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Kennisoverdracht:	Van	kunstenaar	op	vrijwilliger,		 					
van	vrijwilliger	op	kind	

 

DE	MISSIE	

GWA is een culturele, creatieve broedplaats: werkplaats en kenniscentrum op het gebied van 
grafisch erfgoed en culturele educatie. Boekdruk, typografie, boekbinden, hoogdruk en diepdruk. 

De missie van de stichting is het behoud van het grafisch erfgoed. Dat doet GWA door de 
letterzetterij en de hoog- en diepdrukpersen in werking te houden en de kennis erover over te 
dragen op de volgende generatie(s). Overdracht vindt plaats door middel van cursussen, 
workshops, culturele educatie en interdisciplinaire kunstprojecten voor jong en oud.  

GWA huist sinds 2004 in een ruimte aan de Molukkenstraat in Amsterdam Oost, op de grens van 
Watergraafsmeer en de Indische Buurt. De initiatiefnemers, handzetters en drukkers, zagen met lede 
ogen aan hoe het historische materiaal waar ze zelf mee opgeleid waren naar de schroot vervoerd 
werd. Dat gebeurde in een tijd waarin (kunst)opleidingen en drukkerijen massaal de stap maakten 
naar het digitale en persen inruilden voor computers.   

Dankzij deze toch wel visionaire daadkracht heeft Amsterdam nu een uniek aanbod op het gebied 
van typografie, boekdruk, boekbinden en grafiek. De aandacht voor ambacht is groot, en groeiende. 
GWA Grafische Werkplaats Amsterdam is laagdrempelig, en semiprofessioneel van opzet. Met een 
aanbod voor jong en oud, van schoolklassen tot ervaren kunstenaars.  Voor liefhebbers van 
ambacht, grafiek en experimenteel drukwerk. 

Kennisoverdracht	

De hoogste prioriteit voor GWA is het overdragen van kennis. Een nu of nooit situatie als het gaat om 
het bewaren van dit belangrijke deel van de Nederlandse geschiedenis: de basis van het boek, en 
de boekdrukkunst. 

De boekdrukkunst is voor Amsterdam altijd een belangrijk thema geweest. Het drukkerswezen was 
een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in het Amsterdam van de Gouden Eeuw. Het vrije 
woord, het gedrukte woord, het blijft bestaan en dankzij plekken als GWA is niet alleen de 
geschiedenis ervan tastbaar, maar worden er ook nog steeds nieuwe initiatieven geboren. Nieuwe 
houten letters en nieuwe vormen van drukken. Het oude met het nieuwe combineren, dat is een van 
de sterke kanten van GWA.    
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2020:	van	Gezel	tot	Meester	en	van	lockdown	naar	lockdown 

2019 was het jaar van de reflectie, 2020 zou het jaar van de groei worden. Groei op het gebied van 
kennis, met de opleiding 'Meester-Gezel', maar ook op het gebied van de vierkante meters, met een 
extra locatie. Dat het allemaal anders liep, hoeft niemand te verbazen. Dat een heleboel toch gelukt 
is, is te danken aan de enorme wilskracht en het enthousiasme van de community die GWA heeft 
opgebouwd sinds 2004. En dus kijken we ondanks alles terug op een heel goed jaar.  

	

	

De	belangrijkste	conclusies	van	2019,	en	wat	daarvan	geworden	is	in	2020: 
 
1. Er is uitbreiding van ruimte nodig: er kan letterlijk niets meer bij en we dreigen ook de opslag te 
verliezen nu eigenaar Kroonenberg verder gaat met verbouwen.  
We zijn in de zomer van 2020 met een gedeelte van de werkplaats in een grote loods op de NDSM 
werf getrokken. Pagina 5,11      

2. Om kennisoverdracht te kunnen blijven waarborgen moet de basis van medewerkers/beheerders 
verstevigd en uitgebreid.  
Het meester-gezel traject is voltooid met 6 nieuwe medewerkers. Pagina 9-10 

