Jaarverslag Leonardo da Vinci 2019

Voorwoord
In dit jaarverslag een korte en bondige samenvatting van alle werkzaamheden en ontwikkelingen
binnen Stichting Atelier en galerie Leonardo da Vinci over het jaar 2019.

Inhoud verslag
Terugblik 2019……………………………………………………………………………………………….……………….2
Bedrijfsonderdelen……………………………………………………………………………………………….…….…..2
kerngetallen en bezetting aantal kunstenaars 2019……………………………………………………...………3
Kunstverkoop en uitleen…………………………………………………………………………………………..……...3
Exposities 2019………………………………………………………………………………………………….……………4
Projecten, uitjes, vieringen en acties…………………………………………………………………..………………5
Pandbeheer……………………………………………………………………………………………………………..…….7
ISO Audit en Certificering…………………………………………………………………………………..…….………7
Medewerkers en taakverdeling…………………………………… ………………………….……………………..…8
Vrijwilligers en Stagiaires…………………………………………………………………………..……………………..9
Cliëntenraad…………………………………………………………………………………………..………………………10
Visie en Toekomst………………………………………………………………………………….……………………….11

1

Terugblik 2019
2019 was weer een creatief verassend jaar voor Da Vinci. Een jaar vol mooie nieuwe ideeën, nieuwe
gezichten, medewerkers, cliënten, vrijwilligers en stagiaires. Een jaar van groei in verschillende
opzichten. Maar ook een jaar van afscheid en veranderingen. Een jaar waarin ontdekt is, samen
gewerkt en samen gestuurd, er zijn mooie werken gecreëerd en tentoongesteld.
Hieronder de missie en visie waar onze stichting naar streeft en waar we scherp op kunnen blijven
met elkaar.
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 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.

Bedrijfsonderdelen
Stichting Atelier en galerie Leonardo da Vinci biedt de volgende bedrijfsonderdelen, zo ook in 2019
is er gewerkt aan deze verschillende creatieve disciplines.
•

•
•
•
•
•

Kunstwerkplaatsen en ontwerpstudio voor dagbesteding en begeleiding: schilderen,
tekenen, grafiek, fotografie, digitale kunst, animaties, beeldhouwen, keramiek, textiele
werkvormen, koperen sieraden, gastvrouw/gastheer in de galerie/winkel, Kunstuitleen,
Kunstverkoop, Exposities
Werk in opdracht
Workshops
Ontmoetingsplek
Groepsbegeleiding
Individuele begeleiding
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Kerngetallen bezetting en aantal kunstenaars 2019

Bezetting atelier over 2019

Herkomst

Januari

December

Dagdelen Kunstenaars Dagdelen Kunstenaars

PGB-grootboeknummer

82

4

78

5

251

13

Onderaannemer schap

WMO/Coöperatie

175

13

‘s HeerenLoo Midden Nederland

95

6

160

7

Bartiméus

13

1

3

1

ZNWV 8012

4

1

4

1

Woonzorgnet

9

1

GGZ

13

2

2

2

Careander

33

2

33

2

Individuele begeleiding

8 uur

1

26 uur

totaal per maand

424

31

3

531

34

Kunstverkoop en uitleen
Kunstuitleen
Aantal kunstwerken uitgeleend

28

Specificatie2019
Aantal particuliere klanten

8

Aantal kunstwerken bij particulieren

8

Aantal bedrijven klanten

9

Aantal kunstwerken bij bedrijven

20
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Exposities 2019
Ook dit jaar hebben de kunstenaars van Da Vinci weer prachtige werken tentoongesteld. De
volgende exposities zijn georganiseerd door da Vinci zelf of is aan deelgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januari: Expositie Max Timmermans in Ommen, overzichtstentoonstelling.
Stek: 1 t/m 26 feb thema: Matisse
Stek: 1 t/m 26 mrt thema: Gender
Galerie: 1 mrt t/m 2 april: De Wilden
Galerie: 4 t/m .. : Rembrand expositie
Stek: 12 april t/m 21 mei thema: Vrijheid
Stek: 24 mei t/m 18 juni thema: Blauw
Galerie: 21 juni t/m 23 juli thema: Virtuele vriend
Stek: 21 juni t/m 16 juli: Architectuur
22 t/m 23 juni: Fetes de la Musique
Galerie: 26 juli t/m 20 okt Metamorfose
Kunstroute NWV 14 en 15 september
Da Vinci Etaleert: 27 sept t/m 31 oktober thema: De Reis
Schaapskooi: 26 oktober expositie
Dierendag 4 oktober
Galerie: 29 nov t/m … Tussen Feest en vreugde
Ziekenhuis Sint Jansdal: 2 juli

