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Voorwoord
Zoals voor iedereen was ook voor
ons 2020 een bijzonder jaar.
We waren volop bezig met de herdefiniëring van het
meerjarenbeleid en van onze communicatiestrategie toen
de maatschappij door de pandemie piepend en krakend
tot stilstand kwam. We moesten beslissen welke activiteiten
wel, niet of online konden doorgaan. Het kwam erop
neer dat we voor onze activiteiten steeds een tweesporenbeleid scenario moesten hanteren om zo flexibel
mogelijk te kunnen inspelen op de steeds veranderende
situatie. Buitenlandse activiteiten gingen online verder,
de landelijke Maakdagen werden gecanceld omdat de
musea hun deuren moesten sluiten. De Meet the Master
masterclasses werden uitgesteld of konden met veel minder deelnemers doorgang vinden. En onze tentoonstelling
voor de Dutch Design Week presenteerden we online.
Afgelopen jaar bood ons ook kansen: we startten de
online rubriek ‘Meet the Maker’ waarvoor we bijzondere
makers interviewden. De interviews plaatsten we wekelijks
op onze website en op social media, hiermee gaven we
de makers toch een podium. Door de interviews kregen
we goed zicht op hoe het met de makers ging, wat hen
bezighield en wat wij voor hen konden betekenen. Daarmee kregen we informatie om ons meerjarenbeleid aan
te scherpen. We organiseerden verdiepende lezingen via
zoom en toen uiteindelijk de masterclasses helemaal niet
meer door konden gaan, ontwikkelden we online workshops.
Het team van Crafts Council Nederland had gelukkig al
veel ervaring met thuiswerken omdat we de eerste zes
jaar geen kantoor hadden. Het streven was wel elkaar één
dag in de week fysiek te zien. Dat lukte in verband met de
reisadviezen van de overheid niet altijd.

Over Crafts
Council Nederland
Crafts Council Nederland (2012) is het
platform voor het creatieve ambacht
en draagt bij aan de ontwikkeling van
ambachten en de creatieve maakcultuur.
Wij doen dit door zowel individuele makers
te ondersteunen en door het definiëren,
zichtbaar maken en bevorderen van de
sector: het craftsdomein.
We scheppen voorwaarden voor kwaliteit
en innovatie van creatief ambachtelijk
werk. Hierbij hebben we een aanjagende,
agenderende, ondersteunende, ontwikkelende en verbindende rol. Crafts Council
Nederland is het nationale en internationale aanspreekpunt voor de
creatieve ambachten.

Creatieve
ambachten
Onder het creatieve ambacht verstaan
wij ambachtelijke technieken die een
creatieve en creërende component in zich
hebben en waarbij kunstzinnig talent en
esthetisch gevoel komt kijken. Voorbeelden van creatief ambachtelijke technieken
zijn weven, houtbewerken, leer bewerken,
smeden, glasblazen, keramische technieken, al dan niet in combinatie met nieuwe
(digitale) technieken. Onder vakmanschap
verstaan we: excellente beoefenaars van
ambachtelijke technieken. Deze beoefenaars zijn zowel techniekspecialisten
als maker-designers. Wij noemen hen: de
makers.

Craftscommunity
Crafts Council Nederland is initiator van
een grote en groeiende craftscommunity
van makers, musea, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Elke partij vormt een
onmisbare schakel in de transitie naar een

toekomst waarin de intelligentie van de
handen een prominentere plaats inneemt,
naast het cognitieve leren.
Ambachtelijke kennis behoort tot het
immaterieel erfgoed, het wordt overgedragen van mens tot mens. Het verbinden
van mensen die nog kennis hebben met
mensen die het willen leren, vloeit logischerwijs voort uit ons werk want makers,
designers en bedrijven vinden elkaar niet
altijd vanzelf. Dat komt enerzijds omdat
makers niet georganiseerd zijn als groep,
anderzijds omdat ze uit verschillende
generaties komen of in andere gemeenschappen of (bedrijfs)culturen verkeren.
Ze hebben eigen communicatiemiddelen,
een eigen beeldtaal en een eigen kennisdomein.

