwe ontwerpbenaderingen van sociale en duurzame leefomgevingen plaatsen 
we expliciet binnen de maatschappelijke transitie, die we zien als een cultuuromslag (zie kader). Ons 
perspectief verschuift en de mens — de bewoner, de burger, de gebruiker — komt meer centraal te 
staan, waardoor meer nadruk komt op sociale waarden bij de vormgeving van de leefomgeving. Het 
begrip ecologie (‘oikos’ = huis, huishouden familie) wordt ermee verbreed.

Met de Sustainist Design Guide publiceerden we onze visie op ontwerpen in de culturele transitie en 
een ontwerpagenda voor het veranderende tijdperk. We bieden met de gids een ‘handreiking’ voor 
het meenemen van nieuwe sociale kwaliteiten – zoals verbondenheid, lokaliteit, delen en menselijke 
maat –naast fysieke en milieutechnische aspecten in onze ‘programma’s van eisen’. In een nieuwe 
cultuur –door Michiel Schwarz en Joost Elffers, ‘sustainisme’6, genoemd, als nieuwe naam voor een 
nieuwe tijd– gaat het niet alleen om hoe ons kijken, maar ook ons handelen en onze mentaliteit ve-
randert. Bij het nieuwe cultuurtijdperk horen nieuwe kwaliteiten, die deel uit moeten maken van onze 
ontwerpen. Deze benadering geeft ons een ‘lens’ en een handreiking voor een nieuwe praktijk van 
co-design bij het vormgeven aan onze leefomgeving. 

Wat en hoe?
We verbinden ambities, denken en doen van ontwerpers en kunstenaars met die van de gemeenschap, 
onderzoekers, beleidsmakers en organisaties. In co-design geven we vorm aan omgevingen, infra-
structuren & knooppunten, ontwerpprocessen en artistiek onderzoek. We doen dit op drie niveaus, 
door:

1. ontwerpen van verbindingen, relaties, plekken en situaties 
We verbinden wat speelt in lokale leefomgevingen met verbeeldingskracht, verschuivende betekenis-
sen en ‘know-how’ op het gebied van co-design. Middels artistieke vormen van onderzoek –zoals 
vormen van verhalen vertellen, role-play of bijvoorbeeld Herrekijken 7– en co-designprocessen geven 
we vorm aan allerhande aspecten van de leefomgeving: door in kaart brengen, verbeelden, schetsen, 
prototypen, presenteren en realiseren. We doen dit in een iteratief en open co-designproces en geven 
zo onze ontwerppraktijk gelaagdheid, waarin de ‘kaarten’ die we maken steeds gedetailleerder worden 
en meer en meer inzicht geven in welke wegen we moeten bewandelen (en met wie) om vorm te 

6
Michiel Schwarz en Joost 
Elffers, Sustainism is the 

New Modernism: A Cultural 
Manifesto for the Sustainist 
Era (DAP/Distributed Art 

Publishers, New York, 2010)

Specifiek over nieuwe 
woorden voor een nieuwe tijd 
verscheen de publicatie van 

Michiel Schwarz, A Sustainist 
Lexicon, Seven entries to 

recast the future 
–Rethinking design and heri-
tage. (Architectura & Natura 

press, Amsterdam, 2016)

7
www.herrekijker.nl

5

Culturele perspectiefverschuivingen:

functie
ruimte (space)
huis
globaal
transacties

betekenis
plek (place)
thuis
lokaal
relaties

privaat / publiek
bezit
lineaire groei
top-down
consument

gemeenschap ( commons)
delen
circulair / ecologie
bottom up
producent
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geven aan ‘het nieuwe’. In de eerste plaats geven we vorm aan de weg die we afleggen, niet zozeer 
aan (nog onbekende) einddoelen. Onderweg krijgen concrete projecten hun vorm, We ontwerpen & 
maken, waarvan we bij iedere stap weer leren voor de volgende.

2. ontwikkelen van nieuwe kennis, vaardigheden en methodieken op het gebied van artistiek 
onderzoek, lokaal co-design en placemaking
In Nederland staat de ontwikkeling van sociaal duurzaam ontwerpen nog in de kinderschoenen. Daar-
om nemen het voortouw om onze ‘knowhow’ van hoe culturele, sociale, technische en fysieke stromen 
samen vormgeven aan een plek, te verbinden met (internationale) academische expertise. We werken 
hierin samen met onder meer de Willem de Koning Academie –onderzoek relatie tussen artistieke 
processen en sociaal duurzame innovatie; Hogeschool van Amsterdam  / Medialab –methodieken & 
tools (toolkit) voor co-design; en Alastair Fuad-Luke (Aalto University) –onderzoek naar ontwerpen 
voor de ’commons’, een oud concept dat in nieuwe vormen goed past bij de verschuiving van private 
of publieke naar gedeelde plekken.

3. vermenigvuldigen en delen van kennis, om een brede beweging van sociaal en duurzaam 
ontwerpen te bevorderen, lokaal en in de wereld.
De behoefte aan inzichten in succesvolle methodieken en tools voor sociaal duurzaam ontwerpen is 
groot, zowel bij onszelf als bij anderen.

The Beach wordt benaderd door cultuurmakers uit Mexico tot de Filipijnen om inzicht te geven in haar aanpak en ‘stadmakers’ uit 

Nederland, België, Singapore, Praag & Washington (Heinrich Bõll Stiftung) kwamen op bezoek om ervan te leren. Ook maakt The 

Beach deel uit van een internationale community van zogenaamde ‘agents of alternatives’ – in het gelijknamige boek wordt in een 

interview met Diana Krabbendam door Alastair Fuad-Luke uitgebreid aandacht besteed aan The Beach.

“Here is where we meet.”   John Berger

Het activiteitenprogramma van The Beach bestaat uit een vierluik, waarvan 
de onderdelen elkaar nodig hebben en versterken. Kern ervan is dat we met 
een aansprekende plek, een unieke ontwerpbenadering en bovenal met een 
netwerk van inspirerende cultuurmakers vormgeven aan situaties die tot de 
verbeelding spreken en hierop reflecteren. Zo geven we vanuit het lokale, 
vorm aan een sociale en duurzame stad (en wereld).

4
PRO-

GRAMMA
LIJNEN

A. De kweekvijver: The Beach Lokaal 
Met ingang van het voorjaar van 2016 is Nieuw-West een bijzondere en toegankelijke plek voor 
culturele ontmoetingen en cultuur maken rijker. The Beach versterkt de culturele infrastructuur van 
de stad door middenin de Wildemanbuurt, in de Garage Notweg een laagdrempelige ‘co-werkplaats’ 
voor cultuur te maken. The Beach Lokaal –lokaal als kwaliteit en als plek– is de kweekvijver van The 

Mede daardoor aangemoedigd, leggen we de methodieken en tools die we ontwikkelen vast als ‘sus-
tainist design toolkit’, een groeiend kennisplatform en set van co-designtools voor ‘het in gemeen-
schap vormgeven aan leefomgevingen op diverse plekken en in verschillende contexten’. Zowel 
nabijheid en fysieke relaties als media en digitale verbindingen komen aan bod. Na een eerste proto-
type van de toolkit die we in 2016 delen met publiek (online), gaan we door met de ontwikkeling en 
het testen met gebruikers. 

Onze kennis en ervaring delen we online (open) en bieden we aan in programma’s op maat, voor 
bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen (betaald).

6



The Beach ondernemingsplan 2017 – 2020 t.b.v Kunstenplan Amsterdam, 31 januari 2016

Beach voor ontwikkeling van talenten, van nieuwe projecten en van onze ontwerpvisie en –aanpak 
(sustainist design). Het is onze plek waar ontwikkelen, delen en vermenigvuldigen, samenkomen. 

The Beach Lokaal biedt een Open Makers Lab en Makers Lab Projecten; werk- en onderzoekplekken 
voor kunstenaars, ontwerpers, studenten en onderzoekers; en een Makers Podium om vragen, ideeën 
en resultaten te delen met publiek. Samen met hogescholen werken we aan onderzoek naar de ontwik-
keling van sustainist design. Cultuurmakers uit de buurt, de stad en buitenland bieden we een podium 
voor presentaties. Jaarlijks vragen we een jonge curator om een blik op de buurt te geven, met een 
programma rond thema’s die voortkomen uit de buurt.

