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Beste lezer(es),

U hebt het jaarverslag 2011 van Ateliers Tilburg in 
handen. We doen met plezier verslag van de ontwik-
kelingen in dit jaar want de groei van de organisatie 
heeft zich doorgezet. Niet zozeer in aantal ateliers 
want het verlies van Perron 58 werkte natuurlijk nog 
door, maar vooral in kwalitatieve zin. Professionalise-
ring van de medewerkers, versterking van het relatie-
netwerk, slimmere en snellere ICT, transparante ver-
houdingen en verantwoordelijkheden tussen bestuur 
en werkorganisatie (“good cultural governance”) en 
een duidelijke positionering in de keten van onderwijs 
en opleiden tot produceren en tonen.   

In 2011 zijn de twee nieuwe locaties, Goretti en 
Deprez, verder tot ontwikkeling gekomen. Van groot 
belang, want Goretti is van permanente aard en 
bovendien een spannende plek door de combinatie 
van functies: atelierverhuur, kunsteducatie middels 
cursussen en ten derde evenementen en tentoon-
stellingen in de prachtige toonzaal. En Deprez als 
vaste kantoorplek voor de werkorganisatie en vooral 
als één van de eerste nieuwe panden in hét ontwik-
kelgebied van Tilburg: de Spoorzone.

Juist in tijden dat het financieel-economisch minder 
goed gaat dragen we bij aan een goed vestigings-  
en productieklimaat voor kunstenaars door actief op 
zoek te gaan naar betaalbare ruimtes en die op een 
gezonde manier in beheer te nemen. 

Het bestuur van Ateliers Tilburg is in 2011 qua 
samenstelling niet veranderd. In het najaar heeft 
ze een werkbezoek gebracht aan het De Gruyter 
complex in Den Bosch, een inspirerende mix van 
kunstenaars en creatieve bedrijven. 

We wensen u veel leesplezier en houden ons  
aanbevolen voor uw commentaar en opmerkingen.

Wilbert van Herwijnen, 
Voorzitter
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Beleid



Beleidsontwikkeling  Ateliers Tilburg verwerft en 
beheert ruimtes voor (professionele) kunstenaars, dat 
is haar kerndoelstelling.  Ruimtes voor kunstenaars, 
aan beide begrippen besteden we aandacht. De 
markt van vastgoed en gebouwen biedt juist in tijden 
van recessie kansen, want er staan veel panden leeg. 
Zowel appartementen als kantoren, maar ook kerken, 
kloosters, kroegen en kazernes. Dat heeft een prijs-
drukkend effect. We merken dat we in toenemende 
mate een interessante partij worden voor de sector, 
zelfs met onze relatief lage m2 prijzen. Ten aanzien 
van de kunstenaars zien we ook enkele trends, die 
tot een verruiming van het begrip “kunstenaar” leiden 
en dus tot een verbreding van de doelgroep. Nieuwe 
media hebben tot een nieuwe categorie kunstenaars 
geleid evenals de ontwikkeling van mode, design en 
vormgeving. Trends die op hun beurt weer van invloed 
zijn op andere disciplines. Juist op het raakvlak van 
disciplines ontstaan innovaties.
We zien dat terug in de panden en stimuleren dat ook 
door faciliteiten te bieden in de ontmoetingsruimtes. 

We zijn doorgegaan op de ingeslagen weg om 
Ateliers Tilburg helder te positioneren. In de keten 
te plaatsen die start met de opleidingen van de kun-
stenaars zoals Fontys Hogeschool voor de Kunsten 
en doorloopt naar de plekken waar de kunstenaar 
publiek bereikt (galeries, tentoonstellingen, acties 
en evenementen). Hiervoor is versterking van de 

ondernemende kwaliteiten van kunstenaars nodig. In 
het pand Carré is de samenwerking met Starterslift 
Creatief in 2011 met positieve gevolgen verder ge-
gaan. In het algemeen komt de kennis en kunde van 
Starterslift Creatief ten goede aan alle kunstenaars 
in panden van Ateliers Tilburg.

Een derde element in het beleid van Ateliers 
Tilburg richt zich op het publieksbereik. Bij projecten 
in de publieksruimtes in de panden stimuleren wij het 
nadenken over het vergroten van het publieksbereik. 