Doelen

Financieel

In 2019 hebben we onze ambities voor de
lange termijn aangescherpt en in 2020
hebben we deze omgezet in een strategisch beleidsplan met inspirerende activiteiten. Het uitgebalanceerde activiteitenplan geeft vorm aan onze doelstellingen:

In 2020 konden we voor het eerst een
meerjaren aanvraag indienen bij de Basis
Infrastructuur (BIS) en bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Dit in
het kader van de nieuwe beleidsperiode
Cultuur 2021-2024. In het voorgesprek met
de Raad voor Cultuur bleek dat we meer
een platform zijn dan een ontwikkelinstelling en de BIS ondersteunt geen platforms.
De afwijzing van ons plan was dan ook
geen verrassing.

•
•
•

Onze verbindende rol krijgt vorm door middel van onze activiteiten, communicatie,
presentaties en via matchmaking.

•

Visie

•

Crafts Council Nederland draagt bij
aan de herwaardering van de creatieve
ambachtscultuur in Nederland en aan het
behoud van ambachtelijke technieken. De
in eeuwen opgebouwde kennis is belangrijk voor de toekomst, zeker in deze tijd
van digitalisering, robotisering, massaproductie en uniformiteit. Crafts staan
voor kwaliteit, creativiteit, schoonheid,
duurzaamheid, menselijke touch, identiteit,
diversiteit, learning by making, kennis,
wijsheid en innovatie.

Missie
Het is onze missie een stevig fundament te
bouwen voor de craftssector, zowel voor
makers als voor de sector, waarbij Crafts
Council Nederland een vanzelfsprekende
en permanente positie heeft in Nederland.
Crafts Council Nederland is hiervoor de
aanjager en katalysator en zorgt voor
ondersteuning, presentatie, ontwikkeling
en verbinding.

Makers ondersteunen zodat zij hun
maaktalenten en competenties
kunnen ontwikkelen
Ambachtelijke kennis en
vaardigheden in kaart brengen,
behouden en doorgeven, om te
voorkomen dat zij verloren gaat
Onderzoek en innovatie mogelijk
maken, om vooruitgang in de sector
te stimuleren
Makers een (internationaal) podium
bieden zodat het craftsdomein
zichtbaar wordt, en een groot
publiek er kennis mee kan maken.
Inzetten van crafts ten behoeve
van alternatieve scenario’s
voor leefomgeving, werken en
consumeren. Met respect voor en
in verbinding met de aarde en met
andere culturen.

Personeel
Het kernteam werkt op projectbasis en
bestaat in 2020 uit Marion Poortvliet,
Willemien Ippel en Guusje Heesakkers.
Er wordt samengewerkt met een pool
van zelfstandigen zoals een boekhouder,
webontwikkelaar, tentoonstellingsvormgever, filmmaker en fotograaf. De grafische
vormgeving en brandidentiteit is in handen
van Daniël Maarleveld. Amanda Pinatih,
die sinds 2015 aan Crafts Council Nederland verbonden was kreeg een nieuwe
functie, ze werd conservator design bij het
Stedelijk Museum Amsterdam.

Onze meerjaren aanvraag bij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie
werd positief beoordeeld. Helaas was
hun budget niet toereikend om ons plan
ook financieel te honoreren. Daarmee
blijven we voorlopig een projectgestuurde
organisatie. Werken op projectbasis is in
veel gevallen werken op korte termijn. Als
projectenorganisatie kan onze platformfunctie in het nauw komen, daar waar het
gaat om netwerkopbouw, relatiebeheer,
de Craftsmap, internationale projecten
met gesloten beurzen, lidmaatschap en
activiteiten voor World Crafts Council-Europa en ook ons partnership met Dutch
Design Week. Hier ligt de komende jaren
een uitdaging.

