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Woord vooraf
De  Stichting UNIT Academie in Nijmegen 

werd in 2007 opgericht. In 2008 begon een 

tweejarige dagopleiding. In 2015 werd het 

een dagbestedingslocatie voor mensen 

met een WMO-indicatie. Vanaf medio 2019 

hebben we het roer omgegooid: we werken 

sindsdien niet meer met contracten met 

gemeenten, maar alleen via onderaanne-

mer-schap en op basis van een PGB. De 

ommezwaai had gevolgen voor de financie-

ring van onze organisatie die daardoor actief 

op zoek moest naar sponsoren. Zo bestaat 

sinds 2019 de ‘Vrienden van de UNIT’. Daar-

mee legden we een stevige basis met uit-

zicht op continuïteit voor de langere termijn. 

In de vernieuwde opzet sinds 2019 richten 

wij ons op (jong)volwassenen, vanaf 21 jaar, 

met een meer dan gemiddelde aanleg en 

interesse voor beeldende kunst en vormge-

ving. Personen die, ondanks hun normale 

tot hoge intelligentie, dreigen vast te lopen 

in het onderwijs en in de samenleving. Bij de 

meeste van hen is sprake van een stoornis 

in het autisme spectrum of aanverwante 

problematiek, die hun ontwikkeling ver-

stoort. Wij noemen ze deelnemers, omdat 

wij vinden dat deze benaming het best 

past bij de actieve rol in hun ontwikkelings-

proces die wij van

hen verwachten. Stichting UNIT Academie 

bestaat uit een atelier en een winkel. UNIT 

staat voor ‘UNIek Talent’. Afhankelijk van de 

mogelijkheden en wensen helpen we de 

deelnemers om een stap te kunnen zetten 

naar:

• een (meer) gestructureerd dagelijks leven;

• regulier beroepsonderwijs;

• werkervaringsplaats of (vrijwilligers)werk.

De Stichting UNIT Academie vormt de 

schakel tussen enerzijds onze deelnemers, 

en anderzijds de samenleving waarbij zij 

zonder hulp slechts moeizaam aansluiting 

kunnen vinden.

Gemma van Grinsven

Paul Kroon
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5Stichting UNIT Academie wil met het atelier en de winkel 

jonge mensen vanaf 21 jaar kansen bieden 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 active-

ring van het beeldend vermogen, sociale vaardigheden, 

zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid 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 UNIT Winkel wordt gerund door vrijwilligers . 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 omdat 

de winst van de UNIT Winkel in zijn geheel ten goede komt 

aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het UNIT 

Atelier.

UNIT Atelier en UNIT Winkel
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Deelnemers voeren hun werk uit onder leiding en be-

geleiding van professionele kunstenaars en vormgevers. 

De stichting kan, indien nodig, een beroep doen op 

een psycholoog en tevens autismespecialist, die na de 

koerswijziging niet meer wekelijks betrokken is bij het 

UNIT Atelier. Dankzij een aantal vrijwilligers kan het UNIT 

Atelier deelnemers extra ondersteuning bieden bij het 

ontwikkelen van hun beeldend vermogen en zelfred-

zaamheid. 

Het atelier, de winkel, en daarnaast vele andere werker-

varingsplekken, vormen de leer- en werkruimte waarin 

medewerkers hun competenties en begeleidingsvaar-

digheden gestalte geven. Voor de medewerkers geldt 

dat affiniteit met en kennis van de doelgroep een voor-

waarde is voor het begeleiden van de deelnemers.

UNIT Atelier en de 
medewerkers



88 UNIT Atelier en de toelating van 
deelnemers
Bij de toelating van de deelnemers wordt goed gekeken naar 

hun beeldend vermogen en naar de mogelijkheden voor het 

verder ontwikkelen daarvan. Door te kijken naar de  talenten en 

(on)mogelijkheden van nieuwe deelnemers, wordt er zorgvuldig 

afgewogen of het UNIT Atelier hun voldoende begeleiding kan 

bieden die ook past bij de hulpvraag van de deelnemer. 

Het betreft hier (jong)volwassenen, die omringd zijn met zorg 

vanuit verschillende instanties en die op het punt staan een 

grotere mate van zelfstandigheid te verwerven. 

Verwijzers
Als verwijzers kunnen optreden: ouders, therapeuten en psy-

chologen van deelnemers, instellingen waar deelnemers be-

geleid wonen en ook de sociale wijkteams en tegenwoordig de 

buurtteams. 

Maatwerk
In overleg met de deelnemer en mogelijk andere betrokkenen 

UNIT Atelier en Deelnemers

stelt het UNIT Atelier een plan op dat op de persoon afgestemd 

is. Dit plan moet leiden tot een dagelijks leven met een zekere 

mate van zelfredzaamheid. Begeleiders stimuleren bij deelne-

mers, behalve hun kunstzinnige aanleg, zeker ook vaardighe-

den die nodig zijn om maatschappelijk te kunnen aansluiten. 

