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Desycle coaches in actie.



Index

Samenvatting      2

Aansprekende combinatie    4 

Tijdelijk Desycle Centrum     4

Activiteiten in de buurt     5

 Open dag     5

 Vooronderzoek     5

 Workshops en design fase   6

 Producten     6 

Een greep uit de producten    8

Handleiding      11

Expositie Westergasfabriek    13 

Communicatie en pr     15

Conclusies en vervolg     18

Team       20 

Fondsen en sponsors     21 

Organisatie      23 

Met speciale dank aan     24  

Links       27 

1



Samenvatting 
In het voorjaar van 2008 vond in Amsterdam een bijzonder project plaats: Desycling Amsterdam georganiseerd door de 
stichting Desycle¹.  Een groep enthousiaste bewoners maakte tijdens een serie workshops samen met ontwerpers van 
hun eigen huishoudelijk afval prachtige designobjecten. Gedurende vier maanden werkten ze samen in een tijdelijk 
Desyle Centrum in Amsterdam Nieuw-West en transformeerden lege kartonnen dozen, plastic zakjes, oude kleding 
en meubels, tijdschriften en lege petflessen tot trendy tassen, sieraden, regenjassen, hippe portemonnees, lampen 
en meer. Buurtbewoners, winkeliers en organisaties uit de buurt werden bij het project betrokken, stelden hun netwerk 
beschikbaar en leverden materialen. Zo was de eigenaar van de groentewinkel Emre een regelmatige leverancier 
van kartonnen groentedozen en leverde de kringloopwinkel Juttersdok meubels voor de inrichting van het tijdelijke 
Desycle Centrum en voor de expositie die enkele maanden later op de Westergasfabriek plaatsvond in het Transforma-
torgebouw. Een toepasselijke naam overigens: de enorme ruimte was getransformeerd tot een plein met daarin vier 
paviljoens gemaakt van in totaal 7000 aan elkaar geregen plastic petflessen! De designproducten werden hier tentoon-
gesteld, maar ook konden bezoekers tijdens workshops zelf iets maken. Voor kinderen was er een muziekworkshop met 
zelfgemaakte muziekinstrumenten en een DJ die de muziek tot hippe dansmuziek sampelde. Ook werd een publieke 
discussie gehouden met vertegenwoordigers uit het veld (afvalbranche, stadsdelen, fondsen, ontwerpers en buurtbe-
woners) over hergebruik van afval en de haalbaarheid van een permanent Desyle Centrum. 

Aan de workshops deden in totaal 70 buurtbewoners mee, er waren gedurende drie maanden 240 bezoekers in het 
tijdelijke Descyle Centrum in Geuzenveld-Slotermeer en de expositie trok 2000 bezoekers. Winkeliers uit de buurt spon-
sorden met materialen. De financiën kwamen van verschillende fondsen, stadsdelen en bedrijven. Ook was er veel 
persaandacht. Het mooiste resultaat is wellicht dat er nu een groep zeer enthousiaste buurtbewoners zijn, de ‘desycling 
coaches’, die graag verder wil met dit project. Verschillende bedrijven en organisaties zijn geïnteresseerd in het vervolg. 
Verder kwamen er zowel vanuit het vakgebied als van bezoekers van de expositie veel positieve reacties en verzoeken 
om samenwerking bij nieuwe (buurt)projecten.

Het desycle concept betrekt mensen op een positieve en aansprekende manier bij de afvalproblematiek en 
moedigt hen aan anders naar afval te kijken. Daarnaast ontmoeten buurtbewoners (met verschillende cul-
turele achtergronden) elkaar op een ontspannen manier in dit project.

¹ Desycling Amsterdam 2008 is een project van stichting Desycle uitgevoerd door Latin Sister Design Productions (LSDP), een ontwerpbureau gevormd 

door architecte Caro Isern en industrieel ontwerper Gabriela Bustamante.
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Een drietal Desycle coaches in Decycled fashion.
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Aansprekende combinatie
Het bureau Latin Sisters Design Productions (LSDP) had eer-
der een dergelijk project in Amsterdam Oud-West gedaan 
en naar aanleiding daarvan werd ze door het bewoners-
netwerk Wijkweb in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer 
gevraagd om ook bij hen een project met buurtbewoners 
te organiseren. Wat men vooral aansprekend vond was de 
combinatie van trendy objecten, afvalbewustzijn en sociale 
cohesie. 