3. Om hetgeen gedrukt is te gelde te maken moeten we ons naast educatie ook gaan richten op 
verkoop van drukwerk en de productie van posters.  
De webshop is online, de agenda van 2021 was ons eerste grote verkoopsucces en ook de 
samenwerking met Eye Filmmuseum is bestendigd. Pagina 6-7 

De	meesters	en	hun	gezellen,	na	afronding	van	het	meester-gezel	traject	in	2020	
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DE	ORGANISATIE	

De	medewerkers	

In 2020 is het team flink gegroeid met de komst van de 'gezellen', ontwerpers die we opleidden in 
het ambachtelijke vak, plus een aantal nieuwe vrijwilligers. De fondsenwerver vond een vaste 
aanstelling elders en nam helaas alweer afscheid.  

Naast de twee vaste beheerders Florence van Heuvelen en Rudi Oostermeijer zijn er vijf docenten 
voor de verschillende technieken: droge naald/etsen, boekbinden, letterzetten, linosnede, houtsnede 
en kartonnage. Plus twee docenten voor Drukklup Junior, de maandelijkse werkplaats voor kinderen. 
Zij worden ondersteund door meerdere vrijwilligers. De educatieprojecten op en met scholen worden 
begeleid door verschillende docenten.  

Op de locatie in Noord wordt zeefdruk verkend, een techniek waar GWA tien jaar geleden afscheid 
van moest nemen wegens ruimtegebrek. Een kleine groep vrijwilligers werpt zich om te 
experimenteren en onderzoeken hoe we dit het beste kunnen implementeren.  

Vrijwilligers krijgen onkosten vergoed, en kunnen na bewezen diensten deelnemen aan alle 
cursussen en workshops. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de werkplaats.  

Het	bestuur	

Begin 2020 treedt Bernet Ragetli (kunstenares, docent en al jaren betrokken bij GWA) toe tot het 
bestuur, en Adri Jonges neemt helaas afscheid. Na de zomer wordt Gert Gerrits verwelkomd: Gert 
heeft jarenlang gewerkt voor BNO, de beroepsorganisatie voor Nederlandse Ontwerpers en voegt 
daarmee een groot en bijzonder netwerk toe. Het bestuur bestaat dan uit vier personen: Paul van 
Marissing, Wim Balstra, Bernet Ragetli en Gert Gerrits.  

De	huisvesting		

Na maandenlang in een zeer verstorende verbouwing te 
hebben gezeten laat verhuurder Kroonenberg ons weten 
dat ze van plan zijn winkels te vestigen in de panden waar 
nu GWA, Smart Fit en de Voices zitten. Geen onverwachte 
mededeling, wel een zure: het is enorm jammer dat we niet 
kunnen profiteren van de verbetering van het gebied, 
terwijl we jarenlang de lasten droegen van de 
verbouwingen. De zoektocht kan nu echt beginnen. We 
mikken op Oost, omdat onze wortels er liggen en we 15 
jaar hebben geïnvesteerd in duurzame relaties met zowel 
culturele instellingen, scholen als met het 
stadsdeelbestuur. De opgave blijkt niet eenvoudig... [zie 
verderop] 

	 Een	letterpress	t-shirt	met	dubbele	boodschap	
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NDSM	Print 
GWA werd in september 2019 benaderd door het te openen museum voor Street Art op de NDSM 
werf in Noord. Ze zoeken een partner die ervaring heeft met educatie en drukken. In eerste instantie 
zoeken we de samenwerking met MK24 (zeefdruk) maar halverwege 2020 besluiten we het avontuur 
zelfstandig aan te gaan; mede ingegeven doordat ons de huur in Oost is aangezegd, maar ook 
omdat we sowieso extra ruimte nodig hebben willen we ons enigszins aan de nieuwe norm houden 
van 1,5 meter.   