Activiteiten
De UNIT Academie stimuleert en bouwt met de deelnemer de 

kunstzinnige aanleg uit met behulp van beeldende activiteiten 

als schilder- en tekentechnieken, ontwerpen, 3D-modelleren 

en printen, fotograferen, grafische vormgeving, animatie etc.  

Daarnaast motiveert zij de deelnemer om de communicatieve 

vaardigheden uit te breiden. Met individuele gesprekken wordt 

geprobeerd de deelnemers handvatten te geven waarmee zij 

aansluiting kunnen vinden op de wereld om hen heen. Daarbij 

is van belang wat een deelnemer moet weten en kunnen, als 

hij of zij bijvoorbeeld een stap wil zetten richting onderwijs of 

arbeidsmarkt. 
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11Talentontwikkeling
De categorie mensen voor wie de UNIT Academie bijna vijftien 

jaar geleden is opgericht, omvat, zoals uit het voorgaande dui-

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

die instromen zitten in dezelfde fase van ontwikkeling, vandaar 

het maatwerk. Tussen de deelnemers zit een categorie waar de 

artistieke aanleg evident aanwezig is, ten dele ontwikkeld is of 

soms zelfs al tot ontplooiing is gekomen, bij anderen zijn deze 

kwaliteiten soms nog wat achtergebleven bij de mogelijkheden 

die ze in zich hebben. 

De UNIT Academie zorgt dat alle deelnemers die zijn toegela-

ten binnen de beschikbare mogelijkheden ook hún specifieke 

talenten kunnen ontwikkelen. Zij worden daarbij begeleid door 

professionals om snel stappen te maken en hun weg te vinden 

naar een vervolg, wat voor iedereen anders kan worden inge-

vuld. Niet altijd is daarbij een toekomst als professioneel kun-

stenaar het uiteindelijke perspectief. Er zijn ook mensen voor 

wie beeldende activiteiten ook op een andere manier de meest 

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

hun bestaan. Het zal duidelijk zijn dat niet iedere deelnemer al 

bij de toelating weet welke richting voor hem of haar het meest 

geschikt is . Dat doel zal voor sommigen wellicht altijd buiten 

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 invulling is. In dat laatste geval is het bieden van 

de noodzakelijke structuur al een belangrijke bijdrage aan hun 

ontwikkeling. 

Onze inspanningen zijn erop gericht het uiterste te halen uit 

wat de deelnemers aan kwaliteiten in huis hebben. Toch kun-

nen we niet altijd iedereen op alle onderdelen van dienst zijn. 

Om ook voor die groep de kansen te vergroten, onderhoudt de 

UNIT Academie contacten met bedrijven en onderwijsinstellin-

gen en verkent zij de mogelijkheden tot werkervaringsplaatsen. 

Ook daar streeft de UNIT Academie naar zorgvuldig op de per-

soon afgestemde trajecten. 

Publiciteit
Om atelier-activiteiten uit te dragen en bekendheid te geven 

participeert het UNIT Atelier in de Nationale Autismeweek die 

jaarlijks in april plaats vindt. We zorgen voor aandacht in vakbla-

den en geven zes keer per jaar een nieuwsbrief uit. In 2021 zijn 

Het maatschappelijk rendement
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er verschillende exposities geweest in en om Nijmegen 

van deelnemers in groepjes of van deelnemers alleen. 

Ook op andere manieren helpen we onze deelnemers 

om aandacht te vragen voor hun artistieke werk.

Beeldend kunstenaar Marlene Dumas, die het UNIT 

Atelier al jaren een warm hart toedraagt, heeft de mo-

gelijkheid geboden een boek en een film te maken over 

de bijzondere kunstenaars van stichting UNIT Academie. 

Het boek kreeg de gtitel UNIEK Uitzonderlijk Het is een 

prachtige uitgave geworden, vormgegeven door Max 

Kisman en Bea Oostenenk. Marlene Dumas schreef de 

inleiding. We zijn haar uitermate erkentelijk voor al jaren-

lange aanwezigheid en betrokkenheid als stille kracht op 

de achtergrond.

Het boek en de film die er een uitvloeisel van is werden 

in augustus 2021 afgerond. Het eerste exemplaar ervan 

werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Museum Het 

Valkhof in Nijmegen door de voorzitter van de stichting, 

Joost de Beer, aangeboden aan Aaltje van Zweden, die 

samen met haar man Jaap al jaren ambassadeurs zijn 

van de Stichting UNIT Academie. Het is op verschillende 

plekken te koop en uiteraard ook in onze eigen UNIT 

Winkel voor € 29,95. De film is te zien  op Vimeo en kan 

via een QR-code in het boek worden bekeken.
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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 handel-

wijze. In 2018 heeft zij een ISO-certificering behaald. Ook in 2019 

en volgende jaren hanteren we ons kwaliteitsmanagement als 

een richtlijn voor onze benadering. Daarbij wordt zeker in het oog 

gehouden dat doelen haalbaar moeten zijn; de stichting mag niet 

omkomen in voorschriften en regelgeving. De medewerkers zijn 

deskundig, bevlogen, creatief en tonen affiniteit met de doelgroep. 