Tijdelijk Desycle Centrum
Het was voor het project belangrijk echt midden in de wijk 
een tijdelijk Desycle Centrum te hebben, waar dan ook de 
workshops gehouden konden worden en waar mensen 
gewoon langs zouden kunnen komen om hun afval in te 
leveren of informatie over het project konden krijgen. Bij de 
opzet van de tijdelijk Desycle Centrum heeft het desycling 
team intensief samengewerkt met Wijkweb. Het Stadsdeel 
stelde een ruimte beschikbaar en het centrum werd in 
de drie maanden dat het open was (5 april – 27 juni) een 
levendige plek waar wekelijks gemiddeld twintig mensen 
langskwamen, zoals buurtbewoners, andere ontwerpers en 
journalisten die over het project schreven. Drie dagen per 
week was het open voor publiek. Het team van ontwerpers 
en studenten was er dagelijks aan het werk samen met de 
toekomstige desycling coaches. Het was ook de plek die in 
de buurt opzien baarde met de duizenden petflessen die 
werden afgeleverd voor de inrichting van de expositie en 
door enthousiaste vrijwilligers aan elkaar werden geregen. 

De zelfgemaakte desyclede letters van het Desycle center.
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Een levendige plek waar wekelijks gemiddeld 
twintig mensen langskwamen, zoals buurtbewon-
ers, andere ontwerpers en journalisten die over 
het project schreven. 



Buiten voor het tijdelijke Desycle Center petflessen rijgen 
voor de expositie.

Activiteiten in de buurt
Open dag
De eerste activiteit van het project was een open dag op 5 april 
in het tijdelijke Desycle Centrum dat samen met het vrijwilligers-
netwerk Wijkweb georganiseerd was. Zo konden we peilen of er 
daadwerkelijk bij buurtbewoners belangstelling zou zijn en ook 
konden we mensen werven voor de workshops. Zo’n zeventig 
buurbewoners kwamen naar de open dag. Ze konden voor-
beeldproducten bekijken en er ontstonden spontane discussies 
over het nut van hergebruik van afval in de buurt. Tijdens deze 
dag meldden 20 mensen zich aan voor de workshops, een mooi 
begin!

Vooronderzoek
Een belangrijk onderdeel van het project vormde het 
vooronderzoek: er werden contacten gelegd met winkeliers 
om te zien of ze ook materialen konden leveren en bij buurt-           
organisaties werden presentaties gehouden voor de werving 
van deelnemers. Kringloopwinkel Juttersdok was erg enthousiast 
en leverde veel meubels en ook deden twee medewerkers mee 
aan de opleiding tot desycling coach. Verder waren ze nauw 
betrokken bij de expositie op de Westergasfabriek. De eigenaar 
van de Turkse groentewinkel Emre leverde o.a. een groot aantal 
groetenkistjes die later bij de expositie van pas kwamen.  Ook 
deed kledingreparatiewinkel Devasal mee en het bedrijf M&M 
Meubelstoffeerders.

Tijdens de open dag meldden 
20 mensen zich aan voor de 
workshops, een mooi begin!
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Workshops en design fase
De bedoeling van de serie workshops was om een kerngroep te vormen van deelnemers die zich zouden laten 
opleiden tot coach. Een desycling coach kan later ook zelfstandig workshops Desycling geven en zo het concept aan 
anderen overdragen. De eerste workshop was een desycle rally: een kennismakingsworkshop waar 15 mensen op af 
kwamen. De deelnemers (voornamelijk vrouwen) brainstormden over dingen die ze graag zouden willen hebben en 
die van afval verzameld in de wijk gemaakt kon worden. Het doel was om tien designobjecten te maken die ook een 
relatie hadden met de locale cultuur en mensen en verhalen van de buurt.

