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In dit jaarverslag leest u een korte en bondige samenvatting van alle werkzaamheden en 
ontwikkelingen binnen Stichting Atelier en galerie Leonardo da Vinci over het jaar 2021.
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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.
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Stichting Atelier en galerie Leonardo da Vinci biedt de volgende bedrijfsonderdelen, zo ook in 
2021 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 werk     
   vormen, koperen sieraden, gastvrouw/gastheer in de galerie/winkel, kunstuitleen, kunstverkoop,      
   exposities
- Werk in opdracht
- Workshops
- Ontmoetingsplek
- Groepsbegeleiding
- Individuele begeleiding

5

 
We hebben een roerig jaar achter de rug. De verlaging van de WMO-tarieven en verminderde 
opkomst (per 1 juni 2021) van kunstenaars door Corona, leverde flinke financiële druk op. We 
hebben echter adequaat gereageerd door samen met collega’s, bestuur en binnen CZMN 
(Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland) met succes ten strijde te trekken naar de 
gemeente, waardoor, in ieder geval voor dit jaar, de bestaande tarieven zijn met terugwerkende 
kracht gecontinueerd. 



 

     
 Bezetting atelier over 2021 
 
     

Herkomst Januari December 

Dagdelen Kunstenaars Dagdelen Kunstenaars 

          

PGB  70 4 77 4 

Onderaannemer 
schap 

    
  

    
WMO/Coöperatie 110 14 175 15 

’s Heeren Loo     
Midden Nederland 135 6 143 6 

ZNWV 8012 4 1 4 1 

GGZ 17 2 5 1 

Eleos GGZ 9 1 6 1 

Careander 30 2 30 2 

Individuele 
begeleiding  5 uur 1 

  
Totaal per maand 375 31 440 30 

 

 

In maand januari hadden we corona matregel daardoor minder bezetting. Goed om te vermelden.  
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Bij een omzet van 231.000 euro was het nettoresultaat negatief 18.231 euro en komt ten laste van 
de algemene reserve. Op korte termijn heeft dit nog geen gevolgen voor de solvabiliteit, wel heeft 
het bestuur een aanzet gemaakt om kosten te bezuinigen, waarvan het effect in 2022 en volgend 
merkbaar zal zijn. 



 

       

 
Kunstuitleen 2021 

  
       
Aantal kunstwerken uitgeleend 25 

       

 
Specificatie 2021 

  
       
Aantal particuliere klanten 7 

Aantal kunstwerken bij particulieren 7 

    

Aantal bedrijven klanten 7 

Aantal kunstwerken bij bedrijven 18 
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BlijGoed

Vanaf 1 februari zijn onze producten
 ook online te koop via; 

https://www.blijgoed.nl



Ons team bestond in 2021 uit de volgende personen: 

  Lydia Laman (Artistiek Medewerker-Coördinator)
   Naast medewerker atelier o.a. ook verantwoordelijk voor de aansturing van  
   vrijwilligers en stagiaires. “Ik gebruik mijn creativiteit om oplossingsgericht te  
   werken. Mijn brede interesse en veelzijdigheid zet ik in op de werkvloer.”

   Gogita Davitashvili (Hoofd Administratie)
O.a. verantwoordelijk voor fi nanciën, uitstraling galerie en pandbeheer. “Mijn  

   werkzaamheden bevinden zich vooral achter de schermen, maar ik sta altijd   
   voor de kunstenaars klaar. De afwisseling van taken en het contact hebben met  
   de kunstenaars, geeft mij plezier in mijn werk.”

   Rogaat ter Wal (Artistiek Medewerker)
Naast medewerker atelier o.a. ook verantwoordelijk voor de uitstraling 

   galerie, exposities en workshopaanbod. “Ik zie op emotioneel gebied mooie   
   dingen gebeuren in het werken met beeldende materialen. Ik word geïnspireerd  
   door het werk van onze kunstenaars. Iedereen hoort erbij!”

   Igor Pietrowitsch (Artistiek Medewerker)
   Naast medewerker atelier o.a. ook verantwoordelijk voor exposities en
   workshopaanbod. “Het werken bij Da Vinci heeft veel mooie kanten. Het 
   aanboren en onderzoeken of stimuleren van elkaars creatieve uitspattingen 
   staat centraal.”

