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Stichting UNIT Academie 
 
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 
818415332 
 
Kamer van Koophandel: 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09174219 
 
Contactgegevens 
 
UNIT Atelier 
St. Canisiussingel 36b (souterrain onder 'De Hypotheker') 
6511 TJ Nijmegen 
 
Van der Brugghenstraat 1A 
6511 SL Nijmegen 
 
Telefoon: 06-54781383 
info@unitacademie.nl 
 
UNIT Winkel 
Passage Molenpoort 37 
6511 HS Nijmegen 
info@unitwinkel.nl 
 
 
Contactpersonen:  
Gemma van Grinsven  telefoon: 06 1754 4175  
Paul Kroon   telefoon: 06  2525 0647 
 
 
Postadres/Vestigingplaats ANBI 
Raailand 1 
6573 BK Beek Ubbergen/ 
Stichting UNIT Academie 
Beek Ubbergen 
 
 
Bestuurssamenstelling en bestuursleden 
 
Bestuurssamenstelling: Voorzitter, secretaris en penningmeester 
Namen: Jan van Laarhoven 

 Pauline Hermsen 
 Jan van der Meer 

 
 
Beleidsplan 
 
Het werk van de stichting 
 
Het UNIT Atelier en de UNIT Winkel is een initiatief van Stichting UNIT Academie in Nijmegen. 
UNIT staat voor 'UNIek Talent'. 
 
UNIT Atelier  
Het UNIT Atelier is een kunst- en vormgevingsatelier voor mensen vanaf 18 jaar. Mensen met een 
normale of bovengemiddelde intelligentie en met talent voor en interesse in beeldende kunst en 

mailto:info@unitacademie.nl
mailto:info@unitwinkel.nl


 2 

vormgeving. Vooral personen die zich moeilijk staande kunnen houden in het regulier onderwijs of 
samenleving. 
Het UNIT Atelier richt zich vooral op mensen met autisme. 
De activiteiten in het Atelier zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling en activering van 
het beeldend vermogen met aandacht voor beroepspraktijkvorming, begeleiding naar regulier 
beroepsonderwijs, naar (vrijwilligers)werk en zinvolle tijdsbesteding. De keuze voor welke van deze 
activiteiten is afhankelijk van het individuele traject van de deelnemer. In het UNIT Atelier worden ook 
opdrachten uitgevoerd van externe opdrachtgevers. Meestal komen die opdrachten via de UNIT 
Winkel binnen. Daarbij valt te denken aan het ontwerpen van affiches en visitekaartjes, het maken van 
filmpjes, het modelleren en printen van 3D objecten, foto´s, portretten, schilderijen en beelden, alsook 
aan het inrichten van exposities en het aankleden van ruimtes bij evenementen. 
 
UNIT Winkel 
In de UNIT Winkel worden deze producten en diensten te koop aangeboden. De UNIT Winkel is ook 
een plek waar deelnemers kunnen werken om werkervaring op te doen. De winkel is verder een 
ontmoetingsplaats voor deelnemers, potentiële opdrachtgevers en betrokken professionals. 
De klanten zijn tevens sponsors van de UNIT Werkplaats omdat de winst van de winkel in zijn geheel 
ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het UNIT Atelier of met andere 
woorden: het is een bijdrage om de missie van de UNIT te kunnen optimaliseren. 
 
Missie 
Het UNIT Atelier met UNIT Winkel wil mensen kansen geven op een succesvol vervolg 
in een opleiding voor kunstonderwijs, in een beroep als kunstenaar of vormgever of in een andere 
opleiding, beroep of werk waar de deelnemer van het atelier zich in thuis voelt en zich verder kan 
ontwikkelen. Het UNIT Atelier wil deelnemers op de eerste plaats aanspreken op hun mogelijkheden, 
talenten en originele manier van denken. Wij gaan ervan uit dat alle deelnemers van het UNIT Atelier 
baat hebben bij een aanpak die gericht is op verduidelijking van de communicatie en het bieden van 
een voorspelbare en overzichtelijke werk- en leeromgeving. 
 
Maatwerk 
In het UNIT Atelier is sprake van maatwerk. Voor iedere deelnemer geldt een individueel 
bemiddelingstraject. Dit traject wordt vóór deelname aan het UNIT Atelier in overleg met de deelnemer  
vastgesteld en in een begeleidingsplan vastgelegd. Uiteraard wordt dit traject regelmatig met 
betrokkenen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
 
Geschiedenis 
De UNIT Academie begon in 2008 met een twee jaar durende dagopleiding voor Kunst en 
Vormgeving voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar. In het bijzonder voor jongeren met een 
autisme spectrum stoornis (ASS). Dat leverde veel bijval op, in binnen- en buitenland, maar vooral ook 
opvallend goede resultaten. Van de 41 studenten die in de vier jaren van het bestaan van de UNIT 
Academie hun certificaat hebben behaald zijn er twaalf doorgestroomd naar verschillende 
kunstacademies. Het grootste deel van de overige studenten is terechtgekomen in betaald of vrijwillig 
werk, op de universiteit of MBO-opleidingen, of timmert als zelfstandig kunstenaar aan de weg. 
 