De desycle rally leverde veel ideeën op en tijdens een tweedaagse workshop met ontwerpers en coaches werden ze 
verder uitgewerkt. Er kwam een lange lijst van zo’n 50 productideeën (meubilair, mode en gebruiksvoorwerpen). Hieruit 
werd een shortlist van 10 producten gemaakt die in de volgende workshops verder uitgewerkt werden. 
De ontwerpers maakten de prototypes, die vervolgens met de coaches tijdens de workshops werden besproken. De 
inzet van de ontwerpers was geweldig. Ze hebben niet alleen zeer intensief aan de ontwerpen gewerkt, maar ook de 
coaches veel geleerd over de verschillende materialen en productietechnieken. Er volgden zes uitvoerende workshops, 
waar coaches en andere buurtbewoners aan deelnamen. In totaal hebben 70 buurtbewoners meegedaan.

Elf vrouwen hebben zich tot coaches laten opleiden. Ze vormen een zeer gemixt gezelschap van enthousiaste en 
actieve vrouwen, variërend in leeftijd en culturele achtergrond. Toen hen na afloop gevraagd werd wat ze belangrijk 
vonden aan dit project, merkten veel vrouwen op dat het contact met andere vrouwen uit de buurt inspirerend was en 
ook dat ze veel geleerd hadden over design en afval. 

Producten 
Na vier ontwerpweken, waarbij ontwerpers, coaches, wijkinstellingen en winkels samenwerkten waren er achttien 
designobjecten gemaakt. Dit waren halssieraden, boodschappentassen, een portemonnee van chipszakken, een fris-
bee van chipszakken, een krukje en een staande lamp van kartonnen groentedozen, oude meubels trendy gemaakt, 
stoelen gestoffeerd met restjes stof, twee regenjassen gemaakt van plastic zakjes en hippe tweedehands t-shirts met 
het Desycling logo er op.

Veel vrouwen vonden het contact met 
andere vrouwen uit de buurt inspirerend.
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Deelnemers druk bezig tijdens een workshop desycling.
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LSDP spreekt met een buurtbewoner over desycling.



plasticzak sieraad
eenvoudig te maken 
ketting van oude plas-
tic zakken en kralen

chipsbee
makkelijk 
door kinder-
en te maken 
frisbee van 
chipszakjes

Chipszakken blijven vaak over als afval na kinderfeestjes. 
Twee grote chipszakken kunnen eenvoudig worden 
omgetoverd tot een leuke ‘chipsbee’, waar kinderen 
meteen mee kunnen gaan spelen.

Een greep uit de 
producten van 

Desycling 2008.
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lacy chair
oude plastic 
tuinstoel versierd 
met ‘kanten’ 
patroon

De buurtbewoners zitten regelmatig buiten op 
plastic tuinmeubilair.

geuzenveld kast
deze kast brengt 
de kleuren van 
Geuzenveld 
naar binnen

De kleuren van de architectuur en het 
landschap dienden ter inspiratie voor 
de Geuzenveld kast.
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gele regenjas

witte regenjas
gemaakt van 65 plastic 
zakjes uit de groentewinkel

Per bezoek aan de 
groentewinkel breng-
en mensen tussen de 
5 en 12 plasticzakjes 
mee naar huis. Na 4 
winkelbezoeken heb 
je genoeg materiaal 
om een regenjas te 
maken. Het doel is de 
deelnemers te inspi-
reren minder plastic te 
gebruiken.
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Handleiding
Een voorbeeld van een handleiding van een product van Desycling 2008:
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Publieke discussie tijdens de op tentoonstelling op de Westergasfabriek, Amsterdam.
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Expositie Westergasfabriek
De expositie in het Transformatorgebouw op de Westergasfabriek (Amsterdam) van 12 t/m 15 juni was een groot suc-
ces. In vier dagen tijd kwamen er 2000 bezoekers op af. Iedereen die binnenstapte keek gefascineerd rond: duizenden 
petflessen hingen vanaf het plafond naar beneden in vier cilindervormen (iedere cilinder vormde een paviljoen) met 
ieder een diameter van ongeveer zeven meter. In het midden van de enorme ruimte hing een enorme kroonluchter, 
gemaakt van verpakkingsmaterialen. Er was een informatiepaviljoen, een paviljoen waar voortdurend een stoelenwork-
shop voor bezoekers gaande was, een workshop/desycle shop paviljoen waar verschillende producten te zien waren 
en een horecapaviljoen dat als Marokkaans eethuisje was ingericht. Verder stonden de verschillende producten in de 
ruimte opgesteld en lag er een enorme berg schoon afval. 