8
Dit project startte eind 2014 
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gang.

Doel: Creëren van een werk- en onderzoekomgeving om te inspireren en idee- 
ën planvorming te stimuleren. Kwantitatieve en kwalitatieve groei van de (lokale) 
makers community. Publiek bereiken door ‘podium’.
Effect: Een levendige, inspirerende plek die groeit met de gebruikers ervan. Een 
groeiende beweging van co-design van sociaal duurzame leefomgevingen; on-
line kennisuitwisseling over (internationale) co-designpraktijken.
Resultaten: Jaarlijks deelname 2 – 3 jonge talenten en 2 artists in residence. 
Tentoonstellingen en optredens van kunstenaars uit ons (lokale) netwerk. Weke-
lijks open Makers Lab, ± 15 makers die op regelmatige basis in het Makers Lab 
werken (abonnees). Maandelijkse presentaties, exposities en voorstellingen.

Doelgroepen: ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers uit binnen – en buiten-
land; lokale makers en buurtbewoners die zich oriënteren; (academisch) onder-
wijs; bedrijven, overheden en non-profitorganisaties.
Kunstenaars / ontwerpers: Sandberg Instituut / Annelys de Vet, Afrikaanse kun-

stenaars via Thami Mnyele Foundation, Jai Mexis (Athene), Yolanda Rendon, lokale kunstenaars: Cheilch 
Papa Sakho, Yohannes Nerajo, Hadia Elhadi, Mohamed Bouyzgarne en vele anderen.
Partners: Creative Interventions Amsterdam, Lucas Community, The Bookstore, Buurtwerkplaats Noorder-
hof, Amsterdams Grafisch Atelier, Waag Society, Steim, Makers Labs Athene en Berlijn, Hout en Meubile-
ringscollege, Mediacollege, Caland Technasium, Hogeschool van Amsterdam / Medialab, Willem de Kooning 
Academie.

B. Het living lab: Mooi Wildeman 
Karakteristieken van de Wildemanbuurt bieden inspiratie voor een nieuwe ontwerppraktijk én tege- 
lijkertijd benadrukken ze de noodzaak ervan. Als in de buurt ingebedde ontwerpers verbinden we 
(sinds 2010) sociale processen en vormen van ecologische duurzaamheid, ten behoeve van het maken 
van een leefbare en gezonde wijk. Met bewoners en lokale ondernemers in de Wildemanbuurt geven 
we, samen met professionele cultuurmakers en andere experts, vorm aan hun wijk door ontwerpen 
rond actuele vraagstukken. Echter groeide het besef dat problemen niet los van elkaar staan en dus 
ook het werken aan oplossingen in samenhang moet gebeuren. Voor deze integrale ontwikkeling van 
de wijk introduceerden we het begrip ‘wijkecologie’.

We bouwen de komende jaren voort op Wijkecologie Wildeman8, een ontwerpend onderzoeksproject 
(2014 – 2016) naar hoe op wijkniveau kan worden bijgedragen aan een circulaire stad en brengen dat 
wat speelt in de wijk met elkaar in verband. Om vanuit die samenhang en met een integrale aanpak te 
werken aan een circulaire wijk in fysiek én sociaal opzicht. Rond thema’s die leven in de wijk (zoals 
bijvoorbeeld werk, voedsel, energie en kansen voor kinderen) ontwerpen we er gedeelde plekken, 
activiteiten en een ‘hub’ als knooppunt waar sociale en fysieke stromen samenkomen. Met activiteiten 
rond een ‘energie-tuin’ , ‘doe-markt’ en ‘denk-tent’. 

Doel: Ontsluiten van lokale kwaliteiten (verhalen, talenten, grondstoffen, materialen) en deze deelbaar 
maken. Eigen initiatief bevorderen, kansen op werk alsook eigenwaarde vergroten. 
Effect: Groeiend zelfrespect, samenwerking en zelfredzaamheid. Nieuwe vormen van buurteconomie; be-
woners, ontwerpers en andere belanghebbenden leren samen ontwerpen aan de leefomgeving.
Resultaten: Wekelijkse ontwerpworkshops mobiele plekken, buurtproducten en media; Doe-markt (5 x p. 
jaar). Wildeman label groeit jaarlijks met 3-4 buurtproducten voor on-, en offline verkoop; Jaarlijks 4 inter-
actieve ontmoetingen rond eten, maken en media; regelmatige inzet mobiele keuken, markt en bioscoop 
door bewoners.
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Doelgroepen: buurtbewoners, lokale ondernemers, ontwerpers & kunstenaars, studenten en onderzoekers, 
beleidsmakers, bedrijven.
Kunstenaars / ontwerpers: Elmo Vermijs, Cascoland, Maartje Dros & Eric Klarenbeek, Buurtwerkplaats 
Noorderhof, Bureau Barel, Urbaniahoeve / Debra Solomon en lokale kunstenaars als Papa Sakho, Yohannes 
Nerajo, Hadia Elhadi, Mohamed Bouyzgarne.
Partners: Lucas Community, woningcorporaties, Kraemerschool, Alliander, Gasunie, Wageningen Universi-
teit, Van Eesterenmuseum.

C. Leren met de nieuwe generatie: Gangmakers 
Gangmakers, het in co-creatie ontwerpen van een sociale en duurzame samenleving met kinderen, is 
een programma waar kinderen 21ste eeuwse vaardigheden leren, in contact zijn met elkaar en de buurt. 
Professionele makers, kunstenaars en ontwerpers dragen er hun vakkennis over aan een nieuwe ge- 
neratie én leren hoe kinderen kijken naar hun leefomgeving. Kinderen komen er in aanraking met ver-
schillende stappen in het maak- en ontwerpproces en leren denken en doen als een creatieve maker: 
verkennen, verbeelden, maken, ontwerpen, realiseren en presenteren. Er wordt gebruik gemaakt van 
het Makers Lab met allerhande formats en gereedschappen. Naast het leren van ontwerpvaardigheden 
biedt Gangmakers kinderen op een speelse manier inzicht in achtergronden van ontwerpen en kunst 
(cultuur-historische kennis). 

Lokale partners worden betrokken in het verkennen en maken van plekken voor het uitvoeren van 
concepten als Kindermuseum, Gezonde Snackbar, Buurtmedia en Energie Speellandschap. In een 
landelijk onderzoek trekken we samen op met kunstenaars in Gelderland en verbinden we onze prak-
tijk met initiatieven in de stad en het land (Toeval gezocht, Waag Society / FabSchool Kids, Rotslab). 
Met hen werken we aan een nieuwe agenda voor cultuureducatie binnen- en buiten het primair onder-
wijs, onder het motto ‘it takes a village to raise a child’ 9. 

9
Gezegde van 

waarschijnlijk Afrikaanse 
origine

Doel: kinderen laten kennismaken met co-design, ontwerpers / kunstenaars 
een praktijkomgeving bieden en met hen een nieuwe cultuureducatiepraktijk 
ontwikkelen.  
Effect: nieuwe concepten voor cultuureducatie, verdieping van kennis over 
ontwikkelen 21ste eeuwse vaardigheden.
Resultaten: 3-4 ontwerpateliers per jaar, landelijke expertmeetings, tools & 
methodieken voor co-design met kinderen.

Doelgroepen: kinderen van 8-12 jaar uit Amsterdam Nieuw-West en Amster-
damse regio, ontwerpers en kunstenaars, onderwijsinstellingen en maatschap-
pelijke organisaties.
Kunstenaars / ontwerpers: Sjim Hendrix, Zoro Feigl, Madelinde Hageman, 
Sander Veenhof, Erik Alkema, Maartje Dros, Erik Klarenbeek, Sander Borsje en 
Sheher Khan.

Partners: Prof. Dr. Kraemerschool, Westelijke Tuinsteden Scholengroep, Merckelbachschool, Van Eesteren-
museum, Kunstbedrijf Arnhem, Cultuurmij Oost, CAL XL.