Communicatie
In 2020 hebben we een nieuw positionerings- en communicatieplan gemaakt. Dit
diende onder andere als basis voor de
herinrichting van onze website. Voorheen
posten we zoveel mogelijk. Nu posten
we meer doelmatig, gericht op onze
doelgroepen. De website indeling is nu
overzichtelijk en helder. Ook zijn er verdiepende artikelen opgenomen, dit genereert
meer bezoekers naar onze site.
Onze Instagrampagina @craftsnl is ons
visitekaartje, het nodigt uit om onze
website te bezoeken. De beeldredactie is
aangescherpt, de foto’s vormen met elkaar
een goede representatie van waar CCNL
voor staat.

“In de afgelopen jaren heeft
Crafts Council Nederland een
onderscheidende positie weten
te verwerven als verbinder
tussen crafts en design. Crafts
Council Nederland zet zich
daarbij in voor het behoud
en overdracht van kennis van
immaterieel erfgoed. Ook weet
CCNL veelal jonge ontwerpers
te koppelen aan technisch
specialisten waardoor er
bijzondere producties ontstaan.
Crafts Council Nederland
verbindt dit aan presentaties in
binnen- en buitenland die vaak
een breed publiek aanspreken.
Daarmee vervult Crafts Council
Nederland een waardevolle
platformfunctievoor de
craftssector”.
- Stimuleringsfonds

Een aantal gegevens:
Onze websitebezoeker is voor 75%
vrouw, hierin ligt een uitdaging.
Op Instagram hebben we 7000 volgers,
ze komen voornamelijk uit de Randstad.
Het grootste deel is tussen de 25-34 jaar
(38%) en 35-44 jaar (27%). 81% is vrouw.
Op Facebook hebben we 6.500 volgers,
het grootste deel is tussen de 45-54 jaar.
77% is vrouw.
LinkedIn hebben we in 2020 opgestart
In 2020 stuurden we 6 nieuwsbrieven uit
naar 2500 abonnees.

Doelgroepen
De makers zijn het hart van Crafts Council
Nederland, zij zijn onze primaire doelgroep en zijn te verdelen in:
Maker-designers
Zij staan voor inspiratie, innovatie,
nieuwe technieken, toekomstmakers.
Techniekspecialisten
Zij staan voor diepe technische kennis,
gericht op de meer traditionele
technieken.
Onze secundaire doelgroep is
het geïnteresseerde publiek
Deze groep zorgt voor maatschappelijk
bewustzijn over het belang van crafts,
zorgt voor een breed draagvlak en is
consument.
Onze stakeholders zijn
musea Rijksdienst Cultureel Erfgoed, onderwijs, wetenschap, gemeentes, bedrijfsleven, presenterende instellingen, opdrachtgevers en overheid. Onze stakeholders
hebben belang bij een vitale craftssector.

Vermeldingen in de media
Vermelding in de publicatie van MADE IN,
uitgegeven in 2020: Crafts Council Nederland werd gevraagd als expertspreker
tijdens Made IN Crafts and Design Narratives conferentie in Zagreb in 2019.
Kerk en Kunst, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
In opdracht van de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed bracht Crafts Council
Nederland de St. Josephkerk in Utrecht in
2019 op een nieuwe manier onder de aandacht, als bron van ambachtelijke technieken. In 2020 verscheen er een bijzondere
publicatie over, Kerk en Kunst.