Voor de inrichting van de expositie hebben we nauw samengewerkt met bedrijven. Dit waren onder andere ijzerhan-
del Gunters en Meuser die ons voorzag van veel materialen zoals vleeshaken, tape en ijzerdraad, het Juttersdok met 
tweedehands meubilair, groentewinkel Emre met talloze dozen en fruitkistjes, Readbeans zorgde voor de overheerlijke 
biologische koffie, Innocent Drinks voor lekkere vitaminerijke drankjes, Bazar Bisou verkocht heerlijk Marokkaans eten in 
het rode paviljoen, Stichting Retour Verpakking gaf ons de 7000 flessen in bruikleen en Van Gansewinkel hielp met het 
transport. 

De reacties op de expositie waren voornamelijk erg positief. Men vond de inrichting prachtig en de producten gaven 
mensen veel ideeën om zelf met afvalmateriaal iets nieuws te maken. 
Op de zaterdag vond in de expositieruimte een publieke discussie over afval en de haalbaarheid van een permanent 
Desycle Centrum plaats. Het was georganiseerd in samenwerking met MWH (adviesbureau Milieu, Bodem, Water) 
en stichting Kennisland. De tien deelnemers kwamen uit verschillende sectoren: vertegenwoordigers van stadsdelen, 
afvalbedrijven, coaches en designers. De discussie werd geleid door Joerie van den Steenhoven, voorzitter van stich-
ting Kennisland. Voordat men begon maakten de deelnemers hun eigen krukje uit een kartonnen doos, wat voor een 
ontspannen sfeer zorgde. Een belangrijk resultaat van de discussie was dat er veel enthousiasme en draagvlak voor een 
permanent Desyle Centrum is, waar mensen actief kunnen participeren rond milieuthema’s. Ook zijn er veel waarde-
volle contacten gelegd voor samenwerking in een vervolgtraject.

Iedereen die binnenstapte keek gefascineerd rond.
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Desycling in het Parool.



De Desycling vlag hangt uit!

Communicatie en pr
Speciaal voor het project waren er posters en flyers die in de hele stad op relevante locaties verspreid werden. Ook 
werd een website ontwikkeld met informatie over het concept. Een weblog hield geïnteresseerden op de hoogte en er 
waren aankondigingen van workshops, foto’s en berichten over diverse activiteiten op te vinden.

Zowel het project in de wijk als de expositie kreeg veel media-exposure. Niet alleen op lokaal niveau, ook landelijke 
bladen besteedden er aandacht aan. Er waren publicaties en interviews in Art, MUG, de Metro, Adformatie, Trouw, Am-
sterdam Weekly en NRC Next. Ook is BNR radio tijdens de expositie langs geweest en verschillende vakbladen besteed-
den aandacht aan het project.

Zowel het project in de wijk als de 
expositie kreeg veel media-exposure.
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Een poster met daarop ver-
scheidene coaches en hun inspira-
ties. 