D. Routes uitzetten in de stad: Nieuw-West Expeditie
Met Nieuw-West Expeditie verkennen we hoe cultuurmakers in Nieuw-West ‘plek maken’ en hoe we 
ze kunnen verbinden met elkaar en met de stad. Het online platform Nieuw-West Express, dat The 
Beach samen met kunstenaar Marjolijn Boterenbrood in 2010 initieerde, was in 2014 de springplank 
voor het live-programma Nieuw-West Expeditie. Cultuurmakers in Nieuw-West reflecteren er op hun 
praktijk en delen ervaringen. Expedities begonnen kleinschalig van opzet, het leerproces alsook de 
samenwerkingen die eruit voortkwamen, zijn van grote waarde. Een mooi voorbeeld van spin-off is 
de, inmiddels structurele, samenwerking van The Beach in de Tuinen van West –de komende jaren 
maken we er met lokale ondernemers en kunstenaars uit Nieuw-West een platform waarin we relaties 
tussen stad & land verkennen met cultuur als aanjager. Een publieksprogramma rond voedsel & duur-
zaamheid maakt er deel van uit. Ook bouwen we voort op onze samenwerking met het internationale 
netwerk van kunstenaars en onderzoekers rond het Amsterdam European Rural Forum, mei 2016 in 
de Wildemanbuurt en Tuinen van West. Met het Van Eesterenmuseum trekken we samen op bij expe-
dities om zo nieuwe culturele perspectieven op lokale, plekgebonden ontwikkelingen te verkennen. 
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Zowel in ruimtelijk, historisch, als sociaal en (fysiek) ecologische opzicht. Nieuw-West Expeditie 
biedt goede aanknopingspunten voor het bereiken van publiek uit de stad en daarbuiten (het eerste 
Tuinen van West Fest in 2015 trok al 3000 bezoekers).

Nieuw-West Express heeft zich afgelopen jaren bewezen als door cultuurmakers actief gebruikt plat-
form –website met eraan verbonden sociale media– voor het presenteren van makers en program-
ma’s. Als initiatiefnemer en actieve gebruiker van het platform wil The Beach zich de komende jaren       
blijven inzetten voor het ontwikkelen van het platform en programma. Een nieuwe stap is dat we van 
het online platform een coöperatieve  / publieke samenwerking willen maken, samen met belangheb-
benden, zoals toonaangevende culturele knooppunten in Nieuw-West. De komende jaren verkennen 
we hoe we dit gaan inrichten.

Doel: versterken van kunst & cultuur in Nieuw-West, verkennen van innovatieve 
vormen van plek maken en verbindingen maken in en buiten Nieuw-West.
Effect: verdieping en ontwikkeling van kennis over lokale artistieke praktijken, 
sterk netwerk van cultuurmakers die elkaar weten te vinden.
Resultaten: verrassende, vernieuwende en inclusieve culturele projecten die 
de kwaliteiten van Nieuw-West (zoals culturele diversiteit, veel publieke ruimte, 
verbindingen stad & land) onderzoeken en ontsluiten.  

Doelgroepen: kunstenaars, onderzoekers, opleidingen (urban development, cul-
tureel erfgoed), beleidsmakers, publiek in en buiten Nieuw-West.
Kunstenaars / ontwerpers / cultureel programmamakers: Bert Kramer, Holger 
Nikisch, Abdelkader Benali, Terragon / Claudia Rodriguez & Minne Belger, kunste-
naars 1800 Roeden (Tuinen van West) en overige broedplaatsen (expedities), Sjim 
Hendrix, Iris Dik, Pieter van Boekschooten, Iwan Daniels, Theo Haring, Buurt-

werkplaats Noorderhof, Marjolijn Boterenbrood, Henriette Waal, Debra Solomon, Eva de Klerk, Elmo Vermijs.
Partners: Van Eesterenmuseum, Bureau Barel, The Bookstore, Amsterdams Grafisch Atelier, Ondernemers- 
vereniging Tuinen van West, Jeffrey Spangenberg.
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Activiteiten en achtergrond
A. The Beach Lokaal

The Beach Lokaal is onze plek in de Garage Notweg / Wildemanbuurt waar we  letterlijk en figuurlijk 
‘ruimte’ bieden voor inspiratie, samen leren ontwerpen en maken, experimenteren, testen en presen-
teren. Ons netwerk van kunstenaars en makers uit alle windstreken werkt er samen met buurtbewo- 
ners, studenten, onderzoekers, ambtenaren en bedrijven. Door uitwisseling, maken en reflectie en 

5
TOE-

LICHTING
WERKWIJZE & 
ACTIVITEITEN

Werkwijze
Om een brede groep mee te nemen onze programma’s en projecten door-
lopen we in workshopseries –ontwerpateliers– de stappen van het ont-
werpproces, al zijn ze steeds anders van aard, wisselt de volgorde ervan 
en verschuift de aandacht naar waar verdieping nodig is. De processen zijn 
vloeibaar en volgen de dynamiek van de groep deelnemers, de context en 
vragen die centraal staan. Steeds gaan we op zoek naar wederkerigheid, hoe 
we elkaar kunnen inspireren, kruisbestuiven en naar wat we eruit kunnen 
leren. 

In het ontwerpproces stellen we vragen als: Wie zijn betrokken? Waarover 
dromen we? Vanuit welke posities of belangen? Hoe komen we tot een gedeelde basis, of taal? Wat 
willen we meenemen en welke kwaliteiten maken deel uit van onze ontwerpen? En wat is essentieel 
in co-design en in het bijzonder op het niveau van een wijk?
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het ontwikkelen van een lokale makers community willen we zelfredzaamheid bevorderen en onder-
nemende activiteiten ondersteunen van zelfstandig werkende ontwerpers, kunstenaars en makers. We 
werken als lokale hub samen met gespecialiseerde werkplaatsen in de stad, om zo optimaal kennis en 
kunde te verbinden. 

Makers Lab: Na experimenteren met een pop-up versie op de eerste verdieping van de Garage 
Notweg in de afgelopen jaren, krijgt het Makers Lab –met een mooie zichtlokatie aan de straat– nu 
(letterlijk) de ruimte om te groeien. We ontwikkelen de faciliteiten van het Makers Lab rond thema’s 
die vruchtbaar blijken te zijn in de context van de Wildemanbuurt. Pijlers zijn voedsel, media en     
nijverheid (incl. mode, grafische technieken en 3D). 

In het laagdrempelige Open Makers Lab kan men elke vrijdag kennis kan maken met maaktechnie- 
ken (van 3D-printen tot bijvoorbeeld film maken). Aanvullend bieden we, afhankelijk van de vraag, 
workshops aan voor individuele kinderen en volwassen deelnemers, voor scholen en andere groepen.

Met Makers Lab Projecten werken we in ontwerp & maakateliers aan actuele thema’s, met onder- 
steuning op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers krijgen er, door samen maken en 
(persoonlijke) leerprocessen, een ander perspectief op de situatie waarin zij verkeren en zo ook meer 
vat op hun eigen leven. We borduren daarbij voort op wat we leerden van Re-take, een filmproject 
voor en door jongeren over schuldproblemen. Als vervolg daarop ontwikkelen we i.s.m. Delta Lloyd 
een langlopend project (2016 – 2020) voor een brede groep (niet alleen jongeren) die in armoede leeft 
of met schuldenproblemen kampt. 
We startten in 2015 Makers Unite, een samenwerking met ontwerpers en makers in Griekenland, om 
samen met vluchtelingen (met verblijfstatus) die willen ondernemen, ontwerpers en lokale makers, 
producten te ontwerpen en maken die vluchtelingen en lokale bewoners verbinden. 

In het Makers Netwerk, i.s.m de Lucas Community en andere ondernemende makers in de Wildeman-
buurt verbinden we lokale makers in de buurt, om samenwerking en ontwikkeling te bevorderen, ze 
te profileren in de stad en zo hun groei en die van de buurt mogelijk te maken.

Werk- en onderzoekplekken: Jaarlijks bieden we 2-3 jonge talenten een werk- en onderzoekplek 
aan. Dit kunnen masterstudenten zijn die op onze praktijk & theorie afstuderen, zoals recent Thami 
Schweichler (ENSCI/ Les Ateliers in Parijs) en Eline Burger (TU Delft / Leiden Universiteit / Am-
sterdam Institute for Metropolitan Solutions). Of jonge starters die hun projecten met ondersteuning 
van The Beach willen uitwerken, zoals momenteel Lisa Hu (afgestudeerd aan Design Academy Eind-
hoven) en Ilias Zian (afgestudeerd aan de Reinwardt Academie).