Wetswijzigingen en bezuinigingen als gevolg van de crisis gooiden roet in het eten. Met de beperkte 
middelen die overbleven lukte het de initiatiefnemers niet de opleiding draaiende te houden. Dankzij 
onderaannemer schap van grote zorginstellingen en PGB’s en eigen bijdrages van deelnemers is het 
destijds gelukt om een Atelier en een Winkel op te kunnen zetten. Daardoor zijn de bijzondere 
deskundigheid en de ervaring van de eerste 4 jaren als Academie niet verloren gegaan. 
Bij de start van het UNIT Atelier in augustus 2012 waren er 8 deelnemers die allen één of maximaal 
drie dagdelen per week naar het atelier kwamen voor beeldende activiteiten . Momenteel, anno 2017, 
nemen wekelijks 36 deelnemers minimaal twee en maximaal 8 dagdelen per week deel aan het UNIT 
Atelier.  
 
Transitie Zorg  
Naar aanleiding van de decentralisatie van de zorg naar gemeentes is de UNIT Academie als kleine 
aanbieder van zorg in 2015 aanbesteed door de gemeentes in de Regio Rijk van Nijmegen voor de 
percelen Dagbesteding (basis en specialistisch).  
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Inmiddels heeft de UNIT Academie ook een overeenkomst voor het bieden van gespecialiseerde 
dagbesteding aan de gemeenten in de regio Oss, biedt zij naast dagbesteding ook arbeidsmatige 
dagbesteding  in de regio Nijmegen en is zij gekwalificeerd om activerend werk te bieden in de 
gemeentes in de regio Arnhem.   
 
De op het individu afgestemde activerende en ontwikkelingsgerichte trajecten, bieden meer dan enkel 
dagbesteding.  
 
 
Toekomst 
Het team van medewerkers heeft een grote deskundigheid op het gebied van begeleiding en op het 
gebied van kunst & vormgeving.  Dit team vormt een solide basis waarop verder gebouwd kan 
worden. Door het organiseren van activiteiten die de deskundigheid van medewerkers bevorderen ten 
aanzien van professionele begeleiding van de doelgroep, zal de UNIT effectief haar missie kunnen 
blijven uitvoeren. 
 
In 2016 hebben drie medewerkers een MELBA-certificaat behaald om vooral de ontwikkeling op het 
gebied van arbeidsvaardigheden beter in kaart te kunnen brengen. 
De UNIT Academie gaat als organisatie de kwaliteit van haar managementsysteem waarborgen met 
een HKZ of ISO 9001 certificatie in 2018. 
 
Om in de toekomst een goed breed aanbod aan de deelnemers te kunnen blijven bieden heeft het 
UNIT Atelier haar activiteiten eind 2016 uitgebreid met 3D modelleren en 3D printen, dankzij subsidies 
van Stichting DOEN en de ASML Foundation. Sinds oktober 2017 kunnen er door deelnemers ook 
vaardigheden ontwikkeld worden in het werken met een Lasersnijder. Sinds 2016 worden er ook 
schrijflessen aangeboden.  
 
Werving van geld 
De stichting verwerft geld door vergoeding die zij ontvangt van de betreffende gemeenten voor de 
geleverde zorg op basis van vastgestelde tarieven. 
 
De UNIT Winkel levert een kleine bijdrage aan de inkomsten van de stichting door verkoop van de 
kunstzinnige objecten gemaakt in het atelier. Tot nu heeft de UNIT Winkel niet veel meer dan 
kostendekkend gewerkt. Hopelijk zal de winkel in de toekomst ook winstgevend kunnen zijn en zo 
meer kunnen bijdragen aan het dekken van de kosten van het atelier. 
 
Voor projecten, zoals recent het project ‘3D Modelleren en Printen’ , werft de UNIT subsidies bij 
fondsen. 
 
Wij zijn de Nederlandse kunstschilderes Marlene Dumas zeer dankbaar dat zij jaarlijks de UNIT 
Academie sponsort. 
 
Vermogensbeheer 
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting UNIT Academie.  Van het vermogen 
van de stichting wordt een administratie bijgehouden door een onafhankelijke boekhouder. Deze 
boekhouder stelt tevens de jaarstukken op, die vervolgens ter goedkeuring aan het stichtingsbestuur 
worden voorgelegd.  
 
Besteding vermogen van de stichting 
De besteding van het vermogen is geheel gericht op het realiseren van de doelstelling van de stichting 
en wordt daarom besteed aan de volgende onderdelen: 
 

• aanschaffen van middelen en materialen voor het UNIT Atelier en UNIT Winkel; 
• uurloon van de betaalde freelance medewerkers , allen zijn ZZP-ers; 
• huur van locaties. 