Het bestuur bestond
in 2020 uit
Voorzitter: Prof. Arjo Klamer,
toegetreden 1 juli 2013
Secretaris: Pieter-Matthijs Gijsbers,
toegetreden 1 juli 2013
Penningmeester: Margreeth Reffletrath,
toegetreden maart 2020
Elk bestuurslid wordt voor twee jaar
benoemd. Daarna kan er verlenging
plaatsvinden. Een bestuurslid kan maximaal acht jaar een functie in het bestuur
bekleden. Er is een rooster van aftreden.
Het bestuur is eindverantwoordelijk. Hiertoe wordt het bestuur in voldoende mate
geïnformeerd door de directie, daarover
zijn afspraken gemaakt in het directiestatuut. Het bestuur en de directie vergaderen
tenminste drie keer per jaar. Aan het begin
van elk jaar worden de vergaderdata
vastgesteld. Onderwerpen die jaarlijks
aan de orde komen zijn: voortgang van
activiteiten, strategie, begroting, goedkeuring jaarcijfers, financiële positie en het
algemeen functioneren van de organisatie. Bestuursleden vermijden elke vorm
van belangenverstrengeling. Mochten er
tegenstrijdige belangen zijn dan wordt dit
op een open en zorgvuldige wijze tijdens
de vergadering besproken. Minimaal één
keer per jaar wordt hieraan in de vergadering aandacht besteed, of zo vaak als het
onderwerp zich voordoet.

Code Cultural
Gouvernance
Stichting Crafts Council Nederland werkt
volgens het bestuursmodel voor een kleine
organisatie. Het bestuur en de directie
hanteren de Code Cultural Governance

als leidraad voor hun werkwijze, hierin zijn
de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de organisatie en het bestuur
vastgelegd. Zo wordt voorkomen dat
het bestuur en directie plaatsnemen op
elkaars stoel. In het directiestatuut staan
nadere regels over de bevoegdheden en
besluitvorming van de directie. De inhoud
is in overeenstemming met het bestuursreglement.
Het bestuur houdt toezicht op het
functioneren van de organisatie en op
het behalen van de doelstellingen. De
directie is inhoudelijk expert en zorgt voor
het dagelijks goed functioneren van de
organisatie en voor het naleven van de
doelstellingen. De directie maakt hiertoe
beleid, zorgt voor financiering en voert het
beleid uit.

Code Fair Practice
Crafts Council Nederland werkt volgens
het ‘nieuwe werken’. Ieder heeft de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om
te bepalen waar en wanneer het werk
gedaan wordt. Deze werkwijze heeft als
effect dat medewerkers met plezier hun
taken uitvoeren en dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. We verwerven inkomsten vanuit
de overheid (culturele fondsen), uit externe
opdrachten en uit publieksinkomsten. De
inkomsten zijn veelal projectgestuurd.
Crafts Council Nederland hanteert een
interne gedragscode die de principes van
de Fair Practice Code omarmt: solidariteit,
transparantie, duurzaamheid, diversiteit en
vertrouwen. Ze past deze optimaal toe in
de praktijk.
Een eerlijke prijs voor werkzaamheden is
in de culturele sector een enorme uitdaging, zeker in tijden van de pandemie.
Als de inkomsten tegenvallen, wordt niet
zelden de tering naar de nering gezet
waardoor er veel meer tijd gestopt wordt
in de werkzaamheden dan in redelijkheid
gevraagd kan worden. Als we naar de
makers kijken zien we dat zij het lastig
hebben omdat nauwelijks een eerlijke prijs
voor de werkzaamheden en producten
betaald wordt. Dit geldt niet alleen voor

Nederlandse ambachtsmensen maar ook
voor makers in lagelonen landen. We zullen
ons als consumenten moeten realiseren
dat het merendeel van de producten die
we dagelijks gebruiken nog altijd handgemaakt zijn. Hoewel het vaak niet meer
ónze handen zijn, kunnen we onze ogen
niet sluiten voor arbeidsomstandigheden
waaronder onze luxe tot stand komt.