   Miranda Blaak (Artistiek Medewerker)
Naast medewerker atelier o.a. ook verantwoordelijk voor PR en marketing.  
“Wat ik zo leuk vind aan het werken bij dat Vinci is om uit te zoeken hoe je een  

   kunstenaar in zijn of haar kracht kan zetten. Ik vind het mooi om een kunstenaar  
   te zien groeien.”
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   Jeanet Luteijn - van den Bogert  (Inval Medewerker)
“De combinatie van kunst, en het werken met mensen geeft me veel 

   voldoening. Ik stimuleer graag kunstenaars bij het ontwikkelen van hun 
   creatieve talenten.”

Maandelijks is dit gezamenlijk sturende team samengekomen voor een vergadering om uit te 
wisselen, ontwikkelingen te delen en taken en acties te plannen. De verslagen en vergaderingen 
tussen bestuur en team worden uitgewisseld. Bij de teamvergaderingen is in principe altijd 
iemand van het bestuur aanwezig. Ook zijn er tweemaandelijks cliëntbesprekingen geweest, 
hiervan worden in de cliëntdossiers verslagen van bijgehouden.

Bestuur van da Vinci bestond in 2021 uit de volgende personen:
- Louwe Hakvoort: voorzitter
- Martin Slagen: secretaris
- Aart Goossensen: penningmeester
- Jaap Oskam: algemeen lid

Het bestuur is in 2021 maandelijks bijeen geweest voor de reguliere agendaonderwerpen zoals; de 
ontwikkelingen van medewerkers en personeel, voortgangsrapportages, jaarverslag en 
jaarrekening en begroting en het zich houden op de risicofactoren in verband met het 
voortbestaan van Leonardo da Vinci. Bij de bestuursvergaderingen is altijd iemand van het team 
aanwezig. Tijdens de verlaging van de WMO-tarieven zijn er veel overleggen geweest tussen het 
team en het bestuur om gezamenlijk nieuwe strategieën te ontwikkelen. 

   Jeanet Luteijn - van den Bogert  (Inval Medewerker)   Jeanet Luteijn - van den Bogert  (Inval Medewerker)

   voldoening. Ik stimuleer graag kunstenaars bij het ontwikkelen van hun    voldoening. Ik stimuleer graag kunstenaars bij het ontwikkelen van hun 
   creatieve talenten.”   creatieve talenten.”

“Wat ik zo leuk vind aan het werken bij dat Vinci is 
om uit te zoeken hoe je een kunstenaar in zijn of haar 

kracht kan zetten. Ik vind het mooi om een kunstenaar 
te zien groeien.”

- Miranda Blaak



“Voor ons nieuwe werk zijn we een 
creatieve samenwerking aangegaan 

met kunstzinnig dagbesteding 
@leonardodavincikunst uit 

Ermelo.” 

- Schuttevaerders

Plasticsoep
Vanaf januari hebben wij een aantal weken hard gewerkt aan het thema ‘Plasticsoep’. We hebben 
plastic verzameld, er prachtige werken mee gemaakt, ons bewustzijn vergroot en onze galerie 
omgetoverd tot een plasticsoep. 

Schuttevaerders
In april zijn we een samenwerking aangegaan met de band ‘Schuttevaerders’. De Schuttevaerders 
is een popformatie uit Zwolle. De band heeft de kunstenaars gevraagd om cover-art te maken 
voor verschillende singles. In 2022 brengt de band hun album uit.  De eerste singles van dit album 
zijn inmiddels uit.

Ode aan het Landschap
De maanden augustus, september en oktober stonden in het thema ‘Ode aan het Landschap’. 
Er werden verschillende workshops gegeven en er waren verschillende uitstapjes. Zo zijn wij 
o.a. naar het Mondriaanhuis Amersfoort geweest en waren er verschillende workshops bij het 
Schaapskooi gegeven. Op 1 oktober werd ‘Da Vinci Etaleert’, geopend. 

Bouwpanelen rondom de Dialoog, Ermelo
Op 7 oktober zijn de panelen rondom theater de Dialoog in Ermelo door een aantal kunstenaars 
onder handen genomen. De kale, houten panelen zijn voorzien van kleurrijke voorstellingen. 
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Kunstroute Noordwest-Veluwe 
Op zaterdag 18 en zondag 19 september vond de 18e 
‘Kunstroute Noordwest-Veluwe’ plaats. 

In onze galerie waren er werken van diverse kunstenaars te 
zien, zo ook de werken van vrijwilliger Chalak. 

Da Vinci Etaleert
Op 1 oktober 2021 werd de jaarlijks terugkerende expositie, 
‘Da Vinci Etaleert’, feestelijk geopend. 

