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Sinds 2015 is de Stichting UNIT Academie zorgaanbieder van dagbesteding voor volwassenen,

Paul de Kroon

ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding, aanbesteed door de gemeenten in de
Regio Rijk van Nijmegen. In 2016 hebben zich daar de gemeenten in de Regio Oss, middels een
deelovereenkomst, aan toegevoegd. Het UNIT atelier is in 2017 eveneens gekwalificeerd voor het
aanbieden van het perceel Activerend Werk voor gemeenten in de regio Arnhem.
De UNIT Academie richt zich op (jong)volwassenen, vanaf 18 jaar, met een meer dan gemiddelde
aanleg en interesse voor beeldende kunst en vormgeving. Personen die, ondanks hun normale
tot hoge intelligentie, dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijs en in de samenleving.
Bij de meeste van deze personen is sprake van een stoornis in het autisme spectrum of aanverwante problematiek, die hun ontwikkeling verstoort. Wij noemen hen deelnemers, omdat wij
vinden dat deze benaming het best past bij de actieve rol, die wij van de deelnemers zelf verwachten, in hun ontwikkelingsproces.
Stichting UNIT Academie bestaat uit een atelier en een winkel. UNIT staat voor ‘UNIek Talent’.
Afhankelijk van de geïndiceerde dagbesteding, mogelijkheden en wensen begeleiden we de
deelnemers naar:
•

een (meer) gestructureerd dagelijks leven;

•

regulier beroepsonderwijs;

•

werkervaringsplaats of (vrijwilligers)werk.

De UNIT vormt de schakel tussen de vaak verstoorde, maar meestal moeizame aansluiting in de
samenleving.
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UNIT Atelier en UNIT Winkel

S

tichting UNIT Academie biedt met het atelier en de winkel onder andere jonge mensen kansen op een succesvol vervolg in een opleiding voor kunstonderwijs, in een

beroep als kunstenaar of vormgever of in een andere opleiding,
beroep of werk waarin de deelnemer van het atelier zich thuis
voelt en zich verder kan ontwikkelen. De activiteiten in het
UNIT Atelier zijn gericht op ontwikkeling en activering van het
beeldend vermogen, studievaardigheden, competenties, sociale
vaardigheden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, zelfstan-

digheid en een gestructureerd dagelijks leven. De mate waarin
deze ontwikkelingsgebieden aandacht krijgen, is afhankelijk
van doelen in het individuele traject van de deelnemer.
In de UNIT Winkel worden beeldende producten en diensten te
koop aangeboden. De deelnemers beheren samen met vrijwilligers de UNIT Winkel en doen daarmee werkervaring op. De
winkel is een ontmoetingsplaats voor deelnemers met potentiële opdrachtgevers en betrokken professionals. De klanten
van de winkel zijn tevens sponsors van het UNIT Atelier. De
winst van de UNIT Winkel komt in zijn geheel ten goede aan de
verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het UNIT Atelier. Met
andere woorden: klanten dragen bij aan het succes van de UNIT
Academie.
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UNIT Atelier en de
medewerkers
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De deelnemers voeren hun werk uit onder leiding
en begeleiding van professionele kunstenaars en
vormgevers, creatief therapeuten en docenten.
Bovendien kan het UNIT Atelier, dankzij een
aantal vrijwilligers, de deelnemers extra ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van het
beeldend vermogen en zelfredzaamheid. Het
atelier, de winkel, en daarnaast vele andere werkervaringplekken, vormen de leer- en werkruimte
waarin medewerkers hun competenties en begeleidingsvaardigheden gestalte geven.

UNIT Atelier en Deelnemers
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Intake

Begeleiders stimuleren bij deelnemers, behalve hun kunstzin-

Aan elke plaatsing van een deelnemer op het UNIT Atelier

schappelijk te kunnen aansluiten. Het spreekt voor zich dat af-

gaat een intakegesprek vooraf. Zorgvuldig wordt afgewogen of
het UNIT Atelier de zorg kan bieden, die past bij hun meestal
meervoudige hulpvraag. Het betreft hier (jong)volwassenen,
die omringd zijn met zorg vanuit verschillende instanties en

nige aanleg, vooral ook vaardigheden die nodig zijn om maatfiniteit met en kennis van de doelgroep een voorwaarde is voor
het begeleiden van de deelnemers. Twee medewerkers hebben
een MELBA-certificaat. De UNIT Academie begeleidt ook MBOen HBO- studenten, die ondersteuning kunnen gebruiken bij

die op het punt staan een hogere graad van zelfstandigheid te

het succesvol afronden van hun studies op dit niveau.

verwerven. Het aantal intakegesprekken is een veelvoud van de

Dagbesteding

uiteindelijke plaatsingen.