Met een artist-in-residence programma geven we, door ons geselecteerde, 
kunstenaars de ruimte om artistiek onderzoek te doen in lokale context. 
Hun perspectief als buitenstaander en / of dwarsdenker is daarin waardevol. 
De komende jaren richten we ons daarbij op sporen die zich afgelopen ja- 
ren aftekenden: 1) onderliggende patronen van een nieuw maatschappelijk 
weefsel dat gaandeweg vorm krijgt; en 2) verbondenheid van mensen die in 
de Wildemanbuurt leven, met ‘hun’ plek of thuis. Gezien het grote aandeel 
buurtgenoten met een Afrikaanse achtergrond, nodigen we, met hulp van 
de Thami Mnyele Foundation, Afrikaanse kunstenaars uit om vanuit hun 
perspectief naar de buurt te kijken en werk te maken.  Met opleidingen en 
organisaties voeren we programma’s op maat uit, waarvan de ontwerpprak-
tijk in de Wildemanbuurt de basis is.

Makers Podium: Deelnemers aan ons programma presenteren uitkomsten van hun werk aan publiek 
op het podium van The Beach Lokaal. We programmeren daarnaast proactief – zoals bijvoorbeeld het 
door de Spaanse architecte Yolanda Rendon gecureerde programma rond ‘lokaal circulair 3D-printen’ 
– om ons lokale onderzoek te verdiepen en om doorkijkjes te maken rond specifieke vragen of sporen. 
Ontmoetingen met publiek maken we zoveel mogelijk interactief, om wederzijds van elkaar te leren.
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Co-designworkshop Wijk-
ecologie Wildeman, 2015
Foto: Diana Krabbendam

B. Mooi Wildeman

Wildeman is een typische tuinstadwijk met een overzichtelijke schaal en ver van de binnenstad; er 
is een maatschappelijke context van uitgestelde herstructurering, armoede, werkloosheid, obesitas, 
criminaliteit, eenzaamheid, maar ook een rijkdom aan culturen, veel (en vooral groene) ruimte, een 
actieve basisschool, een hoog percentage kinderen, stadslandbouw en lokaal ondernemerschap. Al 
met al een logische plek voor sociaal en duurzaam ontwerpen. Het oorspronkelijke van bovenaf 
gestuurde ontwerp van de wijk, samen met de evenzo aangestuurde herontwikkeling, werkt namelijk 
niet meer nu de bewoners meer zelfsturend worden. Met bewonersinitiatieven en ‘broedplaatsen’ als 

Brood (iedereen heeft iets met brood) speelt een belangrijke rol in hoe we een brede groep co-designers meenemen in de com-
plexiteit van integraal ontwerpen. Wat geldt voor zo iets eenvoudigs als brood, geldt eigenlijk voor alles om ons heen: het bestaat 
uit een onlosmakelijk verbonden geheel van relaties. Onze persoonlijke relaties met wat om ons heen bestaat inbegrepen. Alles is 
met alles verbonden.

Brood = voedsel; kneden & bakken; recepten; ervan genieten bij een maaltijd alleen of met z’n allen aan tafel; smaken, symboliek 

en gebruiken uit verschillende culturen. Maar ook de energie en grondstoffen die ervoor nodig zijn, het vervoer en het afval. 

Garage Notweg en Lucas Community werken we er samen met organisaties 
van buiten de buurt. Positieve kwaliteiten van de buurt –culturele diversi-
teit, groot aandeel jongeren (25% < 16 jaar), veel ouderen (25% > 65 jaar), 
(groene) ruimte en veel (vrije) tijd– bieden een stevige basis voor onze ont- 
werpprocessen. Maar ook de kwetsbaarheid van de buurt is een wezenlijk 
onderdeel van de opgave.

In een wijk als Wildeman, waar op het vlak van leefbaarheid verbeteringen 
hard nodig zijn én het actief betrekken van bewoners in de ontwikkeling 
van een (inclusieve) stad wenselijk is, liggen kansen om vanuit nabijheid en 
met een samenhangende aanpak sociaal duurzaam te ontwerpen. We staan 
er middenin en zien dagelijks wat er speelt, wat schuurt, waar (misschien) 
kansen liggen. Met onze projecten, waarin we de buurt vooral positief wil-

len benaderen (daarom spreken we van ‘Mooi Wildeman’), worden vraagstukken, kwaliteiten en 
(potentiële) initiatieven in de buurt blootgelegd en raken ze steeds meer verbonden. 

Werkend vanuit de ‘rijkdom’ van de buurt –de motivatie van bewoners, hun (zeer diverse) culturele 
achtergronden en specifieke (vaak ambachtelijke) vaardigheden– en inspelend op urgente vragen, 
namen we afgelopen jaren bewoners mee in ontwerpdenken én -doen rond vraagstukken. Ze leren 
ontwerpvaardigheden, opdat ze zelf kunnen mee-ontwerpen aan hun buurt. Diverse, maar op elkaar 
ingrijpende, ontwerpactiviteiten in de wijk brachten we samen in het project Wijkecologie Wilde-
man, met 1) onderzoek naar hoe lokale kwaliteiten, delen & verbinden, duurzaamheid en ruimte- 
lijke kwaliteit zich tot elkaar verhouden bij ontwerpen van relaties; 2) het integraal vormgeven van 
gezamenlijke / gedeelde plekken in en met de buurt – ‘collaborative commons’; en 3) het deelbaar 
maken van inzichten en kennis over het ontwerpen van een wijkecologie.

In de Wildemanbuurt herontwerpen we het publieke domein tot ‘gedeelde plekken’ voor participeren, 
experimenteren, maken, leren en groeien. Met concrete projecten, die voorkomen uit de ontwerp- 
ateliers van de afgelopen jaren, werken we aan een sociale en duurzame wijk met nieuwe vormen 
van producten, verbindingen, ontmoetingen, plekken, diensten en –organisaties op wijkniveau; en 
nieuwe leerprocessen, tools & methodieken voor lokaal co-design. We geven vorm aan activiteiten, 
die voortkomen uit Wijkecologie Wildeman:

Energie-tuin: plek én programma om samen te werken met de natuur en te leren over ontwerpen 
van een circulaire wijk – met voedsel en energie als focus. Met het Groen Atelier voor het delen van 
kennis ten behoeve van het groeiend aantal eetbare tuinen in de buurt. Samen met Alliander, Gasunie, 
Cascoland en WUR doen we onderzoek en ontwikkelen we een energie-hub, een plek voor lokaal 
energie opwekken en gebruiken.
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Doe-markt: plek én programma waar bewoners en andere makers samen 
kunnen ontwerpen, maken, leren en verkopen. We ontwikkelen een buurt-
markt met kramen, een mobiele keuken, een mobiele bioscoop, buurtpro-
ducten, een overkoepelend label, ondersteuning van deelnemers bij het 
maken van hun producten en het vermarkten ervan, publieksevenementen 
(markten, filmvoorstellingen, etc).
Denk-tent: plek én programma om samen te denken over nieuwe vormen 
van wijkontwikkeling en samenleven. Leren over buurtdemocratie, gedeeld 
eigenaarschap en hoe gedeelde plekken vorm kunnen krijgen. We ontwer-
pen en maken een herkenbare, open, toegankelijke plek voor debatten, 
gesprekken en het samen vormgeven aan buurtdemocratie (bijvoorbeeld 
de ‘agora’). Zowel vorm, symboliek als ‘principles’ maken deel uit van de 
ontwerpvraag. 
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Voor het van de grond krijgen van buurtinitiatieven is ruimte nodig: in regelgeving, voor nieuwe 
samenwerkingsvormen en organisatiestructuren. Activiteiten, zoals ontstaan rondom voedselproduc-
tie, energiestromen en bedrijvigheid, zoeken ruimte: in fysieke zin, voor gezamenlijkheid in gebruik, 
beheer en onderhoud en om nieuwe verbindingen aan te gaan met andere activiteiten in de buurt. Het 
lokaliseren, ontwerpen en organiseren van deze ‘ruimte’ –hub voor delen– is een essentieel onderdeel 
van onze zoektocht, samen met de stad en partners. 