Code Diversiteit
en Inclusie
Crafts worden over de hele wereld beoefend, ze overstijgen de taal- en landgrenzen en zijn van nature verbindend: het put
uit dezelfde oerbron. Crafts Council Nederland werkt samen met mensen en organisaties die de potentiële diversiteit van
het werkveld representeren en inclusieve
standpunten innemen. Met onze activiteiten creëren we ruimte voor verschillende
én nieuwe perspectieven. In onze tentoonstellingen en projecten werken we samen
met zowel de oudere- als de jongere generatie makers, van verschillende culturele
achtergronden. Daarmee tonen we een
brede meerstemmigheid.
Ons publiek is divers en de programma
onderdelen zijn makkelijk toegankelijk. Bij
onze activiteiten hebben we zowel oog
voor de beginnende als voor de gevorderde maker. Voor het algemene publiek
zijn actieve en receptieve participerende
mogelijkheden.
Ambacht wordt vaak geassocieerd met
laagopgeleid. Door (her)waardering van
ambacht dragen wij automatisch bij aan
versterking van de positie van praktisch
opgeleiden. Juist in de cultuursector waar
veel aandacht voor cognitieve en/of emotionele aspecten is, is dit een belangrijke
aanvulling.
CCNL streeft ernaar een organisatie
te zijn die de samenleving weerspiegelt,
zowel op inhoudelijk vlak als binnen de
organisatie zelf. Inclusie staat hierbij hoog
op de agenda.

Meet the Maker - Esmé Hofman

Activiteit
2020
Meet the Maker
Een inkijk in waar makers mee bezig zijn,
hun passie, inspiratiebronnen, dromen en
uitdagingen. Sinds voorjaar 2020 plaatsten we 30 interviews op onze website:
craftscouncil.nl/meet-the-maker/. We
interviewden Ruben van der Scheer, Lily
Odette, Sabine Bolk, Eva van Kempen,
Hullekes, Guave, Cees van Soestbergen,
Lipika Bansal, Christien Meidertsma, Frans
Dingemanse, Nikkie Wester, Mina Abouzahra, Dave van Gompel, Sandra van Riet,
Joanna Schneider, Edith van Berkel, Sofie
Leenen, Marjo de Vries, Esmé Hofman,
Adrianus Kundert, Milou Voorwinden, Boris
de Beijer, Bibi Smit, Guido Dilweg, Carla
Meijsen, Fleur Peters, Alf Kurstjens, Daan

Meet the Maker - Mina Abouzahra

Veerman, Jop van Driel, Marijke Griffioen,
Zwart Frame.

Dutch Design week
HOW&WOW Linen, 17 - 25 oktober (te zien
op craftscouncil.nl/howwow/)
Crafts Council Nederland presenteerde
dit jaar voor de zevende keer op de
Dutch Design Week, die dit jaar van wege
de pandemie online was. Met speciale
enscenering, fotografie, films en een
ontworpen websiteomgeving maakten
we een online tentoonstelling onder de
titel HOW&WOW Linen. We presenteerden
the linen project, een initiatief van Crafts
Council Nederland en ArtEZ MA Practice
Held in Common. The Linen Project startte
in 2018 met de vraag ‘Is het mogelijk om in
Nederland op economisch en ecologisch
rendabele wijze linnen te produceren?’
Dit project leverde niet alleen de eerste
Nederlandse biologische vlasoogst sinds
de jaren vijftig op, maar ook inzicht in hoe

lokale productie op een nieuwe manier
kan worden vormgegeven, zoals met het
shared stewardship-model.
De videoreeks HOW gaat over het groeiproces van vlas, het begint bij het zaad
dat transformeert in delicate blauwe
bloemetjes groeiend in onze gure polder.
In het oogst- en verwerkingsproces krijgen
termen als repelen, dauwroten, zwingelen
en hekelsnuit betekenis. De video’s zijn
tot stand gekomen in samenwerking met
Karlijn Bokhorst en Heleen Lorijn.
In WOW tonen we de hedendaagse potentie van vlas. Vijftien makers vertolkten met
bijzondere objecten de veelzijdigheid en
relevantie van het materiaal.
Voor de expositie selecteerden we de
volgende makers: Pauline Esparon, Maaike
Gottschal, Eva Klee, Agne Kucerenkaite,
Christien Meindertsma, Anita Michaluszko,
Ruben van der Scheer, Saar Scheerlings,
Studio Plastique, Sun Lee, Babs van den
Thillart, Weefnetwerk, Mark de Weijer en
Anna Wetzel.