We vragen draaiboeken op en bieden ondersteu-
ning, zonder daarbij het werk over te nemen. In haar 
beleid sluit Ateliers Tilburg aan bij de identiteit van 
Tilburg als stad van makers. Vanuit de notie, dat cul-
tuur en kunst waardevolle bijdrages leveren aan het 
verlevendigen van de stad en het oplossen van haar 
problemen. Dit is bevorderlijk voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor individuen, maar zeker ook 
voor bedrijven. 

In 2011 merkt Ateliers Tilburg een sterkere 
tendens in de belangstelling voor ateliers bij wat 
we de creatieve (startende) ondernemer noemen, 
de creatief zakelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld 

In	haar	beleid	sluit	Ateliers	Tilburg		
aan	bij	de	identiteit	van	Tilburg	als	stad	
van	makers.5



architecten, vormgevers, nieuwe media kunstenaars 
zien we in toenemende mate vertegenwoordigd 
in de ateliers. Deze verbrede doelgroep omvat ook 
bedrijven en producenten, die zich bezighouden met 
het creatieve proces. Dit brengt ons in contact met de 
sectoren economie en onderwijs. 

Wij kennen in NS16 al langer de combinatie van 
kunstenaars en ondernemers onder één dak. Om deze 
groepen aan de stad Tilburg te binden, is er een grote 
behoefte aan bedrijfsverzamelgebouwen. In Tilburg is 
Villamedia een voorbeeld voor de creatieve sector. En 
ook de Fontys Hogeschool voor de Kunsten investeert 
in atelierruimtes in de stad. Hier dringt zich de vergelij-
king op met steden als Den Bosch (de Gruyterfabriek) 
en Eindhoven (Strijp S). 

In haar beleid dient Ateliers Tilburg aandacht 
te besteden aan de gemengde beroepspraktijk en 
derhalve ook haar toelatingscriteria aan te passen. 
Ateliers Tilburg sluit aan bij twee hoofdlijnen in  
het gemeentelijke cultuurplan, namelijk ‘de stad 
als podium’ en ‘de cultuurkracht van morgen’. In de 
Cultuurnota 2011-2016 noemt de gemeente het 
onderscheid tussen professionele kunst en ama-
teurkunst achterhaald. Er is sprake van een klimaat, 
waarin samenwerking voorop staat en hierdoor is het 
onderscheid inmiddels behoorlijk geslecht. Mensen 
weten elkaar te vinden, initiatieven ontstaan veelal 
bottom-up. Professionals en amateurs worden uit-

gedaagd tot diverse vormen van samenwerking te ko-
men en activiteiten te richten op wijken en buurten. In 
dat verband hebben we in 2011 contact opgenomen 
met ArtFact, de stedelijke instelling voor amateur-
kunst. Met name de Spoorzone biedt kansen voor 
een breed geheel aan ateliers, broedplaatsen, enz. 

Ateliers Tilburg heeft zich in 2011 ook gericht 
op het leveren van bijdrages aan een goed educatief 
aanbod. Uitgangspunt is, dat elke Tilburger in staat 
gesteld moet worden om culturele kwaliteiten te 
ontwikkelen. Dat dient al op jonge leeftijd te begin-

nen op school en in de vrije tijd. Zonder talentontwik-
keling middels kunsteducatie en kunstbeoefening 
is er geen amateurkunst en zonder amateurkunst 
is er geen basis van waaruit talenten doorstromen 
naar kunstvakonderwijs en mogelijk daarna naar het 
professionele veld. Hieraan dragen we bij middels het 
aanbod op Goretti 54. 

Met de naschoolse opvang is een eerste pilot 
uitgevoerd om ook voor jongeren een aantrekkelijk 
aanbod te ontwikkelen. Met CiST (Cultuur in de 
Scholen van Tilburg) zijn gesprekken gaande over 
het betrekken van kunstenaars in de ateliers bij hun 
projecten en programma’s. 

