
organisa� e personeelsbeleid communica� e ziekteverzuim scholing en coaching raad van toezicht managemen� eam ondernemingsraadprocessen en systemen fi nanciën OR

 Uitbreiding muziekinstrumenten Ready to Rock

 Ontwikkeling van digitale lesmiddelen

 Interne verhuizing - op� malisa� e beschikbare ruimtes

 Inzet alterna� eve podiumruimtes

 Team Voorbereiding Implementa� e Meerjarenvisie - 
verdere ontwikkeling meerjarenvisie 2021-2024

 Aanpassing van diverse func� eprofi elen

 Intensivering verzuimpreven� e- en begeleiding

 Coachingstrajecten

 Bredere inzet docenten - cursusmarkt, onderwijs en 
maatschappelijk domein

 Intensieve Corona-crisis-communica� e, intern/extern

 Aanpassing website

 Herinschrijven vereenvoudigen d.m.v. doorlopende 
inschrijving (n.a.v. behoe� e klant)

 Meer doelgroepgerichte campagnes

 Intens� evere inzet social media

 Ontwikkeling webinars

 Inrich� ng projectenmodule in Perfect View

 Overstap cursusjaar naar kalenderjaar m.b.t 
urenregistra� e

 Invoering doorlopende inschrijving

Organisatorisch gebied

Gerealiseerd in 2020

Communica� egebied

Personeelsgebied

Procesgebied

2020 - Een jaar in het teken van het Corona 

Een jaar met afwisselend volledige en gedeeltelijke 
slui� ng. Een jaar van onzekerheid en gebrek aan 
perspec� ef. Van online lessen en thuiswerken. Van 
onzekerheid over toekomst en gezondheid. 
Van in beeld blijven bij cursisten, deelnemers én 
medewerkers. En een jaar met gemis aan contact en 
toch vol van persoonlijk contact. Het was een intensief 
jaar dat anders liep dan gepland.

Door middel van persoonlijke 
aandacht en creati ef blijven 

denken hebben we in 2020 
ondanks alles een compleet 

programma neer kunnen zett en. Een jaar van fl exibel denken en doen, in contact 

blijven en kijken naar wat wél kan.

Onderwijsac� viteiten Helmond 2020
Zelfstandige projecten in het primair onderwijs 
14 scholen (los van CultuurContact)

1.427 lln

Projecten in het voortgezet onderwijs
1 school (los van CultuurContact)

200 lln

Projecten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs
1 school (los van CultuurContact)

20 lln

Onderwijsac� viteiten Helmond i.s.m. Cultuur Contact 
(binnenschools):
• Onderdeel Muziek uit Kunstmenu BO (gr. 3/4/7/8)
• Projecten met de combina� efunc� onaris
• Projecten met scholen van voortgezet onderwijs
• Projecten vanuit Cultuureduca� e met Kwaliteit
• Verlengde schooldagen

500 lln
27 lln
479 lln
alle scholen
1 school

Onderwijsac� viteiten Geldrop - Mierlo 
(binnenschools)

2020

Projecten in het primair onderwijs - 11 scholen 3.268 lln

Onderwijsac� viteiten Nuenen (binnenschools) 2020
Projecten in het primair onderwijs - 5 scholen 811 lln
Projecten in het voortgezet onderwijs - 1 school 154 lln

Par� culiere markt
cursusmarkt incl. HaFaBra

Onderwijsac� viteiten

Helmond
1.735

Geldrop - Mierlo
389

Nuenen
230

Publieksbereik in 2020

Vanwege de lockdown zijn er in 2020 veel onderwijsprojecten geannuleerd 
dan wel niet opgestart.