Kunstmarkten
Afgelopen jaar heeft Da Vinci op verschillende markten gestaan met gemaakte werken. Onze
client/kunstenaars hebben hier een mooie bijdrage aan geleverd door te helpen op deze markten.
Schaapskooi : zomermarkt
Fetes de la Musique: 1 juni markt in Ermelo
Aaltjesdag: 8 juni, vervallen ivm slechte
weersomstandigheden
Kerstmarkt: 21 december in Ermelo
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Projecten, uitjes, vieringen en acties
project Buitengewoon kunst Den Bosch
in het weekend van 5 oktober organiseerde Buitengewoon Kunst een project in Den Bosch.
Deelnemende kunstenaars aan dit project waren: Irma, Ramona en Iris. Armanda en Rosalien waren
mee als vrijwilligers.
Tentoonstelling station Ermelo
Client-kunstenaar Jaap van Atten had zijn eigen tentoonstelling op station Ermelo.
BBQ
Om het seizoen af te sluiten was er op 28 juni een BBQ voor alle medewerkers, vrijwilligers,
stagiaires en het bestuur om ieder te bedanken voor hun inzet.
Open dag Broekhuizen
Zaterdag 11 mei was er een workshop bij Broekhuizen, een aantal client/kunstenaars hebben een
auto beschilderd, het was een geslaagde dag met een vernieuwende activiteit.
Museumuitje
Vrijdag 25 oktober zijn we met een grote groep client-kunstenaars medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires naar het CODA in Apeldoorn geweest, tentoonstelling van papier Biënnale. We hebben
ons laten inspireren door paper art en een gezellige middag gehad. De Rotery heeft deze dag
gesponsord.
Open dag
Zaterdag 2 november hebben we de deuren van onze ateliers geopend voor geïnteresseerden,
familie en vrienden van de kunstenaars. Tijdens deze open middag zijn client kunstenaars aan het
werk geweest en hebben mensen een kijkje kunnen nemen. Het was een geslaagde middag waarbij
client kunstenaars de bezoekers wegwijs hebben gemaakt.
Open middag WMO begeleiders en consulenten
26 november is er een open middag georganiseerd voor WMO begeleiders en consulenten uit de
regio. Helaas kwamen er maar 2 van de 10 die zich opgegeven hadden. De bijeenkomst werd wel
gewaardeerd en deze twee bezoekers waren zeer geïnteresseerd. Lydia en Rogaat waren aanwezig
namens personeel en Jaap namens bestuur.
Tropisch kerstfeest
De kerstviering dit jaar had wel een heel zonnig thema. Het atelier was aangekleed met
bloemenslingers, tropische schilderijen en kunstwerken, iedereen was zomers gekleed. De
verwarming stond wat hoger dan normaal en we hebben samen gegeten van de eigengemaakte
lekkernijen.
BHV
Op 11 september hebben de volgende medewerkers deelgenomen aan BHV cursus bij dagbesteding
Smart: Lydia, Gwen, Rogaat en Channa
Cursusaanbod MonaLisa
Onder de naam MonaLisa scharen wij alle activiteiten die buiten de dagbesteding met de groep
georganiseerd worden. Ook in 2019 zijn er gedurende het jaar beeldhouwcursussen gegeven op de
maandag avond. Vrijwilligers en betrokkenen bij Da Vinci mogen hier als tegenprestatie gebruik van
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maken.
Hiernaast is er ruimte voor het organiseren van activiteiten voor bijvoorbeeld het onderwijs,
bedrijfsfeesten of verjaardagen. Bij deze activiteiten worden onze client/kunstenaars ingezet om te
ondersteunen. Hierdoor leren ze omgaan met een verantwoordelijke rol en leren ze in hun
communicatie en sociale vaardigheden. Dit zijn mooie momenten waarop talent gezien wordt en
kunstenaars in hun kracht komen te staan.
Vrijwilligersmarkt Ermelo
december 2019, Lydia heeft samen met een vrijwilliger hier gestaan.
Rabo clubkas actie
In april 2019 hebben we meegedaan met de Rabo clubkas actie. Met de opbrengst van het geld wat
we kregen hebben we een accuboormachine aangeschaft.
Zorgmarkt nieuwjaar
3 januari 2019 hebben we op een nieuwjaar markt gestaan, hierdoor hebben we een nieuwe client
geworven.
Beursvloer
15 januari, met doel om zorginstellingen diensten te laten ruilen met gesloten beurs.
Netwerkbijeenkomsten
Lydia heeft verschillende netwerkbijeenkomsten bijgewoond van bedrijven en hiernaast ook een
netwerktraining gevolgd.
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Pandbeheer
Schoonmaakwerkzaamheden
Op 11 oktober is er een grote schoonmaak geweest, een volle aanhanger en bus naar de stort
gegaan. De kunstenaars hebben zelf flink meegeholpen samen met stagiaires en één vrijwilliger.
Er is een maand na de grote schoonmaak op 13 november een controle geweest voor 5S voor door 2
cliënten en ze gaven een 8 voor het pand.
We hebben een tijdje een vrijwilliger gehad voor schoonmaken van het pand. Helaas liep dit niet
altijd goed. Schoonmaken blijft dan ook een aandachtspunt.
Airco en zonnepanelen
Er is een nieuwe airco geïnstalleerd. Hierdoor worden de ruimtes beter verwarmd en verkoeld
wanneer nodig. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak.