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PRIJS	/	KWALITEITSBELEID	

Fair	Practice 
GWA streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs en drukwerk. Er wordt gewerkt met ervaren 
docenten, en bij grotere projecten met assistent-docenten, die werken onder de 
eindverantwoordelijkheid van deze docenten. Voor assistent-docenten is dat tevens een 
mogelijkheid om door te kunnen stromen naar de functie van docent.  

Beleid is verder dat er gewerkt wordt met kleine groepen om zo voldoende aandacht en kwaliteit te 
kunnen bieden. Na afloop van de activiteiten wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden 
waarbij gevraagd wordt naar de informatie over de activiteit, de verhouding prijs – kwaliteit en de 
kwaliteit van de docenten. De docenten scoren daarin steevast zeer goed tot uitstekend. 

Het uurloon van docenten ligt rondom 'conform' in de culturele sector. GWA biedt naast de betaling 
een vergoeding in natura, in de vorm van het gebruik van de werkplaats en haar materialen. 
Hierdoor blijft de doorstroom groot, en blijft de focus op 'leren' en 'ontwikkelen'. Wel streven we naar 
een vaste, marktconforme vergoeding voor de basis van de organisatie: coördinator, hoofd 
werkplaats en administratie-medewerker. Daarvoor zou onze begroting moeten verveelvoudigen, 
dus dat vraagt om een extra investeerder of fonds.  

Een	eerste	afdruk	tijdens	een	miniworkshop	Linoleumsnede 



  Jaarverslag 2020 

	 6	

GWA	IN	DE	BUURT:	Samenwerkingen,	initiatieven	&	
zichtbaarheid	

Nieuwe	Anita	Nu	is	alles	nog	beter	
In het begin van 2020 was GWA ook actief buiten de werkplaats: We laten graag zien wat we doen 
en gaan daarom regelmatig op pad met een ‘mobiele’ drukpers, om ter plekke posters, 
boekenleggers of ansichtkaarten te drukken. Zo ook bij de boekpresentatie van het boek Nu is alles 
nog beter, geschreven door Jeroen Blankert. Naar de sfeer van het evenement drukken bezoekers 
een eigen boekenlegger. In totaal zijn er 65 bezoekers.     
	

EYE	Filmmuseum,	LAB111	en	Studio	K 
De in 2019 ontstane samenwerking met Eye Filmmuseum werpt zijn vruchten af: we worden 
benaderd door zowel Studio K als LAB111, die de serie alternatieve filmposters van ‘Moderne 
Klassiekers’ in hun bioscoop- en caféruimtes willen hangen. Bezoekersaantallen per dag: zo’n 75.	

Ook de relatie met Eye houdt stand: we leveren steeds nieuwe filmposters aan en de redactie van 
het museum is bijzonder enthousiast!   
 

Quarantaine-series 
Tijdens de eerste lockdown in maart starten we de quarantaine-serie: we vragen mensen een 
bemoedigende kreet te verzinnen, die we tot posters kunnen maken. De posters verspreiden we 
door de buurt zodat men ze voor de ramen kan hangen. Dat geeft de burger moed! 

 Voorbeelden	van	de	Quarantaine-series 
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Het valt op: Diederik Ebbinge komt bij ons filmen voor ‘Wij Amsterdam’, dat dit soort 
vrijwilligersinitiatieven in het zonnetje wil zetten. Het resulteerde in een lied als ode aan de vrijwilliger, 
en is terug de vinden op de website www.wijamsterdam.nl (https://wijamsterdam.nl/initiatief-tv).  

	
Anderhalve	meter	kaarten	|	Edd	Amsterdam	

In samenwerking met Edd Amsterdam ontstaan de anderhalve meter kaarten: een project om de 
nieuwe anderhalve meter samenleving nog eens (letterlijk) op de kaart te zetten en het geschreven 
contact tussen mensen aan te moedigen. De kaarten worden verkocht via de webshop en Edd zelf. 
 
