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Missie 

De stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci is een –eigenzinnige- veilige ontmoetingsplek 

voor creatieve ontwikkeling voor mensen met en zonder beperking. Wij bieden begeleiding 

waardoor onze cliënt-kunstenaars groeien in persoonlijke ontwikkeling, een stapje boven zichzelf 

uit gaan stijgen en meer meedoen in de maatschappij. 

 

Visie 

De stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci is een plek waar je graag wil zijn, waar je gezien 

wordt, de ander kunt ontmoeten. Een plek waar je je kunt verbinden en respect ontvangen. Da Vinci 

is ook een plek waar mensen blij zijn dat je er graag bent. 

 

Deskundige begeleiding is aanwezig om je te ondersteunen in je talentontwikkeling. Het werken bij 
da Vinci maakt je sterker om mee te kunnen doen in de maatschappij. 
In talentontwikkeling en de methodische begeleiding staat de mens centraal: stimuleren, motiveren 
en activeren. 
 

Kom je graag bij da Vinci dan: 

• Word je daar sterker van 

• Vergroot je je weerbaarheid  

• Krijg je meer zelfvertrouwen 

• Heb je plezier in je dagelijks werk 

• Kun je genieten van een creatief proces 

• Kun je genieten van een creatief resultaat 

• Word je gezien en er is aandacht voor jou! 

• Ontvang je waardering voor wie je bent 

• Hoor je erbij! 
 

De missie en visie worden in het beleid vertaald als  

➢ De mogelijkheden van de cliënt worden zorgvuldig onderzocht en in persoonlijke 

ontwikkelingsplannen vastgelegd in werkbare doelstellingen 

➢ De cliënt wordt goed geïnformeerd 

➢ De artistieke mogelijkheden van de cliënt worden verder ontwikkeld 

➢ De cliënt wordt deskundig begeleid in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling 

➢ Het gebouw is goed toegankelijk voor iedereen (rolstoeltoegankelijk) 

➢ Da Vinci zoekt samen met de cliënt naar mogelijkheden om in de maatschappij zo goed als 

mogelijk mee te doen. 

➢ De kunst en creatieve producten van de cliënt-kunstenaars wordt geëxposeerd en openbaar 

gemaakt 

➢ Da Vinci heeft een fysieke galerie en een (online/web)winkel 

➢ Da Vinci is transparant in haar regels en structuren 

➢ Da Vinci is bereikbaar voor mensen met diverse beperkingen 

➢ Da Vinci is zichtbaar in de maatschappij als een integere organisatie 

➢ Da Vinci kent eigen/unieke productielijnen voor kunstproducten van hoge kwaliteit 

➢ Da Vinci is onderdeel van een samenwerkingsverband, de coöperatie 
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➢ Da Vinci levert een bijdrage aan diverse maatschappelijke en culturele activiteiten in de 

regio 

➢ Vergroten naamsbekendheid: iedere Ermelo’er kent da Vinci 

➢ Da Vinci is ISO gecertificeerd 

➢ De ateliers zijn, met uitzondering van zon/feestdagen vijf dagen per week open 

 

Wie zijn wij: Creatieve dagbesteding en kunstwerkplaats 

De Stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci kent een levendige combinatie van 

kunstwerkplaatsen, een ontwerpstudio en een galerie.  Mensen met artistieke, kunstzinnige 

talenten mét een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier zinvolle dagbesteding vinden. 

 

De afstand tot de arbeidsmarkt kent verschillende oorzaken. Bij Leonardo da Vinci werken mensen 

met zowel verstandelijke als lichamelijke beperkingen, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, 

psychische problemen en verslavingsproblemen. Alle cliënt-kunstenaars zijn op hun eigen manier 

op een moment in hun leven met creativiteit en kunst in aanraking gekomen en vervolgens hierdoor 

gegrepen. 

 

Bij Leonardo da Vinci werken zowel cliënt-kunstenaars die zich ontwikkelen tot zo zelfstandig 

mogelijk kunstenaar als cliënten die als doel hebben om vooral andere vaardigheden te leren. Met 

kunst en creativiteit als middel leren zij sterke en zwakke punten van zichzelf kennen en oefenen ze 

bijvoorbeeld met het nakomen van afspraken, het op tijd komen, de werkplek netjes achterlaten, er 

verzorgd uitzien of een langere tijd geconcentreerd werken. Iedereen leert kleine successen te 

vieren en ervaart wat dat voor effect heeft op het zelfvertrouwen. 

Leonardo da Vinci biedt ook sociale activering aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Daarnaast zijn er stage en werkervaringsplekken in de ateliers en de galerie 

De begeleiders in de ateliers zijn zowel vakkrachten die werken vanuit hun kunstenaarschap en 

begeleidingsvaardigheden als ook vrijwilligers met creatieve talenten en een grote betrokkenheid. 

De medewerkers werken samen met de cliënt-kunstenaars aan de door en voor hen geformuleerde 

doelen. 

Leonardo da Vinci exposeert en verkoopt de vervaardigde kunstwerken, zowel in de eigen galerie 

als elders in het land.  

 

Bedrijfsonderdelen: 

• Kunstwerkplaatsen en ontwerpstudio voor dagbesteding en begeleiding: schilderen, 

tekenen, grafiek, fotografie, digitale kunst, animaties, beeldhouwen, keramiek, textiele 

werkvormen, zilveren sieraden, gastvrouw/gastheer in de galerie/winkel,  

• Kunstuitleen 

• Kunstverkoop 

• Exposities 

• Opdrachten 

• Workshops 

• Ontmoetingsplek 