ISO audit en certificering
Dit jaar is er gewerkt aan de ISO-documenten. Alle documenten zijn aangepast aan de nieuwe wet
en regelgeving betreft AVG en up to date gebracht betreft de huidige manier van werken bij Da
Vinci. Een atelier medewerker heeft hier samen met de voorzitter van het bestuur aan gewerkt. 5
februari is er een audit geweest. Resultaten hiervan zijn de lezen in het auditrapport.
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Medewerkers en taakverdeling
Het team bestond in 2019 uit de volgende personen:
- Jonaske de Ruiter, oud directeur/bestuurder aangesteld om als Da Vinci coach werkzaam te zijn.
Heeft in mei/juni 2019 afscheid genomen van Da Vinci.
-Lydia Laman: medewerker atelier, verantwoordelijk voor aansturing vrijwilligers, stagiaires,
intakes, clientbegeleiding, schoonmaakwerkzaamheden
-Rogaat ter Wal: medewerker atelier, verantwoordelijk voor workshops, exposities, intakes,
clientbegeleiding, individuele begeleiding.
- Machalien: Nam afscheid in maart 2019
-Gwen Peters: medewerker atelier, verantwoordelijk voor workshops, exposities, inrichting galerie,
intakes, clientbegeleiding. Heeft einde van het jaar 2019 afscheid genomen van Da Vinci
-Channa Ridderbos: invalmedewerker atelier + individuele begeleiding, verantwoordelijk voor
aanpassingen ISO documenten, tekst schrijven, sociale media en website.
-Gogita Davitashvili: medewerker galerie en boekhouding, verantwoordelijk voor website, inrichting
galerie.
Maandelijks is dit zelf sturende team samengekomen voor een vergadering om uit te wisselen,
ontwikkelingen te delen en taken en acties te plannen.
Vergaderingen tussen bestuur en team worden uitgewisseld. Bij de teamvergaderingen zit altijd
iemand van het bestuur. En bij de bestuursvergaderingen is altijd een teamlid aanwezig.
Bestuur van da Vinci bestond in 2019 uit de volgende personen:
-Louwe Hakvoort: sinds december 2018 Voorzitter
-Martin Slager : secretaris
-Aart Goossensen: penningmeester
-Jaap Oskam: algemeen lid
Het bestuur is in 2019 regelmatig bijeen geweest voor de reguliere agenda-onderwerpen zoals; de
ontwikkelingen van medewerkers en personeel, voortgangsrapportages, jaarverslag en jaarrekening
en begroting en het zicht houden op de risicofactoren in verband met het voortbestaan van
Leonardo da Vinci.

Opleidingen personeel
Rogaat: cursus portret schilderen
Lydia: cursus portret boetseren
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Vrijwilligers en stagiaires
Dit jaar zijn er weer veel vrijwilligers en stagiaires actief geweest. Deze vrijwilligers en stagiaires zijn
onmisbaar als het gaat om het verrichten van verschillende soorten activiteiten en werkzaamheden.
Tevens worden de vrijwilligers zoveel mogelijk betrokken bij alle ontwikkelingen en projecten. Helaas
hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers en zijn er vrijwilligers wegens
overlijden weggevallen. Zo hebben wij afscheid moeten nemen van Mladen Zloviz en Dirk van
Duivenbode, beiden zeer gewaardeerde en betrokken vrijwilligers.
De volgende vrijwilligers zijn actief geweest in 2019:
-Armanda
-Alice
-Hetty
-Be
-Guido
-Marijke
-Jacqueline L
-Dirk
-Henk
-Hanneke
-Chalack
-Jaqueline B
-Silvester (afscheid genomen)
-Mijrie (afscheid genomen)