De hele maand oktober waren er prachtige werken in de 
etalages van de winkels van de Ermelose ondernemers te zien. 
De kunstenaars hebben werk gemaakt aan de hand van het 
thema ‘Ode aan het Landschap’. 

Exposities in eigen galerie
We organiseren 6 keer per jaar een expositie in onze eigen 
galerie.

“Landelijk wordt aan dit 
thema veel aandacht 

geschonken, bovendien 
vinden we het een heel 

mooi thema.”

- Rogaat ter Wal

Kunsthub BinK, Elburg 
24 juni t/m 7 augustus

Kunstroute Noordwest-
Veluwe 

18 en 19 september

Welzijn Ermelo
Maand oktober

Da Vinci Etaleert
Maand oktober

Sonnevanck 
Maand oktober

St. Jandsdal
Maand oktober t/m 

december

MESS
Maand november

KlimOp
 December
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Mondriaanhuis Amersfoort
De maanden augustus, september en oktober stonden in het thema ‘Ode aan het Landschap’. 
Er werden verschillende workshops gegeven en er waren verschillende uitstapjes. Zo zijn wij 
o.a. naar het Mondriaanhuis Amersfoort geweest en waren er verschillende workshops bij het 
Schaapskooi gegeven.

Finals ArtEZ Zwolle
Miranda studeerde in 2021 cum laude af met de opleiding Docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving. ArtEZ Art & Design organiseerde de eindexamen expositie in Academiehuis Grote 
Kerk Zwolle, in het hart van de stad. Op 7 juli gingen wij hier naartoe.
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Sinterklaas
In de week voor 5 december werd er sinterklaas gevierd bij da Vinci! Zo werden er o.a. lootjes 
getrokken, surprises gemaakt en spekulaas versierd!

Kerst
Twee weken voor kerst startte er een challenge. We wilden met elkaar meer dan 200 kerststerren 
maken en dit is gelukt! In de week voor Kerst werden er kerstlunches georganiseerd. We hebben 
heerlijk met elkaar gegeten onder een sterrenhemel. 

“Ook na Kerst 
blinken onze 
sterren nog!” 

- Team da Vinci
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NLDoet
Op 28 mei vond er een grote schoonmaak plaats. I.v.m. corona konden wij dit niet groots 
uitpakken. 

Da Vinci in het nieuws
Het rommelde in de wereld van de dagbesteding op de Veluwe. Daarom kwamen wij in actie! 
- “Alleen al de gedachte aan dreigende sluiting dagbesteding in Ermelo grijpt Hilda bij de keel.”
- “Forse korting doet aanbieders fi nancieel wankelen.”

Burendag
Op 24 september werd ‘Burendag’ georganiseerd. Burendag is de dag waarop buren jaarlijks 
gezellig samenkomen. Dit jaar was de behoefte aan samenzijn met elkaar groter dan ooit. Wij 
hebben de hele buurt uitgenodigd voor de workshop ‘simultaan kleien’. 

Week van duurzaamheid
Van 8 t/m 16 oktober was er in regio Noord-Veluwe van alles te zien, proeven en ervaren op het 
gebied van duurzaamheid. Wij brachten onze kunstuitleen onder de aandacht met een speciale 
duurzame aanbieding!

5S Schoonmaak 25 november 
Op 25 november vond er een grote schoonmaak plaats. 

“Kunstuitleen is een duurzame optie, omdat de 
kunstwerken gerouleerd kunnen worden. Ben je 
“uitgekeken”  op een schilderij Breng het weer 
terug naar ons atelier en laat iemand anders 

ervan genieten!” 

- Week van duurzaamheid 13



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 wij ook afscheid moeten nemen van enkele vrijwilligers. 

De volgende vrijwilligers zijn actief geweest in 2021:
- Armanda 
- Alie
- Bé
- Chalack
- Dirk
- Gaby
- Henk
- Jacqueline
- Jeanet

De volgende stagiaires zijn actief geweest in 2021:
- Eva
- Nicky
- Sanne
- Romeé
- Joy
- Christa

- Joke
- Linda
- Marijke
- Marjan 
- Mirjam
- Nina
- Sander
- Wil
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De doelstelling van de cliëntenraad is om als spreekbuis te fungeren voor collega-
cliënten/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 bege-
leiding. De cliëntenraad wordt ondersteund door de 
cliëntvertrouwenspersoon, Miranda Blaak

De samenstelling zag er in 2021 als volgt uit:
- Dilyse
- Janneke
- Lijda
- Jan

Uit de vergadering die in augustus plaatsvond zijn er een aantal punten gekomen:
- Communicatie (mededelingen)
- Op drukke dagen wat meer rust (ma en di)
- Corvee, een eerlijkere verdeling van taken
- Feestjes en meer uitjes
- Opruimen en schoonmaken werkplek en materialen
- Nadenken over aangeven hoe je je voelt/gesteld bent

We hebben aan een aantal punten, samen met de kunstenaars, goed gewerkt. Zo 
hebben wij bijvoorbeeld “kubussen” gemaakt om aan te geven hoe je je voelt/gesteld bent en 
hebben wij het corveebord aangepakt.