C. Gangmakers

Met Gangmakers ontwerpateliers brengen we kinderen in Amsterdam Nieuw-West in contact 
met kunst, cultuur en leren ze 21ste eeuwse vaardigheden. Het programma richt zich op kinderen                      
(8 – 12 jaar) die zich na schooltijd willen ontwikkelen op het gebied van ontwerpen en maken. Ouders 
worden betrokken in het proces, om hen zo aan te moedigen hun kinderen te stimuleren in creatief 
denken en doen. Contacten met ouders leiden soms ook tot betrokkenheid in onze andere program-
ma’s. Met uitstapjes naar andere plekken in de stad (bijvoorbeeld door Gangmakers Ateliers in Am-
sterdam Zuid), scherpen we inzichten aan en brengen we kinderen uit Nieuw-West in contact met 
andere delen van de stad.

We ervaren dat de directe leefomgeving van kinderen goede aanknopingspunten biedt om samen, en 
in relatie tot de buurt, te ontwerpen. We vinden er de thema’s en vragen die direct aansluiten bij de 
belevingswereld van kinderen, zoals ‘wat is eerlijk?’, of ‘duurzaam en gezond?’, of ‘hoe kan je zelf 
energie opwekken?’. ‘Hoe kan je veilig spelen in de buurt?’, ‘is het nieuws waar?’ (naar aanleiding 
van de aanslag op Charlie Hebdo) en ook de vraag ‘wat is een museum?’ Hier kwamen projecten uit 
voort als Kindermuseum, Gezonde Snackbar, Buurtmedia en Energie Speellandschap. De komende 
jaren zetten we, samen met betrokken kunstenaars en ontwerpers, de projecten voort en bouwen we 
ze uit. Resultaten zijn ruimtelijke (werkende) modellen en openbare presentaties waar het ontwerp-
proces, prototypes of exposities worden getoond aan publiek.

Met Kunstbedrijf Arnhem, Cultuurmij Oost en CAL XL voeren we het ontwerpend onderzoek         
‘Laboratorium Onderwijs in Transitie’ uit. Daarbij brengen we onze kennis en ervaringen met (vooral) 
buitenschoolse cultuureducatie in verband met die van kunstenaars in de Gelderse regio, die binnen 
en buiten het onderwijs culturele projecten ontwikkelen. We doen dit in aansluiting op het advies van 
de Commissie Onderwijs 203210, dat kinderen meer in samenhang moeten leren en gericht op vaar-
digheden en competenties; en op de Agenda Cultuur11 van de Raad voor Cultuur, waarin wordt benad-
rukt dat culturele competenties meer aandacht zouden moeten krijgen in het funderend onderwijs. Wij 
grijpen onze praktijk in Nieuw-West aan om bij te dragen aan vernieuwing van het basisonderwijs, 
door ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden te verbinden met het vormgeven aan de wijk als 
leeromgeving. 

D. Nieuw-West Expeditie

De in 2010 ontwikkelde webcommunity Nieuw-West Express groeide de afgelopen jaren uit tot een 
waardevol platform voor cultuurmakers (in brede zin) in Nieuw-West. De website wordt gezien als 
gemeenschappelijk platform, waarvan nauwelijks bekend is dat The Beach hiervan de initiatiefnemer 
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en aanjager is. Dat is een groot goed en daarom profileren we The Beach als ‘eigenaar’ van het plat-
form op terughoudende wijze. Met het organiseren van live expedities en programma’s maakt The 
Beach zich kenbaar als verbindende cultuurmaker in Nieuw-West. De komende cultuurperiode willen 
we benutten om van Nieuw-West Express een daadwerkelijk publiek platform te maken. We gaan op 
zoek naar mogelijkheden van gedeeld eigenaarschap en beheer.

Communicatie is essentieel in een ontwerpproces voor ‘delen’ en verster-
ken van relaties. Het maakt deel uit van het ontwerpproces: het delen van 
uitkomsten van iedere ontwerpstap levert interactie en nieuwe inzichten op. 
Daarom behoort het ontwerpen van de communicatie, en van bijbehorende 
middelen, tot de taken van de deelnemers aan projecten – amateurs en pro-
fessionals samen. 

6
COMMU-
NICATIE

Naast uitvoerige communicatie rond projecten en programma’s, zal in de komende jaren meer nadruk 
liggen op het positioneren van The Beach, het uitdragen van ‘ons verhaal’ en zichtbaar maken van de 
samenhang tussen de programma’s . Nu de basis staat kunnen (en willen) we meer structureel inter-
actie met een breder publiek aangaan. The Beach Lokaal speelt hierin een rol als ontmoetingsplek, 
naast de (zojuist vernieuwde) website, nieuwsbrieven en een jaarlijkse publicatie, The Beach Lokaal 
Verhaal.

Media en middelen
Kleinschalige activiteiten, directe relaties in combinatie met de inzet van sociale media en online 
verslaglegging van stappen in ontwerpprocessen zorgen voor ‘dagelijkse’ contacten met betrokkenen 
uit ons netwerk. Regelmaat van bijeenkomsten en ontmoetingen versterken de relaties en betrokken-
heid. De veelheid en diversiteit aan ontmoetingen brengt ons ‘kwalitatieve’ contacten met mensen, 
die we zodoende kunnen betrekken bij onderwerpen en activiteiten waar hun interesses ligt en ze hun 
vaardigheden kunnen inzetten. Deze contacten op ‘armlengte’ zijn cruciaal in het contact maken met 
juist die doelgroepen die niet of nauwelijks door gangbare media worden bereikt, veelal vanwege 

organiseerde in samenwerking met ondernemers in de Tuinen van West en diverse cultuurmakers uit 
Nieuw-West (en daarbuiten). Dit succesvolle festival wordt vervolgd en uitgebreid met een aanvul-
lende programmering door het jaar heen. Inzet daarvan is de komende jaren samen met de onder-
nemersvereniging Tuinen van West, cultuurmakers uit Nieuw-West en partners vorm te geven aan een 
programma voor sociale en duurzame ontwikkeling van het gebied. Samen met de ondernemers en 
het stadsdeel maakten we hiervoor een plan waarin cultuur een belangrijke factor is en waar het, om 
niet door het stadsdeel beschikbaar gestelde, evenemententerrein deel van uit maakt.

Voor The Beach ligt hierbij de nadruk op hoe we verbindingen kunnen maken vanuit onze praktijk 
in de Wildemanbuurt, we kunstenaars en makers in Nieuw-West kunnen betrekken bij de program-
mering en hoe we onze benadering van sustainist design verder kunnen onderzoeken en ontwikkelen.

Met Nieuw-West Expedities gaan we, ook de komende jaren, op plekken 
waar de specifieke cultuur van Nieuw-West vorm krijgt, in gesprek met ini-
tiatiefnemers, makers en buurtgenoten over successen, kansen en obstakels. 
We doen dit op interactieve wijze en in verschillende vormen. Plekken, ken-
nis en ervaring worden zo met elkaar gedeeld en zorgen voor een steeds 
hechter worden culturele community in Nieuw-West. Men kent elkaar 
beter, weet elkaar te vinden en werkt zo makkelijker samen. Spin-offs bie-
den kansen om publiek uit de stad te laten kennis maken met innovatieve 
cultuurprojecten in Nieuw-West.

Dit werd al zichtbaar in 2015 af bij de het Tuinen van West Fest, het festi-
val rond voedsel & energie en verbinden van stad & land, dat The Beach 
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7
ORGA-
NISATIE

The Beach werkt als netwerkorganisatie met een vast team, dat zorg draagt 
voor de dagelijkse gang van zaken en ontwikkeling van de basis van de 
organisatie en met kernpartners (die, naast hun andere activiteiten, werken 
onder de naam The Beach), waarmee we programma’s ontwikkelen en uit-
voeren. De waardering die we krijgen en het gedeelde inzicht in dat we 
op de goede weg zijn, zorgt ervoor dat het team groeit en hechter wordt. 
De kracht van het werken als netwerkorganisatie blijkt uit de flexibiliteit 

en snelheid waarmee we programma’s kunnen opschalen of afremmen. We voelen ons vrij om te 
ontwikkelen waar kansen liggen en zijn beperkt kwetsbaar als projecten lastig van de grond komen.