Publiek � jdens uitvoeringen: 580

Ready to Rock

Maatschappelijk Domein

Totaal 2020
11.640

Helmond
6 scholen - 160lln

Helmond
1.237

Geldrop - Mierlo
3 scholen - 47 lln

Geldrop - Mierlo
270

Nuenen
106

Dhr. Sytze Ferwerda voorzi� er (van 20-8-2011 tot 
1-2-2020)

Dhr. Frans S� enen voorzi� er (vanaf 1-2-2020)

Dhr. Roelof Knopper                                            lid (van 1-1-2011 tot 15-12-2020 )

Mevr. Marijke Blom-Laschek                              lid (van 22-11-2011 tot 15-12-2020
vanaf 18-11-2019 waarnemend 
voorzi� er)

Mevr. Aa� e van de Waterbeemd                      lid (vanaf 11-2-2019)

Mevr. Renate Groenveld                                    lid (vanaf 1-12-2019)

Mevr. Luciënne Lambermont voorzi� er 

Mevr. Leon� ne Hartman secretaris

Mevr. Sandra van Loon lid

Dhr. Eddie Franken                                               lid

Mevr. Marjolijn Sampers                                            lid

Mevr. Ine de Graaf                                            lid

Dhr. Theo de Veer directeur- bestuurder

Dhr. Fred Weijers hoofd kunst en cultuur

Dhr. Toine van der Velden controller / hoofd bedrijfsvoering

Vaststelling van de meerjarenvisie 2021-2024
Verder inze� en op personele ontwikkeling
door inzet van Online Talent Manager
training, begeleiding en scholing

Verdere digitalisering van de dienstverlening
Scholing en ontwikkeling
Overstap van func� eprofi elen naar rollen en taken en 
introduc� e van een nieuwe func� ewaarderingsmethode

Aanpassing organisa� estructuur om deze beter te 
laten aansluiten bij onze dienstverlening
Verbetering van de werkprocessen, Lean Methodiek
Onderzoek naar mogelijk gezamenlijke huisves� ng 
met bibliotheek Helmond-Peel

Verdere uitbouw van de drie belangrijke werkterreinen
in de gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim lag in 2020 op 6,1 %. Een rela� ef hoog 
percentage waarvoor een duidelijke verklaring is.
In 2020 hebben we namelijk te maken gehad met 4 
langdurige ziektesitua� es bij werknemers met grote 
contracten. 

Scholing en coaching
Jaarlijks kunnen individuele personeelsleden een 
beroep doen op het scholingsbudget om zich verder te 
bekwamen in hun vakgebied. In 2020 hebben 10 collega’s 
hiervan gebruik gemaakt.

Het jaarverslag van de Raad van Toeicht is te vinden op
www.kunst-kwar� er.nl.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Managemen� eam

Op 31 december 2020 werkten bij Kunstkwar� er 71 mensen met 
een omvang van 26,88 � e. Veel contracten met een rela� ef kleine 
omvang, voor het merendeel geregeld in vaste contracten en de rest 
in � jdelijke contracten. Ook maakt Kunstkwar� er gebruik van 22 zzp-
ers in het geval van (kortlopende) projecten en vervanging bij ziekte.

Cursorische
ac� viteiten

Maatschappelijk
domein

Onderwijs

Personeel

Kunstkwar� er
Toezicht, bestuur, checks en balances

Koers naar de toekomst
een doorkijk naar 2021

Financiën - nega� ef exploita� eresultaat 2020
In 2020 hee�  Kunstkwar� er een nega� ef 
exploita� eresultaat van € 34.706,- gerealiseerd. 

OR

Jaarverslag 2020

Het managemen� eam hee�  er in 2020 als volgt uitgezien:

S� ch� ng Kunstkwar� er past de principes en aanbevelingen van de 
Governance Code Cultuur 2019 toe.

Totaal aantal 
cursisten 2.354

www.kunst-kwar� er.nl



KUNST
www.kunst-kwartier.nl 

Goede voornemens voor het nieuwe jaar?

sterke buikspieren   meer energie  sterkere rug   
verbeterd concentratievermogen  brengt balans in het 
lichaam  betere lichaamshouding   grotere flexibiliteit 
 diepe, gezonde ademhaling  tijd voor zelfzorg  kleine 
vaste groepjes  verbinding tussen body en mind  meer 
stabiliteit prettige sfeer  voor jong en oud   care pilates 

Wij helpen je om je doelen te bereiken!
Begin 2020 start een nieuwe Pilates beginners groep.
Eerste les op dinsdag 14 januari om 19:00 uur.
Schrijf je in via www.kunst-kwartier.nluitgestel

d
uitgestel

d

Rockit en Rockacademy!
Onze popmuziekafdeling bestond 
in 2020 uit 11 bandjes met in 
totaal 56 bandleden. Focus ligt op 
verdere doorontwikkeling in 2021.