Stichting	Nowhere	|	Nieuwe	Stukken 

We starten een samenwerking met Stichting Nowhere en drukken een eerste omslag voor 
#nieuwestukken, een project van het fonds voor de Podiumkunsten dat nieuwe theaterschrijvers de 
kans geeft een eigen stuk te schrijven en op te voeren.  

Andere samenwerkingen komen maar mondjesmaat van de grond, uiteraard omdat alle deuren om 
de haverklap gesloten worden. Zo wordt ook het Kinderbeestfeest in Artis afgelast en kan het 
Indische Buurt festival geen doorgang vinden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan - maar dat 
doen we niet. 

Expositie	‘van	Meester	tot	Gezel’	 

In 2020 startte het eerste Meester Zoekt Gezel traject van GWA Grafische Werkplaats Amsterdam 
[zie ‘Programma’]. Als rode draad fungeerde de [typo]grafische agenda voor 2021, een project 
waarin veel van de kennis volop werd toegepast. Op onze locatie in Noord, NDSM PRINT, 
presenteren we de agenda, vier gezellen en de twee meesters die het project hoofdzakelijk 
begeleidden. De expositie is gratis te bezoeken van december tot januari.  

	
Expositie	bij	NDSM	Print,	de	nieuwe	locatie	van	GWA	Grafische	Werkplaats	Amsterdam	
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En...	Sociale	media	

Meer instagram, iets minder Facebook.  Instagram groeit opnieuw explosief naar bijna 3000 volgers. 
Instagram is het medium waar de meeste interactie plaatsvindt. Mensen reageren en ageren. De 
website wordt sinds de aanwezigheid op NDSM ruim drie keer zoveel bezocht. 
 

FINANCIËN	

Inkomsten gaan in eerste instantie naar de werkplaats, de machines, het materiaal. In tweede 
instantie naar de mensen die het mogelijk maken. GWA zal altijd afhankelijk zijn van vrijwilligers die 
de missie van de stichting ondersteunen: behoud van grafisch erfgoed, overdracht van kennis. Dat 
sluit niet uit dat we bezig zijn de basis van de stichting steviger te maken door het kernteam beter te 
gaan betalen. 

Inkomsten	

Corona 

Doordat de werkplaats in totaal zes maanden volledig of grotendeels gesloten is zijn de inkomsten 
van cursussen dramatisch. Het lukt ons daarentegen wel om het meester gezel project helemaal 
doorgang te laten vinden, met als een van de resultaten dat we aan het eind van het jaar een 
prachtige agenda hebben gemaakt die prompt uitverkoopt. De paar duizend euro die dat oplevert 
vult, in combinatie met de verkoop in de webshop, het gat van de cursussen. Het houdt al met al 
weer niet over, maar gelukkig zijn we wat gewend.  

Webshop 

Op de website ontstond de afgelopen jaren langzaam maar zeker een 'etalage' van werk dat in de 
werkplaats gemaakt is. Met daarbij de dringende oproep toch vooral langs te komen, om te zien hoe 
het werk gemaakt is en zelf de geur van inkt op te snuiven. Maar tijdens de eerste lockdown zien we 
de behoefte groeien om iets thuis te ontvangen, en besluiten we om van de etalage een echte winkel 
te maken. Een langzame winkel, dat wel, omdat we weigeren mee te gaan in de waan van de dag. 
Het wordt een mooi podium voor de makers van GWA, en het geeft welkome extra inkomsten. 