Klachten
De UNIT Academie heeft een klachtenregeling en een interne en 

externe vertrouwenspersoon. Er zijn tot nu toe geen klachten ge-

meld. 

Vragenlijsten en gesprekken
Naast individuele gesprekken van de deelnemer met de medewer-

ker(s) van het UNIT Atelier vullen de deelnemers 2 keer per jaar een 

vragenlijst in waarmee tevredenheid en wensen van iedere deelne-

mer worden geïnventariseerd. 
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Uitdagingen

De UNIT Academie is steeds op zoek naar activiteiten, die 

een extra dimensie geven aan het beeldend vermogen 

en de kunstzinnige aanleg van de deelnemers. In het 

afgelopen jaar werden workshops gegeven, waarin deel-

nemers kennis konden maken met allerlei verschillende 

disciplines en werd les gegeven door verschillende gast-

docenten; zie hiervoor ook de verschenen nieuwsbrieven. 

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 binnen-

gehaald voor het UNIT Atelier. Het blijft een uitdaging om 

op verschillende locaties exposities van werk van de deel-

nemers te organiseren en samenwerking aan te gaan 

met andere organisaties. Ook het komende jaar blijft 

het een uitdaging om de missie en de doelstelling van 

de stichting te profileren en het aanbod van activiteiten, 

inclusief begeleiding van de deelnemers, op een hoog 

niveau te houden en waar mogelijk te verhogen.
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Bestuur, directie en 
ambassadeurs
De Stichting UNIT Academie is opgericht d.d. 30 augustus 

2007 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 09174219. 

Het bestuur bestaat uit:

J.P.M. de Beer (voorzitter)

M. E.W. Geuns (penningmeester)

M.J.  Schaminée (secretaris)

De directie en projectleiding bestaat uit:

G.M.M. van Grinsven

H.P.B.J. Kroon

Jaap en Aaltje van Zweden zijn sinds 2012 ambassadeurs 

van de Stichting.
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Financieel jaarverslag en algemene toelichting 

De Stichting UNIT Academie is door de belastingdienst aangemerkt als 

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting ontvangt 

geen structurele subsidie. Wel wordt de Stichting gesteund door enkele 

particuliere weldoeners die niet genoemd willen worden. Het resultaat 

over het boekjaar 2021 bedraagt € 3109,- dat wordt toegevoegd aan de 

algemene reserve. 

Stichting UNIT Academie, gevestigd in Nijmegen, richt zich op jongeren 

en volwassenen bij wie sprake is van een stoornis in het autisme-spec-

trum (ASS), van aanverwante of bijkomende beperkingen en proble-

men die de ontwikkeling verstoren.  De deelnemers van Stichting UNIT 

Academie hebben een normale of meer dan gemiddelde intelligentie, 

zijn talentvol op het gebied van beeldende kunst en vormgeving en 

hebben interesse voor de wereld van kunst en vormgeving.

Stichting UNIT Academie bestaat uit een UNIT Atelier en een UNIT Win-

kel, die als werkervaringsplaats functioneren voor de deelnemers. De 

winkel is tevens galerie en verkooppunt van werk van de deelnemers.

Het atelier en de winkel vormen een leer-werkomgeving waar deel-

nemers hun beeldend talent, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, 

werknemerscompetenties en studievaardigheden kunnen ontwikkelen 

onder leiding en begeleiding van professionele kunstenaars en vorm-

gevers, creatief therapeuten en docenten.

Stichting UNIT Academie ging in 2008 van start met een tweejarige 

dagopleiding voor kunst- en vormgeving voor jongeren van 18 tot 28 

jaar met beeldende talenten. Na vier succesvolle jaren is deze opleiding 

in 2012 aangepast aan veranderende omstandigheden in de sector zorg 

en welzijn. In de jaren 2013 en 2014 heeft Stichting UNIT Academie, in 

het kader van de transitie van de zorg, zich verder ontwikkeld. Stich-

ting UNIT Academie is een door de overheid erkende organisatie voor 

dagbesteding en individuele begeleiding van personen vanaf 21 jaar. Bij 

toelating tot het UNIT Atelier is de maximale leeftijd nu 38 jaar.

Stichting UNIT Academie ontvangt haar middelen uit persoonsgebon-

den budgetten (PGB), onderaannemer schap van grote zorgorganisa-

ties zoals Plurijn, Zozijn  en RIBW, financiering door ouders, sponsoren, 

giften, (project)subsidies en de verkopen van werken in de UNIT Winkel. 

Het resultaat over het boekjaar 2021 is € 3.109, welk bedrag wordt toe-

gevoegd aan de algemene reserve.

Stichting UNIT Academie is opgericht d.d. 30 augustus 2007, ingeschre-

ven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09174219.

Postadres: Raailand 1, 6573 BK  Beek-Ubbergen.

Het bestuur bestaat uit:

J.P.M. de Beer (voorzitter), M.E.W. Geuns  en M.J. Schaminée

De directie en projectleiding bestaat uit:

G.M.M. van Grinsven en H.P.B.J. Kroon
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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 37a
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 ano-
niem, daarom zijn hun namen niet bij de kunstwerken vermeld.
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