Wijkproject Rijpelberg
Opgezet met als doel s� lle 
armoede aan te pakken. Door 
Corona aangepast naar Rijpelberg 
vakan� eland waarbij de focus lag 
op het gemis van ‘op vakan� e’. 

Huiskameratelier
Jo van Dijkhof - Nuenen
Opgehaalde verhalen van 
bewoners zijn op theatrale wijze 
teruggegeven aan de bewoners. De 
geplande voorstelling kon vanwege 
maatregelen niet doorgaan. Maar 
door een snelle samenwerking zijn 
de verhalen op beeld vastgelegd 
en uitgezonden door de Lokale 
Omroep Nuenen.

Ertussenuit in eigen huis
Een voorstelling gemaakt op basis 
van de verhalen van de bewoners 
van de Neducofl ats. Te bekijken 
vanaf het balkon, een coronaproof 
cultureel verzetje.

Geheim van Zesgehuchten
Wijkverhalen in Zesgehuchten 
(Geldrop) zijn opgehaald en samen 
met mensen uit de wijk uitgewerkt 
tot een theaterwandeling.

Muziek in 2020
• Binnen één week na 

lockdown zijn de online 
individuele muzieklessen 
van start gegaan

• Online lessen zijn geen 
volledige vervanging 
van de reguliere lessen, 
cursisten ontvangen 10% 
kor� ng

• Ongeveer 90% van de 
cursisten volgt online 
muziekonderwijs.

Talentstroom
Bovengemiddeld getalenteerde 
kinderen en jongeren worden extra 
uitgedaagd en geïnspireerd om tot 
meer verdieping te komen.

Talentstroom
Bovengemiddeld getalenteerde 
kinderen en jongeren worden extra 
uitgedaagd en geïnspireerd om tot 
meer verdieping te komen.

Talentstroom
Bovengemiddeld getalenteerde 
kinderen en jongeren worden extra 
uitgedaagd en geïnspireerd om tot 
meer verdieping te komen.

Kwiebus en Krioelstad
De geplande kindervoorstellingen 
kregen een nieuw ‘corona’jasje. De 
produc� es zijn gefi lmd en naar de 
cursisten en hun ouders gestuurd.

Gluren bij de buren
4 goedbezochte voorstellingen 
dans- en musical in ons eigen huis. 
Muzikale talenten waren in diverse 
huiskamers in Helmond te horen.

Helmond in 100 stukskes
In Helmond in honderd stukskes worden vondsten van een oude vuilnisbelt 
ingezet om verhalen over vroeger op te halen. In 2019 werd het project 
een begrip in Helmond, in 2020 zijn de verhalen gebundeld in een boek en 
wordt zodra Corona het toelaat overhandigd aan minister Engelshoven.

Zien en gezien worden - Nuenen
Project waar we dans en beeldende kunst inze� en om bewust wording 
omtrent het bestaan van jonge mantel zorgers te bevorderen. 

Huiskameratelier Jo van Dijkhof - Nuenen
Ontwikkeling opstart van huiskameratelier op zorgloca� e Jo van Dijkhof.

Het geheim van Zesgehuchten - Geldrop - Mierlo
Theaterwandeling door de wijk, gemaakt door en voor bewoners.

Dark Thoughts
Na de succesvolle fi lm is de theater
voorstelling 4 keer opgevoerd in 
Theater Speelhuis. Uitverkocht,  
zowel de zaal als via livestream.

Spitzen cursisten
De nieuwe lich� ng klassieke danse-
ressen is na een professionele pas-
sessie voorzien van nieuwe spitzen.  
Klaar voor de toekomst!

Body en Mind
Persoonlijke coaching en contact 
zorgen voor trouwe cursisten. Veel 
cursisten doen enthousiast mee 
met de online lessen.

Ready to Rock
Muziekles ‘from scratch’,  muziekles na school� jd maar wél op school. Of 
� jdens dit jaar, thuis. De rockers zijn door middel van fi lmpjes en persoonlijk 
contact in beeld gebleven. Na de lockdown rocken we meteen verder.