Mensen	weten	elkaar	te	vinden,	
initiatieven	ontstaan	veelal	bottom-up.	 6



Beleidsinstrumenten

1 In de professionalisering van de organisatie zijn 
we in 2011 overgegaan om de aanmeldings-

procedure te digitaliseren. Zie www.atelierstilburg.nl. 
Hierdoor wordt de kwaliteit van onze dienstverlenging 
verbeterd, want de data zijn onmiddellijk beschikbaar. 
Deze data worden gebruikt om de vraag in kaart te 
brengen, zodat er afwegingen worden gemaakt bij 
nieuwe panden en bij toewijzingen. Ook is het zo snel-
ler duidelijk, welke eventuele aanpassingen gedaan 
moeten worden aan een nieuw pand. 

2 Het Management Informatie Systeem (M.I.S.) 
geeft het bestuur op hoofdlijnen informatie om 

op een goede manier te kunnen besturen. Het geeft 
inzicht in de financiële positie van de diverse stichtin-
gen, de mate van leegstand en het aantal activiteiten 
dat in de publieksruimtes plaatsvindt.

3 Met de groei van de organisatie is er ook een 
planning gemaakt om tot wekelijks werkoverleg 

te komen met de medewerkers. 

4 In 2011 hebben we een start gemaakt met het 
ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid. Met 

de groei van de organisatie hebben we met regel-
maat ‘handjes’ nodig om waar te kunnen maken, wat 

Cultuurnacht

in Deprez
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we beloven. Dat kan in de sfeer van publiciteit en 
promotie zijn, maar ook wat structureler van aard in 
de relatie van Ateliers Tilburg met bijvoorbeeld het 
onderwijs. 

5 We zijn gaan deelnemen aan een stedelijk 
overleg om de behoeftes aan ruimte voor een 

bredere doelgroep van bedrijven en instellingen op 
het terrein van de creatief-zakelijke dienstverlening 
in kaart te brengen. We willen graag het volume aan 
ruimtes vergroten en middels samenwerking tot de 
invulling van verzamelgebouwen komen. 

6 Ateliers Tilburg participeert van harte in de 
activiteiten van de Culturele Sociëteit in Tilburg. 

Ontmoeting en uitwisseling met collega-instellingen 
werkt stimulerend. 

7 Het transparant en helder opereren van Ateliers 
Tilburg moet voor iedereen toetsbaar zijn 

(publiek, publiciteit en politiek). Als één van de eerste 
lokale instellingen heeft Ateliers Tilburg haar praktijk 
getoetst aan het handboek voor Cultural Governance. 
Wij voldoen aan de vier onderliggende principes en 
aan het merendeel van de best practices. In 2011 is 
door het bestuur een directiereglement vastgesteld 
en zijn alle nevenfuncties van bestuursfuncties van 
bestuursleden en directeur bekeken op eventuele 

strijdigheid van belangen. We voldoen niet aan de 
maximumtermijn voor bestuursleden, want we vinden 
ervaring en kwaliteit zwaarder wegen. 

Ateliers Tilburg krijgt jaarlijks € 60.000 subsi-
die van de gemeente Tilburg. De totale omzet 
is ongeveer tien maal zo groot dankzij een 
goed beheer en een verantwoorde exploita-
tie van de panden inclusief de toonzalen en 
evenementenruimtes. De organisatie telt tien 
werknemers (waarvan drie ZZP’er zijn), een 
actief en deskundig bestuur en een aanname-
commissie. Zowel bestuur als commissie 
bestaan uit vrijwilligers.
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Panden in beheer



Goretti (Wilhelminapark 53 en 54) 

Aangezien het Goretti gebouw in 2011 veel aandacht 
kreeg, lichten wij deze locatie in een apart hoofdstuk 
toe (zie pagina 18).
Wilhelminapark 54 hebben we sinds 2009 in beheer, 
Wilhelminapark 53 vanaf augustus 2011. 