Verwijzers

We stimuleren en bouwen met de deelnemer de kunstzinnige

Sociale wijkteams, ouders, therapeuten en psychologen van

en tekentechnieken, ontwerpen, 3D-modelleren en printen, fo-

deelnemers, instellingen waar de deelnemers begeleid wonen.

tograferen, grafische vormgeving, animatie en creatief schrijven.

Maatwerk

aanleg uit met behulp van beeldende activiteiten als: schilder-

Daarnaast motiveren wij de deelnemer om de communicatieve vaardigheden uit te breiden. Met individuele gesprekken
proberen wij de deelnemers handvatten te geven waarmee zij

In overleg met de deelnemer en mogelijk andere betrokkenen

aansluiting kunnen vinden op de wereld om hen heen. Daarbij

stelt het UNIT Atelier een, op de persoon afgestemd, ontwik-

is van

kelingsplan op. Dit plan, met haalbare doelen, moet leiden tot

belang wat een deelnemer moet weten als hij of zij bijvoor-

een dagelijks leven met een zekere mate van zelfredzaamheid.

beeld een stap wil zetten richting onderwijs of arbeidsmarkt.

Instroom, uitstroom
In 2015 is de UNIT Academie als zorgaanbieder van ontwikkelingsgerichte dagbesteding gestart met 23 deelnemers. Het aantal deelnemers is in de afgelopen jaren toegenomen. Elke deelnemer bezoekt
het UNIT Atelier enkele dagdelen per week, minimaal 2 en maximaal
8. In januari 2017 waren er 33 deelnemers. In de loop van het jaar
stroomden er 10 deelnemers in en was er een uitstroom van 8 deelnemers.
De instroom van deelnemers en hun doelstellingen in 2017 laten het
volgende beeld zien:
In 2017 hebben 8 deelnemers het UNIT Atelier verlaten waarvan 4
deelnemers een vervolgstap hebben gezet in het beroepsonderwijs.
Op het eind van 2017 zijn er 35 deelnemers waarvan:
8 deelnemers (23%) zich voorbereiden op het onderwijs, sommigen
zijn al deeltijd aan het studeren.
12 deelnemers (34%) hebben een werkervaringsplek gecombineerd
met het UNIT Atelier.
Uiteindelijk willen alle deelnemers van het UNIT Atelier een vervolgstap maken richting werk. Alleen is het voor deze deelnemers zeer
belangrijk dat ook het werk zich aanpast aan de mogelijkheden van
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Het maatschappelijk rendement
de deelnemer.

vulling is. In dat laatste geval is het bieden van de zo noodzake-

De categorie mensen waarvoor de UNIT Academie in het

lijk structuur al een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling.

leven is geroepen, omvat, zoals uit het voorgaande duidelijk

Ondanks alle inspanningen lukt het niet altijd om alle deelne-

is, een breed spectrum aan kwaliteiten. Niet alle mensen die

mers te bieden wat ze nodig hebben. In het afgelopen jaar zijn

instromen zitten in dezelfde fase van ontwikkeling, vandaar het

dan ook vier deelnemers afgehaakt omdat hun persoonlijke

maatwerk. Tussen de deelnemers zit een categorie waar de ar-

problematiek de voortzetting van hun activiteiten binnen de

tistieke aanleg evident aanwezig is, ten dele ontwikkeld of soms

UNIT Academie in de weg stond.

zelfs al tot ontplooiing is gekomen. De UNIT Academie zorgt

In augustus 2017 maakten vier deelnemers definitief de stap

dat deze mensen binnen de beschikbare mogelijkheden ook

richting onderwijs, respectievelijk naar: Kunstacademie HKU,

hún specifieke talenten kunnen ontwikkelen. Zij worden daarbij

Bos en Natuurbeheer Wageningen, Kunstacademie in België en

begeleid door professionals om snel stappen te maken en hun

de Theateropleiding in Den Bosch. Twee ex-deelnemers behaal-

weg te vinden naar een vervolg, wat voor iedereen weer anders

den hun diploma in 3D Ambacht in Arnhem en zijn inmiddels

kan worden ingevuld. Er zijn ook deelnemers die nog lang niet

werkzaam op de arbeidsmarkt.

zover zijn, maar voor wie artistieke werkvormen wel de meest

Om de kansen van de deelnemers te vergroten, onderhoudt de

bij hen passende vorm zijn om invulling en zin te geven aan

UNIT Academie intensieve contacten met bedrijven, onderwijs,

hun bestaan. Het zal duidelijk zijn dat niet voor iedere deel-

verkent de mogelijkheden tot werkervaringsplaatsen. Ook daar

nemer er bij de intake al een wens is om richting onderwijs of

streeft de UNIT Academie naar zorgvuldig op de persoon afge-

werk te gaan. Dat doel zal voor sommigen wellicht altijd buiten

stemde trajecten.