Donatie/subsidie 

In april 2020 houden we een kleine donatie-campagne die in een paar weken tijd 1100 euro oplevert. 
Subsidie ontvangen we voor het Meester-Gezel-Traject van het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Maatschappij tot Nut van t Algemeen, Gravin van Bylandt, het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
Stadsdeel Oost.  
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Is het kunst of kan het weg 

Om meer ruimte te creëren de overvolle werkplaats, organiseren we in juni een ‘is het kunst of kan 
het weg’ dag. We verkopen overgebleven kunst en ongebruikte materialen voor een kleine prijs (5 tot 
50 euro), bieden de buurtbewoners een rondleiding door de werkplaats en drukken posters voor de 
wachtenden buiten. De dag levert zo’n 1300 euro op.  

Uitgaven	

De nieuwe locatie kost ons een paar maanden huur en investeringen voor de eerste verhuizing. 
Gelukkig is de uitbater ons goed gezind en betalen we slechts een gedeelte van de uiteindelijke 
huurprijs. Voor het volledige overzicht: zie bijgevoegde jaarrekening 2020 en toelichting op de 
begroting.   
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HET	PROGRAMMA	

Meester	Gezel	Project	

In december 2019 startte GWA met de oproep 'MEESTER ZKT GEZEL' door middel van 
handgedrukte poster die werd verzonden aan academies en werkplaatsen, en online werd geplaatst 
op alle sociale media. We zochten ontwerpers die onderdeel wilden worden van de ambachtelijke 
werkplaats. Een opleiding, met als duidelijk doel de bestendiging en verbreding van de basis van 
GWA. De reacties waren overweldigend: we kregen ruim honderd aanmeldingen van mensen die 
zich graag willen laten om- of bijscholen tot ambachtelijk drukker en docent op het gebied van 
grafisch erfgoed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een eerste selectie nodigden we tien kandidaten uit, waaruit uiteindelijk zes ontwerpers gekozen 
werden. Twee ervan verkeerden in dusdanig pril stadium van ontwerpen en educatie dat we hen een 
paralleltraject aan hebben geboden, bij wijze van stageplek. Het programma dat we aanboden 
bestond uit masterclasses in de verschillende technieken door vakmensen ('meesters'), veel 
learning-by-doing en een verdieping op het gebied van culturele educatie aan volwassenen, 
schoolkinderen en jongeren.  
 
De pandemie heeft ons genoodzaakt tot aanpassingen in de 
planning. Niet alleen moest de werkplaats bij aanvang van het 
project al meteen drie maanden dicht, ook werd de beoogde 
samenwerking met culturele instellingen door dezelfde lockdown 
in de kiem gesmoord. Ondanks de zware financiële tegenslagen 
voor de werkplaats van dit jaar is het beoogde resultaat van het 
Meester-Gezel-traject grotendeels bereikt. 

Als inkomstenmodel bedachten we een alternatief voor het maken 
van posters, en besloten tot het produceren van een agenda. 
Hierdoor werkten we niet met 6 culturele instellingen, zoals 
gepland, maar met honderd particulieren die zich inschreven voor 
deze geheel in boekdruk gemaakte typo grafische agenda. 

Meester	en	gezel	drukken	een	
eerste	katern	op	de	
Johannisberger	productiepers 

	
Gezel	Juliette	drukt	de	omslag	voor	de	
[TYPO]Grafische	Agenda	2021 
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Daarmee stelden we de inkomsten veilig en hadden we een goed alternatief waarin de ambachtelijke 
technieken tot uiting konden komen. De meeste specialistische workshops werden na de zomer 
ingehaald.  

Eindpresentatie 

De presentatie heeft noodgedwongen in kleine kring plaatsgevonden, en ook later dan oorspronkelijk 
gepland. Vanaf 28 november was de expositie 'Van Gezel tot Meester in 2020' op de ruime locatie 
aan de NDSM werf te zien en aldaar door het publiek te bezichtigen. 

Cursussen	

Een belangrijk deel van de programmering van de werkplaats bestaat uit cursussen, waar slechts 
een gedeelte van kan plaatsvinden. Uiteindelijk lukt het ons om 2 blokken van 6 lessen 
avondcursussen letterzetten, linoleumsnede, houtsnede en boekbinden te programmeren, plus twee 
keer de introductiecursus grafische technieken. In het najaar vonden de laatste drie lessen 
(boekbinden) van die cursus al plaats op NDSM. Naar tevredenheid! 

