
 Verdere uitwerking meerjarenvisie 2020-2023

 Nieuwe CAO ingevoerd

 Overstap van cursusjaar naar kalenderjaar

 Aanpassing van de ICT-situaties in Geldrop-Mierlo en 
Nuenen

 Werkterrein van fondsenwerving uitgebreid

 Gebruik gemaakt van (beperkte) alternatieve 
podiumruimte wegens verkoop van zaal Scala

 Wijziging van de samenstelling van de OR

 Wijziging samenstelling raad van toezicht

 Uitbreiding van het aantal  personeelsbijeenkomsten

 Nieuwe opzet open dagen

 Digitalisering van het aanbod door o.a. 
instructiefilmpjes voor muzieklessen

 Uitbreiden en moderniseren van de website

 Deelname aan het project ‘oorlog in mijn stad’ in het 
kader van 75 jaar bevrijding

 Preventieve maatregelen genomen ter voorkoming 
van verzuim, o.a. ergonomische hulpmiddelen als zit-
sta verhogers

 Intensivering van voortgangsgesprekken

 Aanstelling van een nieuw Hoofd Kunst & Cultuur

 Aanstelling van een management assistente

 Aanstelling van een extra conciërge

 Intensivering van het aantal scholingen t.b.v. de 
ontwikkeling van medewerkers

Onderwijsactiviteiten Helmond 2019
Zelfstandige projecten /los van CultuurContact, o.a. 
Impulsgelden Muziek

3.417

Onderwijsactiviteiten Helmond i.s.m. Cultuur Contact 
(binnenschools):

11.416

• Onderdeel Muziek uit Kunstmenu BO (gr. 3/4/7/8)
• Projecten met de combinatiefunctionaris
• Projecten met scholen van voortgezet onderwijs
• Projecten vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit
• Verlengde schooldagen

3.723 
218
1.930
5.500
45

Onderwijsactiviteiten Geldrop - Mierlo 
(binnenschools)

2019

Projecten in het primair onderwijs 4.019
Projecten in het voortgezet onderwijs 156

Onderwijsactiviteiten Nuenen (binnenschools) 2019
Projecten in het primair onderwijs 1.111
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Verdere ontwikkeling en implementatie van de
meerjarenvisie 2021-2024
Verder inzetten op personele ontwikkeling
door inzet van Online Talent Manager
training, begeleiding en scholing

Aanpassing organisatiestructuur
Intensiever gebruik maken van bestaande IT-systemen dan 
wel keuze voor aanschaf andere IT-systemen

Verbetering van de processen
uitgaande van de ‘Lean’ methodiek

Verbeteren huisvestingssituaties

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

 Inrichting van een geautomatiseerde 
projectadministratie

 Optimaliseren van het urenregistratiesysteem

Organisatorisch gebied
Particuliere markt
cursusmarkt incl. HaFaBra

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim lag in 2019 op 5,46 %. Een hoog 
percentage waarvoor een duidelijke verklaring is.
In 2019 hebben we helaas te maken gehad met 4 
langdurige ziektesituaties waardoor het totale verzuim 
hoger is uitgepakt. 

Scholing en coaching
Jaarlijks kunnen individuele personeelsleden een 
beroep doen op het scholingsbudget om zich verder 
te bekwamen in hun vakgebied. In 2019 hebben 12 
medewerkers hiervan gebruik gemaakt.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Managementteam

Op 31 december 2019 werkten bij Kunstkwartier 74 mensen met 
een omvang van 32 fte. Veel contracten met een relatief kleine 
omvang, voor het merendeel geregeld in vaste contracten en de rest 
in tijdelijke contracten. Ook maakt Kunstkwartier gebruik van zzp-ers 
in het geval van (kortlopende) projecten en vervanging bij ziekte.

Cursorische
activiteiten

Maatschappelijk
domein

Onderwijs

Onderwijsactiviteiten

Maatschappelijk Domein

Totaal 2019

23.215

Helmond
1.495

Helmond
289

Helmond
671

Geldrop - Mierlo
360

Geldrop - Mierlo
46

Geldrop - Mierlo
22

Nuenen
211

Nuenen
2

Gerealiseerd in 2019 Publieksbereik in 2019 Personeel

Kunstkwartier
Toezicht, bestuur, checks en balances

Koers naar de toekomst
een doorkijk naar 2020

Financiën - Positief exploitatieresultaat 2019
In 2019 heeft Kunstkwartier een positief 
exploitatieresultaat van € 45.774,- gerealiseerd. 

Communicatiegebied

Personeelsgebied

Procesgebied

OR

Jaarverslag 2019



www.kunst-kwarti er.nl

Huiskameratelier Ameide gaat weer van start!
Informati e bijeenkomst 17 februari 14.30 uur
We nodigen u graag uit op maandag 17 februari om 14.30 uur in de gasterij van 
de Ameide voor een informati ebijeenkomst. Onder het genot van koffi  e en cake 
leggen we u uit wat we precies gaan doen en kunt u zich meteen inschrijven.