Carré-gebouw	

Dit voormalig ziekenhuis biedt als grootste atelier- 
gebouw sinds 1982 werkruimte aan 87 kunstenaars 
en creatief ondernemers. Er is een grote diversiteit 
aan disciplines in het pand aanwezig: muzikanten, 
schilders, beeldhouwers, grafisch vormgevers, foto-
grafen en architecten. Vanaf maart 2011 zit Starters-
lift officieel in het gebouw en biedt advies aan jonge 
ondernemers en kunstenaars. De voormalige foyer 
van De Muze is nu ontmoetingsruimte voor huurders, 
maar ook in te zetten voor exposities en andere 
culturele activiteiten zoals de open atelier-dagen. In 
2011 vond ook de uitbreiding plaats van Buro 013 in 
de punt van het poortgebouw. 
aantal ateliers: 87 
ontmoetingsruimte ‘de Salon’: 100m2

Permanente locaties
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NS16	(NS-Plein 16)	
Sinds 2006 is NS16 een ateliercomplex voor 
cultureel ondernemers in het hart van Tilburg. 
Een mix van autonoom kunstenaars (o.a. Ivo 
van Leeuwen, Roel Slot, TRASH) en creatief 
ondernemers (o.a. Babs Appels, Kaftwerk, Miranda 
Poel) die er onder één koepel hun beroep uitoefenen. 
De publieksruimte is een meerwaarde voor 
inspirerende ontmoetingen en cross-over tussen 
uiteenlopende vakgebieden. Minstens zes keer per 
jaar wordt de ruimte gebruikt voor exposities en 
andere culturele activiteiten.  
In 2011 waren dat: 
• ‘Mixed Doubles’, groepsexpositie vanuit NS16 

met een interne mix van toegepaste en autonome 
kunstenaars, 11 december – 21 februari

• Fontys themaweek, 28 februari – 4 maart
• presentatie Tilburg Textiles, 7 april
• Aphrodisiacum, maand mei
• Muziektheater door Souvenir des Montagnards  

i.s.m. Art-fact, 18 mei
• Dag van de architectuur, 24 juni
• Incubate, 16-18 september
• Movember, 21 oktober & 26 november

aantal ateliers: 14 
publieksruimte: 200m2
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Tijdelijke locaties  De volgende locaties zijn 
ondergebracht bij stichting START, Stichting Tijdelijke 
AtelierRuimtes Tilburg. 

Duvelhok	

Sinds 2006 hebben wij deze voormalige textielfa-
briek met 12 werkruimtes en een publieksruimte in 
beheer. Het afgelopen jaar was een onzeker jaar 
voor wat betreft de voortgang van de ateliers op deze 
locatie. De onduidelijkheid over de toekomst veroor-
zaakte enige leegstand. De Universiteit van Tilburg 
was in onderhandeling met de gemeente om de 
locatie te kopen, maar heeft zich uiteindelijk terug-
getrokken. Het staat partijen weer vrij om een bod te 
doen en een plan in te dienen. Ook Ateliers Tilburg is 
hierin serieus geïnteresseerd. 
aantal ateliers: 12 – expositieruimte: 400m2

Bisschop	Zwijsenstraat	18-20

In het centrum gelegen monumentaal pand met 18 
ateliers en een bijzondere kapel. De ruimtes worden 
met name gebruikt door laatstejaars van de kunst-
vakopleidingen, evenals creatieve starters. Belangrijk 
is, dat we het betaalbaar houden voor net afgestu-
deerden.
Onder de noemer ‘de andere kant van Tilburg’ zijn 
huurders van nummer 20 actief in het realiseren van 
laagdrempelige vernieuwende exposities. In 2011 
vonden er regelmatig activiteiten plaats. 
aantal ateliers: 18 – kapel: 100m2
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Havendijk	45a

Deze eerste verdieping van het pand aan de Pius-
haven, Havendijk 45a (boven firma Besbo) zouden 
wij tot eind 2011 in beheer hebben. Echter, dit werd 
verlengd tot medio februari 2012, vanaf die datum 
is deze locatie niet meer in ons beheer. De meeste 
kunstenaars uit het pand (6) kunnen blijven zitten en 
huren rechtstreeks van de eigenaar. 
aantal ateliers: 8

Lange	Nieuwstraat	57-59	en	76

Deze drie panden hebben wij sinds 2006 in beheer, 
met dank aan Wonen Breburg. De 18 kunstenaars in 
de 11 ateliers zijn actief op het gebied van grafische 
vormgeving. Ook schilders, een fotograaf, theater-
vormgever en edelsmid hebben er hun werkruimte. 
We merken dat de huidige huurders reeds lange tijd 
huren en tevreden zijn met hun ruimte. 
aantal ateliers: 11 

