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Stichting UNIT Academie
bestaat 10 jaar!

Talenten
ontdekken

en ontwikkelen

PENTEKENING GEMAAKT DOOR C. PEETERS

In 2007 werd de stichting UNIT Academie opgericht om mensen
met autisme of aanverwante problematiek, maar met een
artistieke aanleg, te helpen die kwaliteit te ontwikkelen. Dat
werd snel een succes. Jonge mensen kwamen om twee jaar les
te krijgen en konden daardoor inhalen wat ze in hun schooltijd te
kort waren gekomen. Met een geweldige kans op een artistieke
toekomst in het verschiet.

De UNIT-opleiding was voor een aantal van de deelnemers een
toegangskaartje tot een kunstopleiding of tot een beroep in de creatieve
sector waar zij hun talenten konden ontplooien. En die waren soms
niet gering! De afgelopen jaren waren voor de UNIT echter een periode
van verandering. De bezuinigingen in de zorg hadden grote gevolgen
voor de manier waarop onze kunstopleiding was georganiseerd. De
instroom van studenten stokte en even hing de toekomst
voor de opleiding aan een zijden draad. Het vroeg veel
creativiteit van de organisatie om oplossingen te
vinden zodat deze geweldige kans op een artistieke
toekomst kon worden voortgezet. Inmiddels
werkt de UNIT Academie enkele jaren met deze
nieuwe opzet, en met veel succes.

UNIT Atelier en UNIT Winkel

vormgevers, creatief therapeuten en docenten. Al deze begeleiders
hebben een goed observerend vermogen, zijn hbo-geschoold en
kunnen goed reflecteren op ontwikkelingen van de deelnemers op
het atelier. Zij dragen bovendien niet alleen artistieke vaardigheden
over, maar helpen ook om de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden,
werknemerscompetenties en studievaardigheden van de deelnemers
te ontwikkelen. In dat ontwikkeltraject komt de UNIT Winkel ook om
de hoek kijken. Deelnemers kunnen in de winkel zelf ervaring opdoen
in de omgang met mensen en vaardigheden ontwikkelen die ze voor
de rest van hun leven zeer goed van pas kunnen komen. En omdat
iedere persoon met autisme weer anders is, is de ondersteuning die
het UNIT Atelier geeft helemaal afgestemd op iedere individuele
deelnemer. Alleen die benadering maakt het mogelijk om de
afzonderlijke deelnemers te stimuleren en het uiterste te halen uit
wat zij aan talenten meebrengen.

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding
Inmiddels draaien we al weer enkele jaren met het nieuwe concept.
Het UNIT Atelier is een dagbestedingslocatie waar je zowel
voor ontwikkelingsgerichte- als arbeidsmatige dagbesteding
terechtkunt. We doen dat zonder subsidie; het project moet zichzelf
staande kunnen houden, maar wel met steun van derden voor
additionele projecten zoals ons 3D-project, dat onder
meer wordt gesteund door ASML en stichting DOEN.
Eén van Nederlands grootste kunstenaressen van
dit moment, Marlene Dumas, behoort ook tot de
kring van trouwe sponsoren.

‘UNIT Atelier
biedt kans op
een volwaardige
plek in de
samenleving’

De UNIT Academie werd UNIT Atelier en beschikt
daarnaast over een eigen winkel in de binnenstad
van Nijmegen waar kunst van de deelnemers onder
de aandacht van veel mensen kan worden gebracht. De
deelnemers krijgen de kans om hun eigen talenten te ontdekken
en te ontwikkelen onder leiding van professionele kunstenaars en

Je kunt op het UNIT Atelier fotograferen, tekenen,
schilderen, animeren, grafisch vormgeven,
3D-modelleren, 3D-printen, lasersnijden en creatief
schrijven. Verder kun je er zelfstandig werken, in
opdracht werken, samenwerken en les krijgen.

Meer informatie: unitacademie.nl
Contactpersoon Gemma van Grinsven: 06-17544175.
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