Bezoekers druk bezig tijdens de tentoonstelling.
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Conclusies en vervolg
Met dit project heeft de stichting Desycle in Amsterdam Nieuw-West haar netwerk enorm uitgebreid met instellingen, 
buurtcoördinatoren, corporaties, coaches, buurtbewoners, bedrijven en winkeliers. Verschillende daarvan willen verder 
met het project en we zijn dan ook al met enkele partijen in gesprek over een vervolg. 
De expositie was voor veel bezoekers een eye-opener over de designmogelijkheden van afval. Het zelf doen gaf 
mensen voldoening en inzicht in de afvalproblematiek. Ook vakgenoten en studenten reageren enthousiast en willen in 
andere projecten met ons samenwerken. De expositie zorgde ook voor veel draagvlak, publiciteit en aandacht vanuit 
verschillende sectoren die er anders niet zou zijn. Voor het vervolg van dit project en de realisatie van een permanent 
Desycle Centrum is dit erg belangrijk.
Het blijkt dat er op alle niveaus (bewoners, winkeliers en de stadsdelen) behoefte is aan nieuwe visies met betrekking 
tot de milieuproblematiek, bewustwording en bewonersparticipatie. Op macroniveau wordt veel gediscussieerd en 
getheoretiseerd over de aanpak van de milieuproblematiek via bijvoorbeeld de Cradle-to-Cradle werkwijze, maar met 
dit project wordt concreet gewerkt met mensen aan bewustwording, kennisoverdracht en het geven van tools om je in 
te zetten voor een beter milieu. Dit alles gebeurt op een gemakkelijke en leuke manier. De kwaliteit van de producten is 
hoog en zeer aansprekend voor een groot publiek. Het design laat bovendien nog de herkomst van het materiaal zien, 
waarmee het concept zonder woorden ook overgedragen wordt. Het stimuleert mensen op een onbewust niveau aan 
afvalscheiding te doen. Bovendien zijn de producten zo samengesteld dat ze later milieuvriendelijk afbreekbaar zijn, 
voor de afvalbranche een belangrijk aspect van ons concept. 

Het project heeft bewezen dat het concept Desycling levensvatbaar is. De volgende stap is de realisatie van een    
permanent Desycle Centrum.

De expositie was voor veel bezoekers een eye-opener over 
de designmogelijkheden van afval. Het zelf doen gaf 
mensen voldoening en inzicht in de afvalproblematiek. 
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Kinderen die aan het desyclen zijn tijdens de expositie van Desycling Amsterdam 2008 op de Westergasfabriek.
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Team
Het team van Desycling Amsterdam 2008 bestond uit de volgende personen:
Caro Isern (architect en ontwerper) - projectleiding, algemene conceptstrategie en management
Gabriela Bustamante (industrieel ontwerper) – management designproductie en buurtactiviteiten
Fré Meijer – communicatie en fondsenwerving
Anke Verhees – projectcoördinatie en communicatie
Sieneke Toering – communicatie assistentie
Jelle Maijer – design expositie 
Miren Arrieta – assistent interieur design (master design TU Delft)
Merel de Haes – stagiaire interieur design 
Ivo Vegter – stagiaire productontwerp (Hogeschool van Amsterdam) 
Serena Koot – fashion designer (Rietveld Academie)
David Graas – productontwerper (Rietveld academie)
Rachel Jenkins – productontwerper (Design Academy Einhoven)
Anette Kithier – industrieel ontwerper (Rietveld academie)
Jarl Schulp – grafisch & ruimtelijk ontwerper
Ellen Bokkinga – fotograaf
Jos Kraaijeveld – fotograaf
Verena Hauschke - fotograaf
Miritte Ben Yitzchak – grafisch ontwerper
Ricardo Alvarez - filmmaker
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Desycling Amsterdam 2008 werd uitgevoerd door LSDP in opdracht van Stichting Desycle en werd mede mogelijk gemaakt door: 

partners

sponsorssponsors

in natura

Fondsen/sponsors
Het project werd gefinancierd door het VSB Fonds, Stichting DOEN, Amsterdams Fonds vd Kunst, Far West, SNS Reaal-
fonds, Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Prins Bernhard Cultuurfonds, Westergasfabriek BV, Van Gansewinkel, MWH, 
stadsdeel Westerpark en de Rabobank. Materiaalsponsoring kwam van Kringloopwinkel Juttersdok, Gunters en Meuser, 
Redbeans, Innocent Drinks, M&M Meubelen, groentewinkel Emre.
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Desycling doppentafel + lampen tijdens de expositie van Descyling Amsterdam 2008 op de Westergasfabriek.



Organisatie
Architecte Caro Isern en ontwerpster Gabriela Bustamante vormen de Latin Sisters Design Productions (LSDP). LSDP legt 
zich toe op het bestuderen van maatschappelijke vraagstukken en het ontwikkelen van strategieën die een bijdrage 
leveren aan die vraagstukken. De belangrijkste instrumenten daartoe zijn design, inspiratie, tempo, humor en participa-
tie.
LSDP heeft Desycling Amsterdam2008 uitgevoerd in opdracht van Stichting Desycle. Bestuurleden van Stichting Desycle 
zijn ontwerper Arno Wolters, communicatie coach Anna Pauzenga en milieu specialist Kajetan Hetzer.