Dit jaar vindt het Huiskameratelier plaats op maandagmiddag
van 14.30 tot 16.30 uur.   

Over het huiskameratelier
Wil je gezellig samen zijn én iets leren? Wil je creati ef aan de slag én nieuwe 
mensen leren kennen? Houd je van koffi  e (of thee) én boeiende gesprekken?
Dan is het huiskameratelier echt iets voor jou.

Het huiskameratelier biedt de ideale combinati e van gezellig samenzijn en nieuwe 
dingen leren. Samen met een vakbekwame docent werk je in een aantal weken 
naar mooie resultaten. Je krijgt uitdagende opdrachten en werkt in eigen tempo 
met verschillende technieken en materialen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

KUNST
www.kunst-kwartier.nl 

Kinderatelier
De veelzijdige cursus voor creatieve kinderen van 6 t/m 11 jr.! 
Leer tekenen en schilderen met verschillende materialen.
Of ga aan de slag met hout, steen of klei. Maak een collage of 
je eigen linosnede. Wij begeleiden je om je eigen fantasie om 
te zetten naar een echt kunstwerk!

Woensdag van 13.30 - 15.00 uur
Kunstkwartier Helmond
Meer informatie en inschrijven:
www.kunst-kwartier.nl

K U N S T K W A R T I E RBandcoaching! 
Moderne popmuziekopleiding 
met de focus op samenspelen en 
muziek van nu gecombineerd met 
ambachtelijk muziekonderwijs.

Dark Thoughts doorontwikkeling 
De dansfilm Dark Thoughts, 
over het hebben van suïcidale 
gedachten is doorontwikkeld in een 
beweegworkshop voor docenten 
uit het voortgezet onderwijs.

Muziek in 2019
• voortdurende aanpassing 

van het aanbod aan de 
tijdsgeest.

• gedifferentieerd lesaanbod 
binnen de secties

• opkomst van popbandjes

Body en Mind
De afdeling Body en Mind heeft 
een update gekregen en speelt 
nu nog meer in op de behoefte 
van de cursisten. Hierdoor is het 
aantal cursisten en lessen fors 
gestegen.

Bemiddeling en ondersteuning
In 2019 hebben verschillende 
partijen gebruik gemaakt van 
de expertise van Kunstkwartier.
Door middel van inhoudelijke 
ondersteuning en bemiddeling  
konden zij hun plannen voor 
projecten op het gebied 
van culturele ondersteuning 
concreter vorm geven. 
Enkele partijen die wij 
ondersteund hebben zijn 
Savantzorg, Novadic-Kentron 
en de LEV groep. 

Opruiming bij de afdeling Theater
In 2019 heeft de theaterafdeling de kansen en 
bedreigingen van de afdeling in kaart gebracht. 
En hier bij de inrichting van het aanbod 
op ingespeeld. Met als gevolg een enorme 
instroom aan enthousiaste theaterspelers, 
zowel in Helmond als Geldrop. 

Talentstroom
Bovengemiddeld getalenteerde 
kinderen en jongeren worden extra 
uitgedaagd en geïnspireerd.

Helmond in 100 stukskes
In ‘Helmond in 100 stukskes’ worden vondsten van een oude vuilnisbelt 
ingezet om verhalen over vroeger op te halen. Dit jaar is ‘Helmond in 100 
stukskes’ een begrip geworden in Helmond. De winst van de landelijke 
Grote Archeologieprijs heeft voor veel publiciteit gezorgd.

Jonge Mantelzorgers - Nuenen
In 2018 lag de nadruk op leren kennen van de doelgroep en het erkennen 
van het maatschappelijk vraagstuk.

Huiskameratelier Jo van Dijkhof - Nuenen
Ontwikkeling opstart van huiskameratelier op zorglocatie Jo van Dijkhof.

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

Huisje Boompje … BEEST!
Interdisciplinaire ochtend 
met workshops voor ouders 
en kinderen waarin de eigen 
dansvoorstelling centraal staat.

Dansvoorstelling Chronicles
Jong en oud brengen gezamenlijk 
een prachtige productie op het 
podium van Theater Speelhuis.

Enough
Een indrukwekkende dans op een 
bijzonder locatie. Moderne dans 
tijdens de Nacht van Cultuur 2019.

Ready to Rock
Muziekles ‘from scratch’,  muziekles na schooltijd maar wél op school. De 
leefwereld van kinderen wordt vergroot, er is ruimte voor talentontwikkeling 
én kinderen verleggen de grenzen van hun muzikale mogelijkheden.