bereik blijven.
Kortom: de UNIT Academie richt zich niet alleen op mensen die
in staat zijn tot een serieuze artistieke loopbaan, maar ook op
hen voor wie het artistiek bezig zijn zelf al een waardevolle in-
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Hoe we onze kwaliteit bewaken
Kwaliteit
Stichting UNIT Academie wil als kleine aanbieder een kwalitatief hoogwaardig product leveren en transparant zijn in haar
handelwijze. In 2017 zijn wij gestart met de voorbereiding op
ISO-certificering. Dit betekent dat wij onze werkwijzen formaliseren en standaardiseren, hiervan de notities bestuurlijk vaststellen, opnemen in een kwaliteitshandboek, dat een richtlijn
vormt voor onze benadering. Wij houden daarbij in het oog dat
doelen haalbaar moeten zijn; wij niet omkomen in voorschriften en regelgeving.
Wij willen de eigenheid van de UNIT Academie behouden.
De medewerkers zijn deskundig, bevlogen, creatief en tonen
affiniteit met de doelgroep. Medewerkers in de UNIT Academie
worden enkele malen per jaar geïnformeerd over landelijke en
gemeentelijke ontwikkelingen en werken aan uitbreiding van
hun expertise voor de doelgroep.

Incidenten
In de afgelopen jaren is vastgesteld dat, gezien mogelijke consequenties, het van belang kan zijn de gang van zaken rond

een incident te registreren. Dit betekent dat in een formulier
helderheid verschaft wordt over de oorzaak, de aanleiding, de
betrokkenen, de emotionele of materiële schade, de afhandeling van het incident en de nazorg.

Klachten
De UNIT Academie beschikt over een klachtenregeling en een
interne- en externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon voert jaarlijks een gesprek met de directie en is
bekend bij de medewerkers. Er zijn tot nu toe geen klachten
binnengekomen.
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Uitdagingen
De UNIT Academie is steeds op zoek naar activiteiten, die
een extra dimensie geven aan het beeldend vormgeven en
de kunstzinnige aanleg van de deelnemers. In het afgelopen jaar werden workshops gegeven, waarin deelnemers
kennis konden maken met schildertechnieken, fotografie
door een 4e-jaars student van de Foto Academie in Amsterdam (portretfotografie, foto’s van kunstwerken) en
een schrijfcursus door Heidi Koren. Deelnemers zijn met
‘eigen verhalen’ betrokken geweest bij het thema van de
nationale autismeweek. Deze verhalen (anoniem) waren te
lezen op de etalageruiten van de UNIT Winkel. De teksten
hadden betrekking op het thema van ‘vroege herkenning
en diagnose van autisme’. De verhalen zijn nog te lezen op
de website.
Maandelijks wordt een beeldend werk verloot, als ‘Prent
van de maand’. Wie daarop kans wil maken stuurt een
mail naar info@unitwinkel.nl met de tekst: ‘PRENT van de
MAAND’.
In de UNIT Winkel worden opdrachten binnengehaald voor
het UNIT Atelier. Het blijft een uitdaging om op verschillende locaties exposities van werk van de deelnemers te
organiseren.
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Bestuur en Financiën
De Stichting UNIT Academie is opgericht d.d. 30 augustus

voor certificering en aanbesteding, € 1.915,-- wordt toegevoegd

2007 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

aan de algemene reserve.

nummer 09174219.

Het resultaat van het 3D Project bedraagt € 16.658 en wordt in
de komende twee jaren besteed aan ons 3D-project.

Het bestuur bestaat uit:
J.C.T.M. van Laarhoven (voorzitter)

Op de volgende pagina is een verkorte versie van het financiële

P.G.H. Hermsen

jaarverslag opgenomen.

J.G.M. van der Meer
De directie en projectleiding bestaat uit:
G.M.M. van Grinsven
H.P.B.J. Kroon
Het resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 13.915.
Hiervan wordt € 12.000 toegevoegd aan bestemde reserve
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Contact:
UNIT Atelier
St. Canisiussingel 36b (souterrain onder ‘De Hypotheker’)
6511 TJ Nijmegen
Telefoon UNIT Atelier: 06-54781383
info@unitacademie.nl
Contactpersoon: Gemma van Grinsven 06-17544175

UNIT Winkel
Passage Molenpoort 37
6511 HS Nijmegen
info@unitwinkel.nl
Contactpersoon: Paul Kroon 06-25250647

Secretariaat Stichting UNIT Academie
Postadres: Raailand 1
6573 BK Beek-Ubbergen
Contactpersonen: Paul Kroon en Gemma van Grinsven
Algemene gegevens Stichting UNIT Academie:
Rabobank: NL86RABO0138333602
KVK: 09174219
e-mail: info@unitacademie.nl
Website: www.unitacademie.nl

De in dit jaarverslag afgebeelde kunstwerken zijn gemaakt door
deelnemers aan de UNIT Academie. Zij blijven graag anoniem,
daarom zijn hun namen niet bij de kunstwerken vermeld.
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