 

 
Beloningsbeleid 
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De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Er worden van jaar tot jaar nieuwe contracten 
gesloten met ZZP’ers voor de in dat jaar relevante taken. De totale omvang van deze kosten voor 
managementtaken en begeleiding was €75.000 in 2016.  
Het bestuur werkt onbezoldigd. 
 
Doelstelling 
Het UNIT Atelier wil mensen kansen geven op een succesvol vervolg in een opleiding voor 
kunstonderwijs, in een beroep als kunstenaar, vormgever, ontwerper of in een ander beroep of 
werkplek waar de deelnemer van het atelier zich in thuis voelt en zich verder kan en wil ontwikkelen. 
De UNIT Academie richt zich op personen vanaf 18 jaar  met een meer dan gemiddelde aanleg en 
interesse voor beeldende kunst & vormgeving, die ondanks hun hoge intelligentie vastlopen in het 
reguliere onderwijs. Bij de meeste van deze jongeren is er sprake van een autisme spectrum stoornis, 
of aanverwante problematiek die de ontwikkeling verstoren. 
Dit doel willen we bereiken door onder meer: 
 

• structuur aan te bieden in week en dag 
• deelnemers aan te spreken op hun talenten en interesses 
• het ondernemen van zinvolle activiteiten in een veilige omgeving 
• het ontwikkelen van het sociaal communicatievermogen en het aanbieden van hulpmiddelen 

om in communicatief opzicht goed te kunnen functioneren in werksituaties 
• het in stand houden en stimuleren van persoonlijke ontwikkelingen 
• het ontwikkelen van het beeldend vermogen van de deelnemers 
• het begeleiden en monitoren van het werken aan de opdrachten, die de deelnemers uitvoeren.  
• Evaluatie en feedback op ontwikkelingprocessen 

 
 

 
Verslag uitgeoefende activiteiten 
 
UNIT Atelier 
In het UNIT Atelier wordt gewerkt aan de beeldende en persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemers. Dit jaar, 2017,  zijn maximaal  12 deelnemers per dagdeel actief in een week van 9 
dagdelen die het atelier geopend is.  
Naast werken met professionele begeleiding in een discipline naar keuze zijn er ook lesopdrachten in 
bepaalde kunstdisciplines als schilderen, tekenen, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing, digitale 
beeldbewerking, grafische vormgeving, creatief schrijven, 3D modelleren, 3D printen en  lasersnijden.  
In de volgende disciplines hebben de deelnemers dit jaar tot nu toe les gehad: 
 
Tijdens de vier ochtenden kunnen de deelnemers direct starten met het werken binnen een discipline 
naar keuze. Dit zelfstandig beeldend werken wordt begeleid door minimaal een betaalde professionele 
kunstenaar/vormgever en door minimaal een vrijwilliger. De vrijwilligers zijn bijna altijd ook 
kunstenaars, vormgevers of docenten Beeldende Vormen en hebben affiniteit met de doelgroep. 
 
UNIT Winkel 
De winkel is gericht op de ontwikkeling van de sociaal communicatieve en commerciële vaardigheden 
van de deelnemer. De UNIT Winkel is vier dagen per week geopend. Momenteel werken er op twee 
ochtenden per week deelnemers van het UNIT Atelier in de UNIT Winkel.  
Zij leren er klanten te woord te staan, krijgen inzicht in het commercieel functioneren van de winkel en 
hebben een podium om beeldend werk van zichzelf en dat van de andere deelnemers en 
medewerkers te verkopen. 
 
Individuele Begeleiding en Individuele Trajecten 
Elk dagdeel is op de werkplaats een coördinator aanwezig voor organisatie, managementtaken en 
voor individuele begeleiding van deelnemers. Er worden gesprekken gevoerd met deelnemers om zijn 
of haar individuele leer- en/of loopbaantraject duidelijk te krijgen en zo nodig te sturen in de door de 
deelnemer gewenste richting. 
Stichting UNIT Academie is bezig met het werven van geld om de begeleiding van de deelnemers 
verder te professionaliseren en om de deskundigheid van de medewerkers ten aanzien van de 
doelgroep te vergroten. 
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Resultaten 
In de afgelopen 9 jaren van het bestaan van de UNIT Academie is gebleken dat 70% van de 
deelnemers weer een stap voorwaarts maakt, waarvan een groot gedeelte naar MBO, HBO en 
Universiteit. 
Inmiddels hebben 32 oud-deelnemers succesvol een diploma behaald in deze soorten van onderwijs. 
Een aantal oud-deelnemers van het Atelier zijn actief op de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk of 
een werkervaringsplaats. Hierdoor hebben ook zij een stap gezet naar een volwaardige plek in de 
samenleving. 
Voor 30% van de oud-studenten en (nu) deelnemers is het niet of nauwelijks haalbaar om een 
vervolgstap te zetten richting onderwijs of arbeidsmarkt. Zij blijven als deelnemer aan het UNIT Atelier 
verbonden en hebben op deze manier een zinvolle dagbesteding, die tevens structuur biedt aan hun 
leven.  
 
 
 