Caro Isern en Gabriela Bustamante
September 2008

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LSDP, telefoon (Caro Isern) 06 42 220792, sisters@lsdp.nl, www.lsdp.nl.

 

23



Met speciale dank aan
Onze partners en sponsors:
VSB fonds
Stichting DOEN
Amsterdam Fonds voor de Kunst (AFK)
Far West
SNS REAAL fonds
Stadsdeel Geuzenveld
Prins Bernhard Cultuurfonds
Westergasfabriek

Van Gansewinkel
MWH (Pouwel Inberg)
Stadsdeel Westerpark
Rabobank 

Sponsors in natura
Juttersdok (Arie Bierhaalder)
Gunters en Meuser (Peter Olthof)
Redbeans (Peter van der Linden)
Innocent drinks

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Tys de Ruiter (wethouder Geuzenveld-Slotermeer)
Michiel Schutte (Milieu coördinator)
Margot Blom (afdeling communicatie)
Klaas de Jong (Wijk Coördinator)
Wouter Dolmans ( wijkweb coördinator Geuzenveld) 
Annemieke van der Graaf ( wijkweb coördinator Slotermeer)
Kenneth Nelson (buurt coördinator)
Hans Welling (Beleidsadviseur Economische Zaken)

Lokale Organisaties uit Geuzenveld-Slotermeer
De Key (Carin Bom)
Woon- en zorgcentrum Cordaan (Ike Nieuwenhuizen)
Stichting de Brug (Agnes Herewood)
Jongerensteunpunt Stichting Dock (Renske Abbink)

Stadsdeel Westerpark
Dirk de Jager (wethouder Westerpark)
Sabrina Brandsma en Maaike Lange (Communicatie en SVP kunst)
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Diverse mensen en organisaties (o.a.)
Stichting kennisland (Joeri van den Steenhoven)
Jurlights (Jurgen Hesselink)
Westergasfabriek (Liesbeth Jansen en Joram Albus) 
Communicatie afdeling van Westergasfabriek (Jacqueline Verheugen)
Communicatie van Stichting Doen (Charissa Sloote en Ilse van De Schepper Campagnes)
Wijkalliantie (Alice Neutenboom)
Amsterdam Innovatiemotor (Ilse van de Bremen)
Pplus magazine (Jan Bom)
NVRD (Geke Wassink)
MWH (Pouwel Inberg)

LSDP & St. Desycle adviseurs
Roel Piera
Frits Brand
Remco Meijer
Jeroen Nas
Fred Kappetijn 

Het bestuur van Stichting Desycle
Anna Pauzenga
Arno Wolters
Kajetan Hetzer

De enthousiaste desycle coaches 
Irene Pessi
Carmen  Markus
Agnes Herewood 
Norma Anthonijsz
Rinia Nelson
Henny Holleman
Jose Smit
Will Harderwijk
Esther Goedvolk
Rita Mahadew
Fattouma 
Wendy Lemmers
Birgit Pedersen

Ook speciale dank gaat uit naar:
Ons projectteam!
Alle deelnemers van de publieke discussie.
Alle media en journalisten (van vakbladen en de algemene pers) die aandacht hebben besteed 
aan het project en nog besteden! 
En natuurlijk naar alle vrijwilliger die met veel enthousiasme aan het project hebben meegedaan 
en ook in de toekomst mee willen doen.

Het LSDP en Stichting Desycle team, september 2008.
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Twee bezoekers van de expositie op de Westergasfabriek tonen hun zelf gemaakte Desycle lampenkappen. 



© Latin Sisters Design Productions, Amsterdam oktober 2008
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde bestanden, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

www.desycling.com

www.lsdp.com

http://desycling08.blogspot.com

Links
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Een vijftal Desycle Coaches tijdens de expositie op de Westergasfabriek.