13



Nieuwe panden

Gebouw	43	/	’t	Schooltje

Sinds juni 2011 hebben wij Gebouw 43 (bijnaam 
’t Schooltje) op het terrein van Nedtrain in de 
Spoorzone in beheer genomen. Dit is minimaal voor 
de periode van een jaar. Het gebouw ligt direct achter 
voormalig Perron 58 en heeft 8 units van 20-30m2 
voor kunstenaars en creatief ondernemers.
aantal ateliers: 8

De	Vuurvogel

Vanaf december 2011 hebben wij het beheer op 
ons genomen van het pand in de Korte Schijfstraat. 
Hierin was tot eind 2010 basisschool de Vuurvogel 
gevestigd. De locatie is vrij gelegen, bevindt zich in 
het centrum en ligt op loopafstand van het station. 
Het gebouw heeft 8 grote klaslokalen van 56m2, 
een handvaardigheidslokaal, een grote speelruimte 
(destijds voor de kleuters) en enkele kleinere kan-
toorruimtes. De invulling van de ruimtes levert een 
mix aan disciplines op: naast net afgestudeerden van 
diverse kunstvakopleidingen en startende creatieve 
ondernemers hebben ook Vloeistof (theater), Carola 
Popma (beeldhouwen) en Iksperiment (kunstcollec-
tief) er hun werkplek. Wij willen twee repetitieruimtes 
voor muzikanten realiseren (box-in-box constructie).  
Voorafgaand aan het in beheer nemen van de 
Vuurvogel bezochten wij SoundPort in Rotterdam, 
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samen met muzikant Tom Sikkers en atelierorgani-
satie ABS uit Den Bosch. Om te kijken of en hoe wij 
in Tilburg/Brabant ook meer professionele repetitie-
ruimtes en opnamestudio’s kunnen creëren. 
aantal ateliers: 16

Deprez-gebouw		

Ateliers Tilburg heeft in 2010 besloten het beheer, na 
renovatie van het Deprez-gebouw, op zich te nemen. 
Stichting Deprez beheert sinds februari 2011 het 
pand. Onze organisatie is nu meer zichtbaar op een 
centrale locatie in de stad en samenwerkings- 
verbanden komen sneller tot stand. Ook beheren 
wij de publieksruimte en twee vergaderruimtes voor 
interne en externe partijen.  
Organisaties: Cast, CiST, Ateliers Tilburg, projectont-
wikkelaar Credo/gemeente, architect Johan van de 
Ven en Buro Plot – publieksruimte: 350m2 
vergaderruimtes: 40m2 en 78m2

Open Monumentendag in het Deprez-gebouw, foto Monique v.d. Vorst
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Activiteiten in de panden  In veel panden, die 
Ateliers Tilburg in beheer heeft, zit een mooie en 
soms ook grote binnenruimte die geschikt is voor 
evenementen en tentoonstellingen. Niet alleen 
voor de kunstenaars van Ateliers Tilburg, ook voor 
externen die kunst- en cultuurgerelateerde projecten 
organiseren. Per project stimuleert Ateliers Tilburg 
de organisatie om specifiek na te denken over het 
vergroten van hun publieksbereik. Zij heeft een facili-
terende en adviserende functie in deze.

De centrale ruimtes van de panden lenen zich 
goed voor presentaties, vanaf 2011 ook het Deprez- 
gebouw en de toonzaal van Goretti. Het afgelopen 
jaar hebben tal van exposities en presentaties bij-
gedragen aan het culturele klimaat in Tilburg.

Het bestek van een jaarverslag leent zich niet om alle 
activiteiten te noemen, daarom lichten we er enkele 
uit: in de toonzaal van Goretti vond de eerste drie 
maanden van 2011 Observatorium van Rob Berkel 
plaats. Hij combineerde dat met een verrassende 
serie culturele activiteiten op zondagmiddagen onder 
de naam Eclipse Festival. De toonzaal van Goretti 
heeft ook als podium gediend voor een prachtige 
tentoonstelling van fotografie door acht jonge migran-
ten, een project van Hassan Souhail met de Kunst-
balie. Jeanne-Marie Engelen (keramist) en anderen 
organiseerden een multidisciplinaire tentoonstelling in 

een verrassende samenstelling van jonge en geves-
tigde kunstenaars. Marina Višic, samen met andere 
jongeren, organiseerde een spannende tentoonstel-
ling in oktober 2011 onder de titel Straight from the 
horse’s mouth.

