KunstWerkt!
Kunsteducatie en coaching
voor mensen met een psychiatrische achtergrond

“Als ik hier naar binnen loop, ben ik één van de cursisten van Cultuurhuis Wherelant.”
Citaat deelnemer Inloopatelier
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Cultuurhuis Wherelant - van IJsendijkstraat 403 - info@wherelant.nl - www.wherelant.nl - 0299 - 434777

Het Inloopatelier, het Coachingsatelier en het Werkatelier bestaan naast elkaar
en sluiten op elkaar aan. Samen met het basisatelier (fase 1) op de locatie van
de Reaktgroep vormen de vier programma's een doorlopende ontwikkelingslijn
van zorg naar zelfstandigheid.

Wat KunstWerkt! voor u en uw cliënt kan betekenen
Cultuurhuis Wherelant vindt dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Daarom bieden wij een plek voor mensen met een psychiatrische achtergrond binnen ons centrum in samenwerking met de zorginstelling Maatschappelijke Participatie Parnassia Groep (MPPG). Het traject start op de
locatie van de zorginstelling waar naast allerlei dagbestedingsactiviteiten het basisatelier plaatsvindt (fase 1).
Wie kan en wil stroomt door naar het laagdrempelige Inloopatelier (fase 2) bij Cultuurhuis Wherelant. Gevolgd
door het praktische en individueel gerichte Coachingsatelier (fase 3) dat leidt naar hobby, opleiding en werk.
Het werkatelier Kunst Zonder Label (fase 4) tenslotte is een deelnemersinitiatief waar in het atelier zelfstandig
gewerkt wordt aan verdere persoonlijke en artistieke ontwikkeling binnen de muren van ons kunstencentrum.

Fase 1 bij MPPG (voorheen Reakt)
Het Basisatelier
Is een plek binnen de GGZ, waar diverse
creatieve activiteiten centraal staan. Mozaïek,
tekenen/schilderen, speksteen, enzovoort.
Doelen zijn: uit sociaal isolement komen, dagstructuur krijgen, met psychiatrische beperkingen leren omgaan. De groepen worden begeleid door een activiteitenbegeleider van MPPG
(voorheen Reakt). Voor meer informatie zie het
programma van MPPG.
Fase 2 bij Cultuurhuis Wherelant
Het Inloopatelier
Is een structurele dagactiviteit die inspireert,
stimuleert en activeert. Elke maandagmiddag
en vrijdagochtend, gedurende 40 weken, geven
diverse kunstdocenten korte cursussen in uiteenlopende beeldende disciplines. Naast de kunstdocent is de activiteitenbegeleider van MPPG
aanwezig.
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Fase 3 bij Cultuurhuis Wherelant
Het Coachingsatelier
Is een tweejarig leer- werktraject met wekelijkse
lessen op de vrijdagmiddag. Iedere deelnemer
werkt aan een eigen kunstproject. Er worden stages
gelopen zowel binnen als buiten het Cultuurhuis. De
kunstcoach begeleidt de deelnemers op het gebied
van de kunstbeoefening en de trajectbegeleider van
MPPG op persoonlijk ontwikkeling.
Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur

Kennismaking/Rondleiding/
Koffie ochtend in Wherelant

Cultuurhuis Wherelant maakt het verschil
•
•
•
•
•
•
•

Deelnemers komen vrijwel altijd naar de afgesproken bijeenkomsten (hoge opkomst)
Deelnemers stromen regelmatig door naar (vrijwilligers-)werk en opleiding
Deelname werkt preventief (voorkomt terugval)
Deelnemers participeren bij Wherelant in een maatschappelijke omgeving
Deelnemers oefenen met vaardigheden op kunstzinnig- en persoonlijk gebied
Deelnemers bouwen aan een sociaal netwerk
Door deelname ontstaat meer commitment, zingeving, plezier en trots bij de deelnemers
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Fase 4 bij Cultuurhuis Wherelant
Kunst Zonder Label
Is een deelnemersinitiatief voortgekomen uit KunstWerkt! en organiseert onafhankelijk van reguliere
organisaties ondersteuning voor mensen die zich
creatief en kunstzinnig willen ontwikkelingen. Het is
voor iedereen toegankelijk uit de regio ZaanstreekWaterland die de eigen bijdrage dagbesteding GGZ
niet kan betalen en voor ex-deelnemers van KunstWerkt!. Deelnemers moeten zelfstandig kunnen werken. Kunst Zonder Label vindt wekelijks plaats in een
werkatelier waar creativiteit en kunstzinnigheid samenkomen.
Voor meer informatie zie www.kunstzonderlabel.nl
Dinsdag van 13:30 - 16:00 uur

Waar kunst de verbindende factor is voor persoonlijke ontwikkeling
Waar kunst en zorg elkaar vinden in een maatschappelijke omgeving
Met een sterke overtuiging en recht vanuit het hart!

KunstWerkt! is een innovatief concept met kunst(educatie) als verbindende factor voor de
ontwikkelingsgerichte rehabilitatie van cliënten in een gezonde omgeving buiten de zorginstelling.

Visie
Bij Cultuurhuis Wherelant staat de mens met zijn/haar talenten centraal. Mensen worden gewaardeerd op wat zij kunnen en willen. Zij worden hierin ondersteund door professionals die hen helpen
bij hun verdere ontwikkeling. Mensen met een psychiatrische achtergrond volgen met enthousiasme de workshops van het Inloopatelier en het leerprogramma van het Coachingsatelier. Wherelant
heeft zich ontwikkeld tot een kunstencentrum waar deze groepen zich welkom voelen, zich verder
kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen.

Kosten

Voor deelname activiteiten MPPG en Cultuurhuis Wherelant:
Voor een passende financiering kunt u contact opnemen met de MPPG. Zij kijken of u in aanmerking komt voor een Ciz indicatie. Ook is het mogelijk om de activiteiten zelf te betalen.
Kunst Zonder Label: deelnemers betalen € 20,00 per maand op de laatste dinsdag van de maand.

Good practices
•  Een deelnemer is als ervaringsdeskundige in dienst bij een grote zorginstelling. In de tijd dat   
zij de activiteiten bij Wherelant volgde heeft zij twee gedichtenbundels uitgegeven.
Met haar gedichten heeft ze diverse prijzen gewonnen.
•  Verschillende deelnemers zijn doorgestroomd naar vrijwilligerswerk.
•  Een deelnemer waarvan de Ciz-indicatie niet is verlengd, helpt nu elke week het klusteam
van Wherelant in ruil voor deelname aan het Inloopatelier.
•  Een deelnemer heeft werk gevonden bij een drogist, haar oude beroep.
•  Een deelnemer heeft na het Coachingsatelier geëxposeerd in het Purmerends Museum.
•  Drie deelnemers hebben het initiatief genomen voor Kunst Zonder Label

Cultuurhuis Wherelant
Van IJsendijkstraat 403
1442 LB Purmerend
0299 434777
j.geels@wherelant.nl
www.wherelant.nl

MPPG voorheen Reakt
Nijverheidsweg 14
1442LD Purmerend
088-0240116
f.bolink@reaktgroep.nl

Kunst Zonder Label
kunstzonderlabel.14@gmail.com
www.kunstzonderlabel.nl
www.facebook.com/kunst zonder label