The Beach zette de afgelopen jaren in op groei –inhoudelijk, als netwerk en qua impact. Dat bracht ons 
waar we nu staan. We zijn een lokaal en internationaal erkende cultuurgedreven motor voor sociale en 
duurzame innovatie; voor onze co-designaanpak in lokale context is (internationaal) belangstelling; 
we bieden een lokaal ingebedde hub voor vruchtbare ontmoetingen in Amsterdam Nieuw-West; onze 
plek en ons programma worden breed gewaardeerd; en partijen werken graag met ons samen. Ook 
ervaren we de keerzijde van het voor de troepen uitlopen. Samen met onze partners moeten we er hard 
aan trekken om projecten van de grond te krijgen. Soms voelt het alsof we in het ‘oog van de orkaan’ 
verkeren. Dat vraagt om behoedzaam opereren, alsook alert te blijven op kansen.

taalproblemen. Rond projecten maken we gebruik van alle denkbare communicatiemiddelen (van 
thuis aanbellen tot WhatsApp en Facebook). Deelnemers en publiek bereiken we door flyers, posters, 
Nieuw-West Express, social media, deelname markten en digitale mailings.

In communicatie over The Beach staan mensen met wie we werken centraal. Hun verhalen brengen 
in beeld waar The Beach voor staat en hoe we werken. Via onze website www.thebeach.nu (landelijk 
en internationaal bereik) en social media komen we in contact met geïnteresseerden in onze ontwerp- 
benadering en –aanpak. Met hen blijven we in contact via onze communitywebsite – veel mensen 
maken een profiel aan, Facebook en Twitter. Middels mailings en uitnodigingen onderhouden we 
contacten met publiek. 

We zetten Nieuw-West Express www.nieuwwestexpress.nl in als lokale communitywebsite voor het 
documenteren van het verloop van projecten en delen er de resultaten. We zijn zo actief deelnemer 
aan het cultuurnetwerk in Nieuw-West en dragen bij aan lokale uitwisseling van kennis.

Van ons uitgebreide netwerk maken we gebruik, door hun mediakanalen (van mond tot mond en digi-
tale platforms) in te zetten. Deze kanalen variëren van het podium van Pakhuis de Zwijger en website 
van Amsterdam Smart City tot het digitale infobord van de basisschool in de buurt. 

Continuïteit en slagkracht
Als we de doelstellingen van het voorliggende ondernemingsplan willen 
halen, is ondersteuning vanuit het Kunstenplan hard nodig. Als basisfinan-
ciering om de essentiële infrastructuur in stand te houden, om te kunnen 
investeren in onderzoek (het verwerken en vertalen van praktijkkennis naar 
nieuwe projecten) en als startmotor (co-financiering) voor nieuwe projec- 
ten. Ten eerste zal het kernteam moeten worden uitgebreid voor continuïteit 
en meer slagkracht. Met de Raad van Toezicht is uitvoerig gesproken over 
kwetsbaarheid van een organisatie met een enkele directeur en een klein 
jong team. De komende tijd willen we werken aan uitbreiding van het ba-
sisteam van 2,6 fte naar 4 fte, met versterking van de directie met een (part-
time) zakelijk directeur, een vaste programmamaker en uitbreiding van de 
ondersteuning van het Makers Lab.
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Ruimte voor onderzoek
Dat er veel te leren valt van onze ontwerppraktijk is al lang duidelijk. Daarom staken we er zelf veel 
tijd en energie in, zonder dat er financiële middelen voor waren, want in reguliere projectaanvra-
gen was er vaak geen ruimte voor onderzoek. Het Wijkecologieproject is hierop de uitzondering die 
benadrukt hoe waardevol ruimte voor (ontwerpend) onderzoek is. We konden hierdoor onze prak-
tijk in de Wildemanbuurt op een hoger plan brengen en er waardevolle lessen uit trekken. Ook de 
komende jaren zetten we stevig in op onderzoek, met onze vaste partners, de Willem de Kooning  
Academie, Hogeschool van Amsterdam en in samenwerking met Alastair Fuad-Luke.

Team
Het vaste team bestaat uit Mira de Graaf (0,8 fte ontwerp en programmamaken), Annelieke Bezemer 
(0,6 fte communicatie), Luc Leijtens (0,2 fte Makers Lab), Diana Krabbendam (1 fte ontwerp, onder-
zoek, directie). Samen met onze partners geven zij vorm aan programma en projecten. In de periode 
2017 – 2020 breiden we uit naar een gemiddelde wekelijkse inzet 4 fte, met daarnaast ondersteuning 
van 2 - 3 stagiairs en vele vrijwilligers (gemiddeld 1 fte per week).

Coalitiepartners
Goods & School treed op als werkgever en is verantwoordelijk voor de huur van onze ruimte in de 
Garage Notweg. Het eraan gelieerde Goods Design Products & Concepts is een waardevolle partner 
in het ontwikkelen van het Makers Lab en uitvoeren van producten. Met Michiel Schwarz (Sus-
tainism Lab) voeren we, aan de hand van projecten, onderzoek uit naar betekenissen en toepassin-
gen van ontwerpen in een veranderend cultuurtijdperk. Met hem en Ponec de Winter (architecten 
/ stedenbouwkundigen) werken we doorlopend aan ontwerpend onderzoek in de Wildemanbuurt en 
het deelbaar maken van lessen daaruit. Met Creative Interventions Amsterdam (cultuuronderzoek, 
architectuur en initiatief coöperatie Westside Slotermeer) werken we aan de Sustainist Design Toolkit 
en het Makers Lab. 

Overige kernpartners
Voor Makers Unite en doorontwikkeling van de toolkit werken we samen met Thami Schweichler. 
Voor de culturele programmering in de Tuinen van West met Jeffrey Spangenberg en Iris Dik. Victo-
rien Koningsberger is webredacteur van Nieuw-West Express. Voor het vormgeven aan de identiteit 
van The Beach, werken we samen met Willem van de Ven (grafisch ontwerp), Brigitte van Mechelen 
(tekst & redactie) en Max Kisman (beeldtaal).

Onze nieuwe ruimte (The Beach Lokaal) in de Garage Notweg, biedt nog meer mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten en samen te werken. Naast de mensen van Ponec de Winter, die al bij ons in-
trokken, kunnen we aan samenwerkingspartners flexibele werkruimte bieden. Zo sloten Sheher Khan 
(Buurtmedia Nieuw-West) en Jeffrey Spangenberg (Street Food) zich aan als partners waarmee we 
delen van ons programma samen ontwikkelen.

Code Culturele Diversiteit
Het programma van The Beach berust op culturele diversiteit. Het vertegenwoordigd de ‘rijkdom’ van 
mensen en de buurt waar we werken. We laten ons erdoor inspireren en nemen het als uitgangspunt, 
in plaats van dat we achteraf proberen onze programma’s meer cultureel divers te maken. 

Het team dat wekelijks bij The Beach bijeenkomt is internationaal en cultureel divers. De mix van 
partners, stagiairs, jonge starters, makers uit de buurt, kunstenaars/ontwerpers, onderzoekers en      
vrijwilligers omvat (op het moment dat we dit plan schrijven) onder meer mensen uit Kaapverdië, 
Pakistan, China, Tsjechië, Polen, Indonesië, Iran, Syrië, Eritrea, Senegal, Guinee, Marokko, Turkije, 
United Kingdom, Brazilië, Italië, Spanje, Colombia, Suriname, Soedan, Maleisië en Nederland. Het 
kernteam van The Beach groeide door mensen die we zelf opleidden (stagiairs die bleven). Opval-
lend is dat, ondanks onze zeer multiculturele praktijk, stagiairs met diverse culturele achtergronden 
zich nog nauwelijks melden. Wel komen zij uit alle windstreken in Europa en Nederland. Over een 
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meer cultureel diverse instroom van stagiairs zijn we met opleidingen in gesprek. Bij uitbreiding van 
kernteam en Raad van Toezicht staat culturele diversiteit hoog op de agenda.