Stagiaires
Dit jaar zijn de volgende stagiaires actief geweest bij
ons atelier:
Opleiding Cibap college:
-Sebastiaan
-Remco
-Chantal
Opleiding Creatieve therapie:
-Louise
-Leonie
-Frederieke
-Maila
-Lucia
-Merel
Opleiding HKU:
-Joelle
Stagaire MZ:
-Joy
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Cliëntenraad
De doelstelling van de cliëntenraad is om als spreekbuis te fungeren voor collegacliënten/kunstenaars en hierdoor de betrokkenheid van de cliënten/kunstenaars bij het bedrijf te
vergroten. Tevens vormt zij een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur als het gaat om de
kwaliteit van dienstverlening en het signaleren van verbeterpunten in de organisatie en de
begeleiding. De cliëntenraad wordt ondersteund door de cliëntenvertrouwenspersoon, Hetty
Houwen.
De samenstelling van de cliëntenraad zag er in 2019 als volgt uit:
-Dilyse
-Janneke
-Lijda
-Sjoerd: heeft ook weer afscheid genomen van Da Vinci

Client tevredenheidsonderzoek
Dit jaar is er een clienttevredenheidsonderzoek geweest. Ruim 65 procent (22 respondenten) heeft
deelgenomen aan dit onderzoek en het is beoordeeld met gemiddeld een 8,4. Wat betreft de
werkplek bij Da Vinci geven veel respondenten aan zich ‘thuis’ te voelen op deze werkplek. Een
gevoel van welkom en gelijkwaardigheid komt duidelijk naar voren.
Concrete acties/ ideeën die naar aanleiding van dit onderzoek zijn ondernomen:
- nieuwe stoelen aangeschaft voor kunstenaars/medewerkers
-stilte uur: Veel kunstenaars geven aan het af en toe onrustig te vinden, daarom hebben we opnieuw
aandacht voor het stilte uur tussen 14.00 en 15.00 wordt er niet gesproken in het atelier zodat
iedereen rustig aan het werk kan.
- Idee van één van de kunstenaars is om een oorkonde te geven aan kunstenaars als ze een bepaald
aantal jaren aan het werk zijn bij Da Vinci. Bijvoorbeeld, 10, 12,5, of 20 jaar. Idee om hier aandacht
aan te besteden.
De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
Leonardo da Vinci is lid van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland. Deze is opgericht
met het oog op het bundelen van de krachten van kleine zorgaanbieders in de WMO-regio.
Binnen de coöperatie is een geschillen- en klachtenregeling geregeld. Tevens is eind 2017 een start
gemaakt met het integriteitsbeleid. Als lid van de coöperatie kunnen we gebruik maken van deze
diensten.
Binnen de coöperatie is derhalve een cliëntenvertrouwenspersoon aangesteld. De
cliënten/klachtenvertrouwenspersoon van Leonardo da Vinci behoudt binnen onze eigen organisatie
haar positie omdat we van mening zijn dat het erg belangrijk is om iemand in die rol heel dicht op
het werkproces te hebben.
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Visie en toekomst
2020 een jaar vol veranderingen en creativiteit
Tijdens het schrijven en uitbrengen van dit verslag bekeren we in een vreemde situatie. Het Corona
virus wat wereldwijd aan de orde is, brengt ook maatregelen met zich mee voor Atelier en galerie
Leonardo da Vinci. Op dit moment zijn we gesloten en zullen we creatieve oplossingen moeten
bedenken om client/kunstenaars vanuit huis aan de slag te krijgen. Inspiratie, ideeën delen en
contact maken via online wegen heeft op dit moment prioriteit. Ons korte termijn doel is daarom
om zoveel mogelijk contact te houden met de kunstenaars, zodat we straks bij opening deze
dagbestedingsplek voort kunnen zetten.
Afgelopen jaar hebben we als doel gesteld om te groeien naar 500 dagdelen, dit doel is behaald en
het is de bedoeling dat we in 2020 dit blijven houden. Het zou mooi zijn als Atelier en galerie
Leonardo da Vinci kan blijven groeien en ook hulp kan bieden aan mensen die individuele
begeleiding nodig hebben. Hier zijn we in 2019 mee gestart, maar blijkt financieel soms nog een
lastige constructie te zijn.
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