‘Straight from the horse’s mouth’ in Goretti, foto Marina Višic

Fontys Hogeschool voor de Kunsten was met haar 
themaweken en eindexamententoonstellingen regel-
matig te gast in diverse panden. 

In het Duvelhok vonden diverse tentoon-
stellingen plaats, waarvan we de tentoonstelling 
Ondergronds van Carré-kunstenaars en die van de 
Kunstbalie uit Raamsdonksveer noemen.  
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Goretti



Deze gebouwen aan het Wilhelminapark zijn het 
grootste deel van het vroegere ‘Maria Goretti’, opvang-
huis voor weeskinderen. Begin 2010 namen wij deze 
locatie aan het Wilhelminapark structureel in beheer, 
met als voorwaarde om beide gebouwen te exploite-
ren. We nemen een initiërende rol op ons inzake het 
cursusaanbod voor beeldende kunst in Tilburg, maar 
verliezen daarbij het belang van uitbreiding van ate-
liers niet uit het oog. Dit resulteert in een gebouw met 
makers in de ateliers, educatie in de leslokalen en de 
toonzaal Goretti voor exposities en presentaties.

Wilhelminapark 53  Het afgelopen jaar was de 
renovatieperiode voor de achtergelegen ateliers van 
Wilhelminapark 53, met ook de expositieruimte. Naar 

verwachting zouden de gerenoveerde ateliers en de 
publieksruimte eind mei 2011 opgeleverd worden, 
dit werd september. Vanaf die datum neemt Ateliers 
Tilburg het gebouw in beheer, onder de naam Goretti. 
Het afgelopen jaar zijn 9 ateliers opgeleverd bij 
Wilhelminapark 53, de 7 ateliers bij Wilhelminapark 
54 waren een jaar eerder al in gebruik.

Wilhelminapark 54  In februari 2011 is een 
kwalitatief cursusaanbod voor beeldende kunst van 
start gegaan met o.a. Reinoud van Vugt en Linda 
Arts. In de loop van dat jaar is het aanbod gegroeid 
met de cursussen van Daniëlle van Broekhoven, Roel 
Sloot, Gerdien Wolthaus Paauw, Joris van Midde en 
Annette Paulsen. 

Linda Arts, grafische druktechnieken
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De eindexpositie van de cursisten met open dagen 
in het weekend van Hemelvaart (3/4 juni) trok veel 
publiek en leverde veel nieuwe inschrijvingen op. 
Potentiële cursisten willen graag eerst kennis- 
maken met de docent en een voorstelling hebben  
van de locatie. 

Naast een gevarieerd en uitgebreid cursusaan-
bod beeldende kunst (schilderen, grafiek, fotografie, 
theater, keramiek, beeldhouwen) proberen we ook 
nieuwe doelgroepen te bereiken. Zo gebruikte CiST 
in 2011 een aantal lokalen voor hun workshops ‘rap 

Een	gebouw	met	makers	in	de	ateliers,	
educatie	in	de	leslokalen	en	toonzaal	
Goretti	voor	exposities	en	presentaties.

voor jongeren’. Goretti biedt ook cursussen speci-
fiek voor kinderen van 7-12 jaar. In oktober 2011 
startte de pilot in samenwerking met Kinderopvang 
Willemijntje. Kinderen vanuit de BSO konden bij 
schilder Roel Sloot een aantal workshops volgen. Dit 
bleek een succes. Vandaar dat we nu onderzoeken 
hoe we het kinderaanbod breder kunnen aanbieden. 