Cliënttevredenheidsonderzoek 
Het cliënttevredenheidsonderzoek (hierna te noemen CTO). In januari 2021 is het CTO uitgezet, 
waarbij het merendeel heeft gereageerd; daarmee is het CTO zeer representatief. We zijn erg 
tevreden over de uitkomsten. We kregen een prachtig gemiddelde van een 8. 

 Rood:  Niet storen
 Oranje: Alleen belangrijke dingen
 Groen: Je mag praten met mij 
 Blauw: Ik heb een vraag
 Geel:  Ik voel mij niet zo fi jn
 Wit:  Het maakt mij niet zo veel uit
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Op 1 april is er een audit geweest. Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat 
wordt uitgevoerd door een auditor. Doel van het onderzoek is vaststellen of de onderzochte 
organisatie in staat is de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en systematisch te bewaken, te 
beheersen en te verbeteren. Met andere woorden: is de zorg afgestemd op de behoefte van 
klanten en doeltreffend en doelmatig georganiseerd? Hierbij worden zowel de norm, wet- en 
regelgeving, sectorvereisten als de organisatie eigen afspraken als uitgangspunt gebuikt.

Om voor certificatie in aanmerking te komen en de certificatie te behouden, dient de organisatie 
aan te tonen dat zij in staat is om op consistente wijze (zorg)diensten te leveren die voldoen aan 
relevante eisen, behoeften en verwachtingen van klanten en van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving. Daarbij dient zij de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, te monitoren en waar 
nodig of gewenst, te verbeteren.

In deze audit hebben wij laten zien dat wij continu verbeteringen doorvoeren en wat positief 
werd opgevallen, is de aandacht voor de stem van de kunstenaars (cliënten). Niet alleen in het 
dagelijks proces werd dit terug gezien, maar ook in de overlegstructuur met de cliëntenraad.

Tijdens deze audit is duidelijk gebleken dat ons bestuur betrokken is bij de dagelijkse praktijk en 
dat zij ons team ondersteunt. Ieder bestuurslid heeft hiervoor een eigen aandachtsgebied. Ook bij 
ons team van artistiek begeleiders werd deze aanpak teruggezien: op basis van talenten en 
interesses worden de extra taken verdeeld. Nu ons team een nieuwe samenstelling heeft, hebben 
wij taken herverdeeld. Wij lieten hiermee zien dat wij op actuele situaties reageren en op de 
voortgang van kwaliteit letten. Verder werd de overlegstructuur helder en efficiënt ingericht 
gevonden.

Wij zijn goed op de hoogte van wat de kunstenaars willen en nodig hebben en spelen hier 
dagelijks op in. Methodisch werken heeft nog onvoldoende aandacht gekregen dit jaar, maar daar 
gaan wij in 2022 hard aan werken!
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Maatregelen om kosten-efficiënter te werken zullen wij voortzetten in 2022. We gaan ons nog 
meer inzetten op acquisitie om zo onze bezetting te optimaliseren. We willen persoonlijke 
aandacht versterken, door een aantal dagdelen met dubbele personele bezetting op de groep. 
We willen kunstenaars meer betrekken bij projecten en bedrijfsonderdelen. Ook willen wij de 
samenwerking met andere culturele instellingen gaan wij versterken. Denk bijvoor-beeld aan de 
samenwerking met SteK en collega instellingen bij Coöperatie CZMN.

In 2022 bestaan wij 20 jaar. We willen groots uitpakken. Op 14 mei vindt er een open dag plaats, 
we willen een museum-uitje organiseren en in de hele maand september hangt het St. Jansdal vol 
met alle werken die bij da Vinci zijn gemaakt. 

2022 wordt een jaar van groei en feestelijke gebeurtenissen.



Colofon Jaarverslag 2021
Stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci
Tekst en eindredactie: Miranda Blaak

Stichting ateliers en galerie Leonardo da Vinci
Kerklaan 8A
3851 JV Ermelo
www.leonardodavinci-kunst.nl
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