Structurele partners (naast de kernpartners)
Van Eesterenmuseum: In 2016 verkennen we samen hoe het Van Eesterenmuseum en The Beach 
elkaar kunnen versterken. We hebben voor ogen ruimtelijke en historische kennis te verbinden met 
sociaal duurzaam ontwerpen & maken, in: 1) verkenningen van plekken (expedities / safari’s, zoals 
het VE de verkenningen noemt); 2) programma maken in de Wildemanbuurt, waarin de kennis van 
het cultureel erfgoed een waardevolle aanvulling is op ons programma; 3) het ontwikkelen van Gang-
makers concepten, zoals het Kindermuseum en Gezonde Snackbar waar het VE kennis brengt, maar 
met het nieuwe paviljoen aan de Sloterplas ook een mooie plek biedt op een centraal punt in Nieuw-
West om de concepten te testen met publiek. Samen kunnen we door kennis, plekken en netwerken te 
verbinden een enorme impuls geven aan cultuur in Nieuw-West en de stad.
Amsterdams Grafisch Atelier / AGA: met het AGA werkten we incidenteel samen. De grafische 
faciliteiten van het AGA zijn een waardevolle aanvulling op ons Makers Lab. De komende jaren 
willen de faciliteiten van het AGA meer onder bereik brengen van de lokale kunstenaars waarmee we 
werken. Hun culturele achtergronden (Afrika, Midden-Oosten) bieden het AGA mogelijkheden tot 
experimenten en crossovers met westerse kunstenaars. 

Buurtwerkplaats Noorderhof: als onmisbaar verlengstuk van ons Ma-
kers Lab, werken we al op regelmatige basis samen met de buurtwerkplaats 
om projecten uit te voeren (mobiele keuken, energie speeltoestellen, ovens 
bouwen). Dit zetten we voort en bouwen we uit. Ook trekken we samen op 
in het leren werken in de publieke ruimte in Nieuw-West.
Lucas Community: Met de Lucas Community trekken we al langer samen 
op in de Wildemanbuurt. We verstevigen de samenwerking op twee fronten: 
1) samen nemen we het voortouw in het ontwerpen van het ‘maatschappe-
lijk cluster’, het hart van de wijk waarin de Garage Notweg, Lucas Com-
munity en binnenkort de Kraemerschool liggen; 2) in het ontwikkelen van 
het Makers netwerk in de Wildemanbuurt. Focus van de Lucas community 
ligt hierin op sociaal ondernemerschap. Met de ‘bewondernemers’ –onder-
nemers en bewoners– werken we ook individueel samen.  

Ondernemersvereniging Tuinen van West: In de Tuinen van West ontmoeten we de kersverse 
ondernemersvereniging tijdens een Nieuw-West Expeditie eind 2014. Het leidde tot gezamenlijke 
ontwikkeling van een succesvol Tuinen van West Fest in september 2015. Thema’s en ambities             
blijken zo goed op elkaar aan te sluiten, dat we de komende jaren samen programma gaan maken 
(ook i.s.m. Jeffrey Spangenberg en Iris Dik, die er beiden al activiteiten op het gebied van kunst & 
cultuur en voedsel ontwikkelden). De ondernemersvereniging wordt naar verwachting vanuit stads-
deel Nieuw-West voor 5 jaar ondersteund bij ontwikkeling van het gebied.
Delta Lloyd Foundation: als vervolg op het filmproject Re-take, ontwikkelen we met Delta Lloyd 
Foundation een Makers Lab programma voor mensen die in armoede leven en/of schulden hebben. 
Delta Lloyd biedt hierin kennis over financiële problematiek, brengt samenwerking met het HvA 
Lectoraat Armoede en Participatie in en ondersteunt het project met financiële middelen en de inzet 
van uren.
Amsterdam Smart City (ASC) / Alliander / Gasunie: met ASC en Alliander werken we sinds be-
gin 2014 structureel samen aan projecten in de Wildemanbuurt, waaronder Wijkecologie Wildeman. 
Dit onderzoek vertalen we de komende jaren naar een werkende hub voor duurzame energie op 
wijkniveau, door er ook technologische kennis aan te verbinden. Recent startte Alliander samen met 
Gasunie het project Ready, dat deels in Arnhem en deels in de Wildemanbuurt (met bewoners en The 
Beach) wordt uitgevoerd. Wijkecologie Wildeman en co-designprocessen vormen er de basis van. 
Kunstbedrijf Arnhem: we gaan een meerjarig samenwerkingsverband aan, waarin we elkaar ver-    
sterken door kennisdeling en samen blijven zoeken naar aanvullende middelen en partnerships voor 
reflectie en onderzoek dat bijdraagt aan het optimaliseren en/of legitimeren van onze praktijken.
Garage Notweg: we werken nauw samen met huurders in de Garage Notweg in het vormgeven aan 
de plek, waar de komende tijd mogelijk nieuw eigenaarschap van het gebouw op de agenda komt. 
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8
ZAKE-
LIJKE 

KWALI-
TEIT

De vraag naar onze zakelijke kwaliteit vatten we in de eerste plaats op als 
culturele vraag. Want ook financieringsprincipes veranderen mee in de cul-
turele transitie. De manier waarop we projecten en programma’s financieren 
is de afgelopen 2-3 jaar fundamenteel veranderd. Het instrumentarium voor 
het ontwikkelen van onze leefomgeving verschuift zichtbaar van ‘geld’ naar 
‘verhalen vertellen’, zoals Aart Oxenaar, directeur Monumenten en Arche-
ologie bij de Gemeente Amsterdam, het onlangs mooi verwoordde bij de 
lancering van het Sustainist Lexicon. Dat is voor ons de afgelopen tijd (vaak 
pijnlijk) duidelijk geworden. 

Het geeft cultuurmakers als The Beach een prominente rol en tegelijkertijd 
worden we geconfronteerd met zich terugtrekkende ‘investeerders’. Over-
heden en bedrijven raken wel steeds meer geïnteresseerd in culturele bena-
deringen van de complexe leefomgeving en willen wel mee ontwikkelen, 

maar wenden daarvoor tijd en expertise aan in plaats van financiële middelen. Daarmee komt de 
voortrekkersrol voor het zogenaamde R&D voor ontwerpen in de leefomgeving steeds meer in het 
culturele domein te liggen, dat daarvoor nog niet de erkenning krijgt als we kijken naar het stimu 
leringsbeleid van de overheid. De praktijk is dat we projectonderzoek grotendeels zelf, met onze 
kernpartners, financieren. Het zet de ontwikkeling en impact van onze praktijk ernstig onder druk. 

Als The Beach zitten we er middenin, en komt het er op neer dat we ‘onze omgeving moeten mee-  
ontwerpen’. Het maakt ons kwetsbaar en meer afhankelijk van cultuursubsidies dan ons lief is. Daar-
om zetten we ons in –om als ontwerpend onderzoek, samen met die bedrijven en organisaties die 
zorgen hieromtrent met ons delen, nieuwe ‘waardeplatforms’ te ontwikkelen voor breed gedeelde 
culturele vormen van onderzoek. Dit is een innovatieproject, waar we mee aan de slag willen buiten 
het bestek van dit Meerjarenplan.

Bedrijfsvoering
Met The Beach Lokaal leggen we de basis voor een verdienmodel, dat deels is gebaseerd op directe 
inkomsten uit verkoop van diensten (workshops co-design voor bedrijven en opleidingen), producten 
die we ontwerpen & maken, verhuur van faciliteiten en deels op subsidie en / of sponsoring van 
maatschappelijke programma’s.

Onderzoekspartners
Willem de Kooning Academie / Social Practice: met de WdKA (Iris Schutten) voeren we gesprek-
ken over vormen van samenwerking om, naast praktijkonderzoek door studenten in onze praktijk, 
structureel onderzoek te doen naar de sociale ontwerppraktijk en rollen van ontwerpers. Waardevol is 
daarbij het internationale academisch netwerk van de WdKA.
Hogeschool van Amsterdam / Medialab: we verkennen hoe we de door het Medialab ontwikkelde 
Design Method Toolkit en de Sustainst Design Toolkit van The Beach samen verder kunnen ontwik-
kelen. Het MediaLab vertaalde de toolkit al naar een online versie, waarvan we kunnen leren.
Alastair Fuad-Luke (Aalto University): als vervolg op het boek zoeken we naar mogelijkheden 
om met de Agents of Alternatives community samen op te trekken in het nader onderzoeken van 
ontwerpen voor de ’commons’. Deze community biedt een rijkdom aan kennis en ervaring vanuit 
verschillende culturele perspectieven. 