Begin 2012 start overdag het Inloop Atelier bij 
kunstenaar Simon Woudwijk voor met name oudere 
kunstenaars. Ook een positieve ontwikkeling is de 
tweede cursus die Reinoud van Vugt, Simone van 
Bakel en Gerdien W. Paauw (fotografie) zijn gestart. 
aantal ateliers: 16 
aantal cursuslokalen: 6 
expositieruimte: 240m2

Gerdien Wolthaus Paauw, fotografieJoris van Midde, acteren
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Aanname 
& toewijzing 
kunstenaars



Functioneren commissie aanname  De 
commissie aanname heeft in 2011 meer aanvragen 
behandeld. Een logisch gevolg van de groei van de 
organisatie in aantal panden en ateliers. Het heeft ook 
te maken met de verbreding van onze doelgroep met 
nieuwe media en creatief-zakelijke dienstverlening.

Ook de onzekerheid rondom de voortgang van 
atelierlocaties stichting Krater (voormalige brand-
weerkazerne in de wijk Sint Anna) en Vereniging 
Kunst Werk (aan de Korte Schijfstraat) onderstreept 
het belang van inschrijving bij Ateliers Tilburg. Er 
komen met name uit die hoek aanmeldingen. 
 
Feiten over aannames / afwijzingen in 2011

Toewijzing ateliers  Vanuit de wachtlijst (datum 
van inschrijving) gerelateerd aan de geschiktheid van 
een ruimte en de wensen/eisen van een atelier-
zoekende, wijst de coördinator van Ateliers Tilburg 
ruimtes toe. Bij het ateliercomplex NS16 verschilt 
deze procedure enigszins, aangezien dit verzamel-
gebouw gekoppeld is aan een publieke ruimte waar 
men gezamenlijk zorg voor draagt. Ateliers Tilburg 
draagt daar drie kandidaten aan vanuit de wachtlijst. 
De vereniging NS16 maakt hieruit haar keuze. In 
2011 kwam deze procedure één keer voor. Bij de 
overige panden hebben wij 36 kunstenaars kunnen 
helpen aan een atelierruimte, waarvan 16 op tijde-
lijke locaties.

Met locatie Goretti hebben wij gelukkig een 
structurele locatie erbij. Dit zijn gemiddeld wat duur-
dere ateliers. Daarom is de uitbreiding met tijdelijke 
locaties als ’t Schooltje en de Vuurvogel van groot 
belang, met name voor de doelgroep van pas afge-
studeerden. 

De gemeente Tilburg vraagt regelmatig of we 
kunstenaars hebben voor bijvoorbeeld een leeg-
staande school. Drie kunstenaars hebben zo een 
tijdelijke werkplek gevonden. Aan de hand van de 
huurperiode en de geschiktheid van een pand  
weegt Ateliers Tilburg af of zij een bemiddelende rol 
vervult of bij een langere huurperiode het pand zelf 
gaat beheren.

wachtlijst d.d. 1-1-2011: 119
wachtlijst d.d. 31-12-2011: 86

aantal aannames: 28
aantal afwijzingen: 7

aantal bezwaarschriften: 1 (afgewezen)

aantal plaatsingen personen in ateliers: 37
• op permanente locaties: 21
• op tijdelijke locaties: 16
(plaats op wachtlijst blijft dan behouden) 
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Maar de onzekerheid blijft: wanneer tijdelijke panden 
stoppen is de urgentie ineens hoog om vervangende 
huisvesting te vinden. 

Doorstroming  De doorstroming binnen onze 
panden was het afgelopen jaar hoog. Maar liefst 12 
kunstenaars hadden een voorkeur voor een ander 
pand van Ateliers Tilburg en dat leverde de nodige 
interne verschuivingen op. 
Instroom: totaal 37 – vanuit de wachtlijst zijn 29 kun-
stenaars geplaatst (die veelal vanuit thuis werkten of 
een atelier elders hadden), twee organisaties hebben 
wij geholpen aan ruimte (Starterslift en uitbreiding 
ruimte Markant) en zes kunstenaars aan een tijdelijke 
(project-)ruimte.
Uitstroom: 21 personen hebben hun atelier opgezegd 
in 2011. Redenen:
• keuze voor woon-werkcombinatie:  

de mogelijkheid thuis te gaan werken  
(zeven personen)

• financiën: het atelier werd te duur vanwege 
minder opdrachten of splitsen duo (zes personen) 