Twee keer per jaar: een korte cursus dozen maken, ofwel ‘kartonnage’. Daarnaast biedt GWA  weer 
weekendworkshops aan in het gebruik van de polymeermachine. In de zomer vindt er een voor het 
eerst Summerschool Junior plaats: vier dagen lang aan het werk met drukpersen en 
polymeermachine. In december doen we weer de traditionele Nieuwjaarskaartenworkshop. Ook de 
Werkman-dagen blijven zeer populair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summerschool	Junior	presenteert	zelfgemaakte	vakantieboeken
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Nieuw in 2020 zijn de miniworkshops die we programmeren op onze nieuwe locatie op de NDSM 
werf. In anderhalf uur tijd maken deelnemers kennis met ambachtelijke grafische technieken door het 
ontwerpen en drukken van een eigen letterpress-poster.  

De special met meesterdrukker Dafi Kuhne uit Zwitserland kan tot ons verdriet niet doorgaan. We 
verplaatsen m naar mei 2021, maar op moment van schrijven is het nog verre van zeker dat hij tegen 
die tijd wél naar Nederland kan vliegen. 

 
Weekendworkshops:            
Boekbinden | Letterzetten | Werkman   
40 deelnemers  

Avondcursussen: 
Letterzetten | Boekbinden | Linoleumsnede | 
Houtsnede | Kartonnage 
73 deelnemers          
 
Specials: 
Nieuwjaarskaarten | Summerschool | 
Summerschool Junior  
10 volwassenen, 12 kinderen 
 
Miniworkshops: 
Letterzetten | Linoleumsnede  
64 deelnemers 

 

Step Away from the Computer | Bedrijfsworkshops:	

SInds 2012 biedt GWA teamuitjes aan. Groepen van 6 tot 24 personen komen in de werkplaats om 
samen posters te drukken. Het gaat om samenwerking en creativiteit. Met deze workshops voorziet 
GWA tweezijdig in een behoefte: mensen zijn dolblij om een keer hun computer te kunnen laten 
staan, en voor GWA is het een welkome inkomstenbron waarbij we volledig binnen onze missie 
blijven. 

2020 was, niet zo vreemd, een dieptepunt voor GWA als het gaat om bedrijfsworkshops. Mensen 
bleven thuis, en de paar workshops die al lang geleden geboekt waren (onder meer door Paradiso 
en reclamebureau Positivity) werden op de lange baan geschoven.  

	

	

	

	Vrijwilliger	Imke	drukt	een	wervingsaffiche 
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Educatie/schoolprojecten	

In 2020 komen er slechts een paar schoolklassen naar de werkplaats - wat geboekt was, wordt 
veelal afgezegd. Het Amstelveencollege glipt tussen alle lockdowns door en heeft opnieuw een 
succesvolle lessenreeks bij GWA. Ook de lessen op locatie bij de Nicolaas Maes-school kunnen 
doorgaan 

Amstelveen-college 2 x 15 
Nicolaas Maes 6 x 10 

 

 

Rode	loper	project	met	Arabische	Letters 

Rode	loper	project	met	Arabische	Letters 
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Drukklup	Junior:	spelen	met	beeld	en	tekst	

 

Drukklup Junior 

De serie Drukklup lessen van 2019/2020 wordt doorgezet na de zomer. De krant waaraan gewerkt 
wordt moet nog afgemaakt. De grafische werkplaats voor kinderen blijft onverminderd populair. Hier 
worden de nieuwe drukkers opgeleid. Een absoluut hoogtepunt voor de werkplaats om te zien hoe 
kinderen jaren blijven terugkomen en steeds beter worden, zowel motorisch als artistiek.  