De tentoonstelling werd vormgegeven
door Jeroen van Veluw en gefotografeerd
door Sjoerd Knibbeler. Theodoor Adriaans
was verantwoordelijk voor de films en het
grafisch design was in handen van Daniël
Maarleveld. De website is gemaakt door
Van Leeuwen en Van Leeuwen, het geheel
zorgde voor een unieke online beleving.
Door de bijdragen van het Fonds voor
Cultuurparticipatie, Bankgiroloterij Fonds
en de Provincie Gelderland (POP3) konden
ambachtsmensen, ontwerpers en jonge
talenten tegen een laag bedrag deelnemen aan de tentoonstelling. Ruim 4.000
bezoekers bezochten onze online tentoonstelling. Hoewel het erg jammer was dat
de tentoonstelling niet fysiek was, waren
de reacties positief. Bezoekers namen echt
de tijd om de films te kijken en de teksten
te lezen.

HOW&WOW Linnen

Dutch Design Week

Talks tijdens DDW

Maakdagen

Als randprogramering bij de expositie organiseerden we onder de naam
‘HOW&WOW Linen Talks’ drie online
lezingen.

De voorbereidingen voor de Landelijke
Maakdagen waren in het voorjaar al in
volle gang toen de musea hun deuren
moesten sluiten. In het najaar durfden
de meeste musea het nog niet aan om
groepen te ontvangen. De Maakdagen
zijn door de pandemie helaas niet doorgegaan.

Theresa Bastek en Archibald Godts van
Studio Plastique spraken over hun onderzoek naar de anti-bacteriële werking van
vlas.
Saar Scheerlings vertelde over haar sculpturen van linnen die zijn ontstaan vanuit
het ambacht van mutsenmaken; het stijven,
plooien en vouwen van stof zoals dat
vroeger veel werd gedaan in Nederlandse
streekdrachten. Scheerlings leerde de
techniek van Jankees Goud, expert op het
gebied van de Nederlandse streekdracht.

De musea die zouden deelnemen: Fries
Museum, Zuiderzeemuseum, Museum Het
Schip, Museum Van Loon, het Touwmuseum, Museum Volkenkundemuseum, Huis
van boek | Museum Meermanno, Afrika
Museum, Nederlands Openluchtmuseum,
Keramiekmuseum Tiendschuur, de Kantfabriek en Bibliotheek Utrecht.

Ruben van der Scheer is houtdraaier,
bewegingsdeskundige en filosoof. Hij
vertelde over zijn onderzoek dat hij samen
met de stewards doet naar de ideale
spintol.

Meet the Master

Pauline Esparon vertelde over haar
samenwerking met Forbo Flooring, die tot
stand kwam door bemiddeling van Crafts
Council Nederland.
Pascal Gatzen, hoofd van de MA Practice
held in common van ArtEZ en medeinitiatiefnemer van The Linen Project,
ging in gesprek over het verbouwen van
biologisch vlas met André Jurrius, eigenaar
van ecoboerderij De Lingehof in Hemmen
met wie The Linen Project vanaf 2019 nauw
samenwerkt.

Craftsmap - Eva van Kempen

Meet the Master geeft de deelnemers de
kans om intensief kennis te maken met
technieken waar geen opleiding meer
voor is. De docenten behoren tot de
absolute top van Nederland. Masterclasses
vinden plaats in de studio van de meester
of in vakmusea, waar collecties of tentoonstellingen aanleiding bieden tot bestudering en verdieping. Met de werkplaatsen
en musea bieden we een uitdagende en
inspirerende leeromgeving. Zowel deelnemers, musea als meesters vergroten door
de masterclasses hun netwerk; er worden
contacten gelegd en werelden worden
ontsloten.
Door de pandemie hadden we dit jaar 140
deelnemers, veel minder dan verwacht.