Platform Ontwikkelinstellingen
The Beach profileert zich als ‘ontwikkelinstelling’, met focus op hoe artistieke processen en ‘door 
nieuwsgierigheid gedreven’ (ontwerpend) onderzoek een waardevolle bijdrage leveren aan een so-
ciale en duurzame samenleving. We trekken hierin samen op met de andere ontwikkelinstellingen in 
Amsterdam, die zich in 2015 verbonden in het Platform Ontwikkelinstellingen (POI).
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Naast opdrogende geldstromen vanuit het bedrijfsleven, worden we direct getroffen door verzake-  
lijking van wat eerder ‘maatschappelijk vastgoed’ was (Garage Notweg was een culturele broedplaats 
tot 2016). Ymere, eigenaar van de Garage Notweg, verhoogt in 2016 de huurprijs van 60,- naar 80,- 
m2. In een arme wijk met grote afstand tot de binnenstad staan we daardoor voor een flinke uitdaging 
om vaste kosten van de onze, zo belangrijke, ontmoetingsplek te dragen. We zetten daarom in op het 
deels beschikbaar stellen van de ruimte voor activiteiten van derden buiten de wijk, die de specifieke 
kwaliteiten van de plek (mensen, buurt en omgeving) herkennen en betrekken in hun programma’s. 
Wij bieden de kwaliteiten van de plek, ons brengt het inkomsten en waardevolle contacten. We zien 
dat dit kansrijk is, door de toenemende vraag.

Cultureel ondernemerschap
We vergroten het maatschappelijk draagvlak voor kunst & cultuur in de stad, door in Nieuw-West 
een programma te bieden dat een nieuw publiek bereikt én mensen op een actieve manier betrekt bij 
cultuur maken en beleven.

Om onze positie als bescheiden speler in een groot gebied optimaal in te zetten, versterken we de 
culturele infrastructuur in Nieuw-West met een ‘hub’ – The Beach Lokaal, een online community-
platform voor cultuurmakers (Nieuw-West Express) en een doorlopend programma. Dit biedt een 
stevige en heldere basis voor structurele en incidentele samenwerkingsverbanden op het gebied van 
programmering. 

In onze bedrijfsvoering werken we samen met onze kernpartners: voor het huren en gebruiken van 
onze ruimte (werk- en publieksruimte in de Garage Notweg en opslag in Badhoevedorp), voor het 
gebruik van middelen (apparatuur, software) en voor het inzetten van mensen (samen beschikken 
we over een groot arsenaal aan kennis en vaardigheden –van onderzoek en ontwerpen tot allerhande 
kennis en kunde in het sociale, grafisch, ruimtelijk, stedelijk, voedsel en media domein.

We dragen bij aan innovatie en ontwikkeling van cultuur in de stad door met name cultuur als verbin-
der en crossover te ontwikkelen. Deze benadering is nodig om nieuwe systemen te ontwikkelen en 
oude die vastlopen op de duur te vervangen.  

Bestuursstructuur en Code Cultural Governance
The Beach koos in 2012 voor een Raad van Toezicht met een directeur-bestuurder als besturingsmo- 
del. De dynamiek van het werken vanuit de praktijk – die vooruit loopt op theorie in de huidige diepe 
maatschappelijke transitie – vraagt hierom. De Raad van Toezicht kan op afstand toezicht houden op 
de grote lijnen en reflecteren op ontwikkelingen. Statuten die dit onderstrepen zijn op dat moment 
vastgelegd.

Raad van Toezicht en Directie / bestuurder
De Raad van Toezicht bestaat uit Riemer Knoop (voorzitter), Jan van Tiel en Renée Hoogendoorn. Ter 
ondersteuning van de schaalsprong en aanscherping van het programma van The Beach is besloten 
de Raad van Toezicht in 2016 uit te breiden tot 5 leden, waarvan 2 jonge leden. The Beach neemt 
hiermee ook op bestuurlijk vlak voor verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling en benut het per-
spectief van jong talent. Daarnaast wordt, voor een goede balans, zorgvuldig gekeken naar criteria als 
culturele diversiteit, relatie met Nieuw-West, internationaal cultureel perspectief.  

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, lid stuurgroep Nationaal Militair     
Museum.
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).
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Diana Krabbendam is artistiek en zakelijk directeur van The Beach. Daarnaast is zij met Frank 
Blom eigenaar van Goods & School VOF, lid van de adviesraad van het Amsterdams Grafisch Atelier, 
bestuurslid van Westwednesdays (kunstroutes in West) en lid van de Raad van Beroep van de BNO.

Code Cultural Governance
Bestuurder en Raad van Toezicht van The Beach kennen de Code Cultural Governance en passen 
deze toe: 1) door heldere afspraken over en evaluatie van rollen; 2) discipline in toezicht, verslagleg-
ging en verantwoording; 3) principes van de code worden bij ontwikkeling van ieder jaarplan getoetst 
aan doelstellingen, aard en omvang van de organisatie.
De Raad van Toezicht en Bestuurder vergaderen jaarlijks minimaal vier keer en de Raad van Toezicht 
een maal ter evaluatie van eigen functioneren (zonder bestuurder). Er wordt jaarlijks geëvalueerd 
voorafgaand aan het jaarverslag en worden jaarplannen met bijbehorende begrotingen gemaakt. Ver-
antwoordelijkheid voor continuïteit van de organisatie (mensen, plek en middelen) keert steeds terug 
op de agenda.

In het jaarverslagen wordt melding gemaakt van toepassing van de code en welke aanscherpingen of 
veranderingen zijn doorgevoerd. Op de website van The Beach staat informatie over de wijze waarop 
de code wordt toegepast.

Buurtmaker Anco van der 
Kolk en kinderen van het 
Caland Lyceum, Technasium 
op het Buurtmakers Festival 
2014, Garage Notweg
Foto: Thomas Lenden

De nieuwe Kunstenplan periode staat voor The Beach niet op zich. Onze 
programma’s zijn een logisch vervolg op de periode ervoor. Dat wat we 
opbouwden is wel toe aan een stap verder, net als initiatieven om ons heen. 
Na pionieren breekt in Nieuw-West de tijd aan om goede projecten te laten 
landen en ze te verdiepen. Dat vraagt een andere houding en inzet. Wij zijn 
er klaar voor met onze oude en nieuwe partners, met een fijne werk-, onder-
zoek- en publieksplek in de Garage Notweg en met expedities waarin we 
samen met andere cultuurmakers en beleidsmakers uit de stad vormgeven 
aan Amsterdam als stad met een rijke en inclusieve cultuur.

9
TOT
SLOT

Doelen en streefnormen eigen inkomsten 
Zelfredzaamheid staat niet alleen hoog in het vaandel wat onze program-
mering betreft, ook voor ons eigen organisatie werken we aan het verho-
gen van eigen inkomsten. Met onze publieksplek The Beach Lokaal en het 
(soms) betaald delen van kennis in workshops op maat. Omdat we in 2016 
starten met The Beach Lokaal is er tijd nodig om publiek en partners de weg 
er naartoe te laten vinden. We programmeren er zelf en faciliteren events 
van derden, waaruit we inkomsten generen. Eigen inkomsten groeien daar-
om van 39% in 2017 naar 51% in 2020.

Onze publieksinkomsten zijn altijd al laag, gezien het grote aandeel deelnemers en publiek met zeer 
lage inkomens (vaak onder de armoedegrens). Door uitbreiding van programmering naar de Tuinen 
van West, naast ons voor publiek uit de stad aantrekkelijke ‘hub’ in de Garage Notweg, verwachten 
we een meer gemengd publiek te bereiken. Dat verhoogt de mogelijkheid bijdragen te vragen aan 
publiek. 

De samenwerking met Delta Lloyd zal in de periode 2017 – 2020 uitgroeien tot een ambitieus pro-
gramma (Makers Lab voor mensen in armoede en met schuldproblemen), waarin Delta Lloyd flink 
meefinanciert. 