Voor het eerst gaan we werken met jaarkaarten, om de administratieve romslomp in toom te kunnen 
houden en kinderen te binden. Dat werkt, maar wordt meteen tenietgedaan door een nieuwe 
lockdown, eind 2020.  

Het thema van 2018/2019 was POST: Postzegels ontwerpen, brieven typen, ansichtkaarten 
vormgeven, enveloppen vouwen, briefpapier maken.... Het belang van communicatie komt veel aan 
bod. We sturen veel kaartjes en ontvangen brieven uit Angola, Nashville, Wisconsin, Londen en Delft.  

Het nieuwe thema voor 2019/2020 is DE KRANT. Alle rubrieken uit de krant komen aan bod. 
Interviews, strips tekenen, het weer...  

11 drukklups – gemiddeld 24 kinderen per keer (in twee shifts) 
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DE	WERKPLAATS	

Om de medewerkers en gebruikers van de 
werkplaats meer ruimte te geven openen we de 
werkplaats meer dagen, voor een periode zelfs 
zes dagen per week. Op die dagen zijn er 
beheerders en/of assistenten aanwezig om 
bezoekers te ontvangen. 

Voor hen die een cursus hebben afgerond is er de 
mogelijkheid gebruik te blijven maken van de 
werkplaats met een strippenkaart. Inmiddels is er 
een redelijk vaste schare ontstaan aan gebruikers 
van de verschillende persen. De beheerders en 
werkplaats-assistenten zien toe op goed gebruik 
van de spullen en geven waar nodig advies.  

Machine park  

De Johannisberg, die we eind 2019 aan de 
werkplaats mochten toevoegen, is in gebruik genomen en meteen volledig ingezet: op deze 
historische pers uit de inventaris van Johan Enschedé werden de katernen gedrukt voor GWA's 
eerste en volledig in boekdruk gemaakte typografische agenda. Een ideaal vehikel voor de op te 
leiden gezellen [zie 'meester-gezel-traject']. 

Om ruimte te maken opdat de anderhalve meter-regel gehandhaafd kon worden, konden we 
gelukkig een aantal persen naar Noord verhuizen.  
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TOEKOMSTBEELD	

Locatie	

In afwachting van een goede plek in Oost verhuizen we de werkplaats over het IJ heen, naar de 
NDSM werf. Voor zolang we daar kunnen zitten, gaan we gebruikmaken van de mogelijkheden die 
het terrein ons biedt: GWA is er erg zichtbaar en wordt omringd door creatieve bedrijvigheid. Een 
uitdaging! Tegelijkertijd blijven we onze contacten in Oost onderhouden door daar veel op locatie te 
gaan drukken.  

Programma	

Hoewel we veel aanmeldingen krijgen voor een nieuw meester-gezel-traject, willen we eerst kijken 
hoe we de huidige 'aanwas' een goede plek kunnen geven in de organisatie. Vervolgens lijkt het 
opportuun om meer samenwerking te gaan zoeken met andere werkplaatsen, om te kijken of er 
uitwisseling van kennis en werkplaatsassistenten plaats kan vinden. Een eerste stap daartoe is gezet 
met het overleg tussen 12 initiatiefnemers van grafiekwerkplaatsen dat begin 2021 gevoerd is, met 
als idee om grafisch erfgoed op de UNESCO lijst te krijgen.  

Financiën	

- De verkoop van drukwerk zal in 2021 een wat groter deel van de omzet gaan vormen. 

- Voor het eerst gaan we een crowdfunding organiseren, om de verhuizing mogelijk te maken. 

- We werken samen met een creative producer die ons helpt een ondernemingsplan te 
schrijven. 

En vooral willen we heel graag GWA blijven, GWA zoals het bedoeld is. Ambachtelijk, educatief en 
met zorg voor erfgoed - en lief voor de stad. 

 

 

 

 