Craftsmap - Guido Dilweg

Overzicht van de
Masterclasses
10 – 12 januari
De Linen Winterschool, diverse
ambachtsexperts leerden de
verwerkingstechnieken van vlas tot linnen.
In samenwerking met het Nederlands
Openlucht Museum en het Weefnetwerk.
11, 12 januari
De borduurtechnieken van het Marker
Rijglijf door Marcella van Oost i.s.m. het
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
18, 19 januari
Linnenverven door Maaike Gottschal,
Rotterdam
14, 15 februari
Introductiecursus weven door Anneke
Kersten en Marleen Jongen, Arnhem
14 maart (verplaatst naar 27 juni)
Mending! door Heleen Klopper
24 april (verplaatst naar 6 september)
Het gemouleerde handvat door Roos van
der Put, Den Haag
3, 4 juli
Goudborduren door Hester Denissen
in Utrecht

Craftsmap

8, 11 juli
Visible mending door Celia Pym (online)
5 september en 3 oktober
Vlas oprokkenen en spinnen door
Heleen Lorijn en Erna Evers i.s.m.
Openluchtmuseum Arnhem
18, 19, 20 september
Basiscursus weven door Anneke Kersten
en Marleen Jonge i.s.m. Openluchtmuseum
Arnhem

De Craftsmap is de gecureerde onlinedatabase van maker-designers, techniekexperts, opleidingen, vakverenigingen,
werkplaatsen, musea, galeries en winkels in
Nederland.
In 2020 zijn de volgende
ambachtsexperts opgenomen:

Hester Denissen - Becla, goudborduurster
Guido Dilman - De Glazerij, glas in lood

30, 31 oktober, 1 november
Linnen weven door Eva Klee, Amsterdam
(nog 2x herhaald vanwege enorme
belangstelling)

Piet Hein Spieringhs - De Vlechterij,
wilgenvlechter

28 november en 30 december
Dorset knoop maken door Katja van
der Steen (online)

•

Geeske Grietje - vlasspinster

26, 27 september
Snijdend houtdraaien door
Jan Hovens, Venlo

14, 15 november
Blockdruk en haute couture borduren door
Nathalie Cassee en Marjolein van der
Heide (verplaatst naar 20, 21 december),
verplaatst naar februari 2021.

•

Weeflab Monica Auch - weefster

Jose Schilder en Jan de Vos mandenmakerij De Mythe, vlechtwerk
Eva van Kempen - filigreinmaker en initiatiefnemer van ‘The filigree ambassador’
Ruben van der Scheer - houtdraaier
Sabine Bolk - batikexpert
Marjolein van der Heide - broderie d’art
Marisa Klaster - Het_houtlokaal,
houtbewerking
Sebastiaan van Soest - goudleermaker

•

•
•

Excellente ambachtsmensen van
de Craftsmap die meededen aan
HOW&WOW Linen: Maaike Gottschal,
Ruben van der Scheer, Eva Klee en
leden van het Weefnetwerk
We hebben een groot aantal mensen
van de Craftsmap gepresenteerd
aan de curators van de Craftsbiënnale Homo Faber 2020, deze
tentoonstelling is vanwege Covid
verplaatst naar 2021.
We zijn partner van de Homo Faber
Guide van de Michelangelofoundation, een Europese ‘tripadvisor’ voor
de ambachten. De lancering hiervan
vond in september plaats.
We organiseerden een aantal talks
en masterclasses met leden van de
Craftsmap.
We merken dat opname op de
Craftsmap meer en meer gezien
wordt als kwaliteitslabel.