Naast de ac� viteiten waarbij we de leerlingen direct bereiken zijn er ook 
scholingstrajecten voor leerkrachten waardoor de lessen kwalita� ef beter 
en/of waardevoller worden. Indirect bereiken we zo natuurlijk ook de 
leerlingen. Helaas zijn deze trajecten veelal uitgesteld door de Corona 
maatregelen. We gaan er van uit dat deze ac� viteiten zodra mogelijk alsnog 
zullen plaatsvinden. Tijdens de 1e Corona lockdown zijn alle scholen in ons 
werkveld wekelijks voorzien van � ps voor online cultuuronderwijs. Daarmee 
hebben we op een aangepaste manier toch een ondersteuning gegeven aan 
de leerkrachten om cultuur bij de leerlingen te brengen.

Huiskameratelier ontwikkelt zich
Crea� ef ontwikkelen en elkaar ontmoeten staat centraal. Kwetsbare 
senioren worden uitgedaagd om crea� ef aan de slag te gaan. Veranderd 
in corona-proof programma, zo kregen deelnemers een thuisopdracht 
toegestuurd en kon er tussen de lockdowns door nog een excursie naar de 
Cacaofabriek gepland worden. En konden de beeldende opdrachten in de 
Ameidefl at toch in aangapste vorm door gaan.  Helaas is huiskameratelier- 
muziek in de Pannenhoeve komen te vervallen.

Lespakketjes
Verschillende lespakketjes zijn 
naar cursisten gestuurd om ze ook 
� jdens de lockdown uit te dagen.
Een zeer gewaardeerde ac� e.

Fotografi e cursus Tahné Kleijn
Een korte cursus fotografi e door 
stadskunstenaar Tahné Kleijn. Het 
animo was zo groot dat de cursus 
een vervolg krijgt.

HAFA Ensembleavond
Bevordering samenwerking tussen 
verenigingen en Kunstkwar� er én 
bevordering samenspel tussen de 
leerlingen.

HAFA Ensembleavond
Bevordering samenwerking tussen 
verenigingen en Kunstkwar� er én 
bevordering samenspel tussen de 
leerlingen.

HAFA Ensembleavond
Bevordering samenwerking tussen 
verenigingen en Kunstkwar� er én 
bevordering samenspel tussen de 
leerlingen.

Musical Oosterse Nacht
Coronaproof opgevoerd in 
Natuurtheater de Donck in 
Someren. Een prach� g voorbeeld 
van kijken wat er wel kan.

Uitbreiding Theateraanbod
Om alle doelgroepen een plekje op 
de theaterafdeling te bieden is de 
cursusmarkt uitgebreid met een 
speciale 18+  theatercursus.

10 minute workouts - online
Diverse onderdelen van de 
dansopleiding zijn in lessen van 10 
minuten samengesteld en online 
beschikbaar gesteld.

Posi� eve wenskaart 
Cursisten hebben hun favoriete 
uitzicht op een wenskaart getekend. 
Deze zijn met een opbeurende tekst 
naar ouderen in Helmond gestuurd.

Beeldende Kunst in Beeld
In samenwerking met videograaf 
Rob Deelen worden de cursus-
ac� viteiten en docenten in beeld 
gebracht.  

de leerkrachten om cultuur bij de leerlingen te brengen.

Verklaring van de symbolen par� culiere cursusmarkt beeldende kunst body en mindbody en mindonderwijsac� viteiten

kunstkwar� er onderwijsac� viteiten in Helmond

kunstkwar� er onderwijsac� viteiten in Geldrop-Mierlo

kunstkwar� er onderwijsac� viteiten in Nuenen

maatschappelijk domein muziekmusical theater ready to rockdans

1.427 leerlingen primair onderwijs
200 leerlingen voortgezet onderwijs

20 leerlingen mbo

3.268 leerlingen primair onderwijs

811 leerlingen primair onderwijs
154 leerlingen voortgezet onderwijs

16
scholen

11
scholen

5
scholen

muziekproject

ateliers

worshops

leerorkest

cultuurloper

cultuurdag

blazersklas

liedjesparade

dansdag

voorstelling

coaching

verlengde schooldag