Musical
Met trots zijn de cursisten van Musical Theater 18+ aan onze musicalsterren 
toegevoegd. Dit leverde een enerverende voorstelling met volwassen 
spelers op. De productie Ik Jij Wij pakt je vast en zet je aan het denken. 
Naast de productie van de 18+ groep was er ook de productie Twist. Nog 
nooit in de geschiedenis van musical bij Kunstkwartier stonden er zoveel 
jongeren en kinderen op het toneel in dezelfde productie. Gedragen door 
de Jongeren Productiegroep, ondersteund door een kinderensemble werd 
het verhaal van Oliver Twist op een geheel eigen wijze opgevoerd. Een mooi 
staaltje jong musical talent van Helmond.  

Huiskameratelier
Creatief ontwikkelen en elkaar ontmoeten staat centraal. Kwetsbare 
senioren worden gedurende een aantal weken uitgedaagd om met 
beeldende opdrachten aan de slag te gaan. De Huiskamer heeft zich in 
2019 verder ontwikkeld. Zo zijn er bij diverse zorglocaties Huiskamerateliers 
gerealiseerd. Ook zijn er tijdens de LEV-zomerweken op een aantal locaties 
workshops gegeven om te onderzoeken of er animo was voor andere 
disciplines binnen het huiskamerconcept. Met name de slagwerkworkshop 
was een daverend succes.

Portfolioklas
In samenwerking met 
CultuurContact en OBSH én alle 
middelbare scholen in Helmond 
organiseerde Kunstkwartier in 2019 
de Portfolioklas voor leerlingen 
uit groep 7 en 8 van de openbare 
basisscholen.

De deelnemende kinderen zijn 
bijna allemaal geïnteresseerd in 
een creatieve opleiding na de 
basisschool of na het voortgezet 
onderwijs.
In de portfolioklas werkten ze aan 
hun talent, leerden ze procesmatig 
werken en maakten ze kennis met 
nieuwe disciplines, vaardigheden 
en technieken.

HAFA verenigingen
Heroriëntering en monitoring zorgt 
voor goede samenwerking tussen 
verenigingen en Kunstkwartier.

Rommel!
Musical en Dans bundelden de 
krachten tijdens de voorstelling 
Rommel! Een daverend succes in 
een uitverkocht Theater Speelhuis.

Lucas Gassel
De Helmondse meester is dit 
jaar een inspiratiebron tijdens de 
schildercursussen. Ook wordt er 
samen met Museum Helmond en 
OBSH een groot educatieproject 
ontwikkeld. 

Onderwijsprojecten in Helmond

Cresco  - Ready to Rock en Ready to Move op de Praktijkschool en het 
Vakcollege. Naast de instrumentale lessen zijn danslessen toegevoegd.

In Vuur en Vlam  - Lessenpakket rondom de muziekvoorstelling van het 
Amsterdams Barok Ensemble.

Speelleerorkest Dierdonk  - “Kinderen met een instrument in hun handen 
of mond, kunnen geen ruzie maken”!

Werkplaats Vrije school Peelland  - Groepsoverstijgende lesactiviteit, 
muziekonderwijs waardoor sociale, intellectuele en praktische vermogens 
worden aangesproken.

Oorlog in mijn stad -  Een project voor kinderen van groepen 7/8  in het 
kader van 75 jaar bevrijding. D.m.v. verschillende theatrale workshops 
leerden zij de geschiedenis van de stad in oorlogstijd kennen.

Onderwijsprojecten in Nuenen

Liedjesfestival op Basisschool de Dassenburcht 
Een echt songfestival voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8.

Kunstpodium op het Nuenens College
Leerlingen met interesse in de expressieve vakken, krijgen 3 lesuren per 
week extra om deze lessen te volgen.

Onderwijsprojecten in Geldrop - Mierlo

Sjakie en de Chocoladefabriek - Dommeldalschool
Voorstelling met lessen theater, zang , dans en schoolorkest.

Blazersklas anders - Kindcentrum Puur Sang  - Naast blaasinstrumenten en 
slagwerk kan er ook gekozen worden voor de accordeon.

Cultuurweek Regenboog  - Schoolbreed cultuurproject op maat, bestaande 
uit een voorstelling en beeldende en muzikale workshops.

Cultuurkaart Strabrecht College 
Een popproject, waarin leerlingen van havo en vwo, lessen krijgen op gitaar, 
keyboard, basgitaar, zang, rap en drums.

“Ik deed mee aan het huiskameratelier 
om weer opnieuw inspiratie te krijgen, 
dat is weer terug dankzij mijn docent.
Ik heb weer het idee dat ik er toe doe.”

“Ik heb genoten van verhalen
vertellen en ernaar luisteren. Even 

waren mooie herinneringen uit mijn 
jeugd het gespreksonderwerp, en 

niet mijn gezondheid”.

Verklaring van de symbolen particuliere cursusmarkt beeldende kunst body en mindbody en mindonderwijsactiviteiten maatschappelijk domein muziekmusical theaterdans