Craftsklas

Internationaal

Craftsklas wordt de online leeromgeving
voor maken, bedoeld voor docenten en
kinderen van het primair onderwijs. Craftsklas biedt leerkrachten handvaten om het
zelf maken in het onderwijs te implementeren. Het leren van vaardigheden en technieken biedt ruimte tot verbreding naar
andere leergebieden zoals wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, cultuur, identiteit,
historisch besef, expressie. Daarmee is het
maken niet een doel op zich, maar draagt
het bij aan een brede persoonsvorming. In
de pilotperiode brachten de scholen een
bezoek aan het Zuiderzeemuseum. Zowel
de leerlingen, de leerkrachten als het
museum waren heel enthousiast. Door de
pandemie en het sluiten van de scholen is
de afronding van het project uitgesteld tot
december 2021.

World Crafts Council (WCC)

‘Ik heb geleerd hoe ze vroeger moesten
borduren, als een soort persoonlijke handtekening’. (leerling)
‘De visie van de leerlingen wordt groter op
het begrip ambacht, waar dingen vandaan
komen, wat er in het verleden was, wat er
van over gebleven is, het is gaan leven. Het
nodigt leerlingen uit om anders naar hun
eigen omgeving te kijken’. (leerkracht)
‘Ik had van vroeger echt weerstand voor
borduren maar ik ben door Craftsklas heel
enthousiast geraakt’. (leerkracht)
‘Leerlingen die Craftsklas hebben gedaan
stellen meer en andere vragen tijdens het
museumbezoek. Er is veel meer focus en wat
we vertellen landt ergens’. (museumdocent)
Naar verwachting zal hel lesmateriaal in
april 2021 online beschikbaar zijn.

Craftsklas - Adrianus Kundert

Crafts Council Nederland is sinds zeven
jaar lid van World Crafts Council-Europa.
De jaarlijkse General Assembly werd dit
jaar online gehouden. Dat had als positief
effect dat we elkaar door het jaar vaker
online ontmoetten door het houden van
presentaties en een lezingenprogramma.
Crafting Europe
Crafting Europe is het samenwerkingsprogramma tussen acht Europese landen met
als doel om de craftssector in Europa een
impuls te geven. Activiteiten zijn professionaliseringsprogramma’s voor makers, het
opzetten van een Europese infrastructuur
en onderzoek. Crafting Europe wordt financieel ondersteund door de EU in het kader
van Larger scale cooperation projects. De
aftrap van Crafting Europe was in Florence
in november 2019 en duurt tot 2022.
Samenwerkingspartners (bijna allemaal lid
van World Crafts Council-Europa): Design
and Crafts Council Ireland; Artex, Italië;
Crafts Council UK, Engeland; Limerick
Institute of Technology Ierland; CEARTE,
Portugal; EOI-Fundesarte, Spanje; Crafts
Council Nederland, Ukraine Chamber of
Crafts; Georgian Arts and Culture Centre.
Uitgangspunten van Crafting
Europe zijn:

•
•
•

Transnationale samenwerking leidt
tot gezamenlijke beleidsontwikkeling
in Europa
Capaciteitsopbouw door het
bevorderen van ondernemerschap
van makers
Makers in staat stellen nieuwe
vaardigheden te verwerven en
nieuwe wegen te ontdekken op de
(internationale) arbeidsmarkt

Crafting Business
‘Crafting Business’, is het professesionaliseringsprogramma voor makers, om hun
praktijk zakelijk op de rit te krijgen. Het
programma is gebaseerd op het succesvolle Hot House programma van Crafts
Council UK. Wij hebben het programma
toegespitst op de Nederlandse situatie
met tal van gastdocenten en met Marion
Beltman als tutor. In augustus 2020 startten
we met veertien enthousiaste makers, tussen de 25 en 52 Jaar, die we een interessant programma aanboden waar business
development, financiën, productontwikkeling, groei en internationalisering aan de
orde kwamen.