• kwaliteit atelier: het atelier bleek te vochtig voor 
de discipline (drie personen)

• vertrek naar buitenland, andere stad  
(drie personen)

• tijdelijk gebruik i.v.m. project (één persoon) 
• bedrijf is opgeheven (één persoon)

Zorgelijk blijven de hoge kosten van het atelier voor 
met name de doelgroep autonoom kunstenaars. In 
verhouding hebben zij meer vierkante meters nodig 
om te kunnen werken. De recessie is vanaf 2011 
echt voelbaar: men krijgt minder opdrachten en er 
wordt minder werk verkocht. Opvallend is dat veel 

kunstenaars weer aan huis gaan werken. We merken 
het ook aan de vrije ateliers, die sneller opgezegd 
worden en langer leegstaan. Over het algemeen is 
men wat terughoudend om te kiezen voor een nieuwe 
werkruimte. Men komt vrijblijvend kijken, denkt langer 

Zorgelijk	blijven	de	hoge	kosten	van	
het	atelier	voor	met	name	de	doelgroep	
autonoom	kunstenaars.	
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na voordat ze definitief kiezen, werkplekken worden 
ook steeds vaker gedeeld (vooral de duurdere bij 
Goretti). De overige redenen duiden naar ons idee 
op een gezonde doorstroming: naar atelier in andere 
stad of keuzemogelijkheid binnen de gebouwen in 
beheer bij Ateliers Tilburg. 

Wachtlijst  Opvallend is de groei van muzikanten 
(vanuit met name de Rockacademie) op de wachtlijst. 
Dit is gerelateerd aan de eventuele mogelijkheid voor 
muzikanten bij locatie de Vuurvogel. Er blijkt een 
tekort aan eigen repetitieruimtes te zijn in de stad.
Het grootste deel van de kunstenaars die staan 
ingeschreven hebben nu een eigen atelier, maar vaak 
tijdelijk. We merken meer inschrijvingen van recent 
afgestudeerden van de kunstvakopleidingen, ook 
van buiten Tilburg. Daarnaast krijgen we ook meer 
aanmeldingen vanuit de startende creatieve onder-
nemers.

Gastatelier Martijn van Gemert  Ateliers 
Tilburg biedt (nu voor de 3e keer) een gastatelier 
aan, gekoppeld aan de jaarlijkse uitreiking van de 
Jacques de Leeuwprijs. Dit jaar heeft Martijn van 
Gemert het gastatelier gewonnen, en gekozen voor 
atelierlocatie NS16. 

Martijn is een veelbelovend talent van de 
Academy for Art, Communication and Design 
(Artcode), voorheen Visuele Communicatie. Hij 
beweegt zich in allerlei vormen en richtingen, zoals 
film, interactief werk, tekeningen en ruimtelijk 
werk. Hij werkt daarbij vaak samen met dansers 
en muzikanten. Met zijn bijzondere en eigenzinnige 
ontwerpen viel hij op en kreeg in 2009 de 
mogelijkheid te exposeren op de Biënnale van 
Venetië. Het gastatelier loopt door tot medio 2012 
wanneer de volgende uitreiking zal plaatsvinden. 

illustratie: Martijn van Gemert
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Communicatie & PR



Website en digitalisering  Tijdens onze nieuw-
jaarsborrel (13 januari 2011) hebben wij de nieuwe 
huisstijl van Ateliers Tilburg gelanceerd. Janine 
Hendriks van Kaftwerk (NS16) heeft ervoor gezorgd 
dat we een nieuw logo hebben. Dit logo is doorge-
voerd in alle pr-uitingen; van website, digitale nieuws-
brief, briefpapier van de verschillende stichtingen en 
visitekaartjes tot aan de beletting van de dienstauto.

De huisstijl is tevens doorgevoerd in onze digita-
le nieuwsbrief, die wij het afgelopen jaar breed maar 
gericht hebben verspreid. Studio Jan Koek (NS16) 
en Sanne Hak (Duvelhok) werden het afgelopen jaar 
uitgelicht in een kort filmpje over een kunstenaar 
met zijn/haar werk. Daarnaast plaatsen wij relevante 
informatie vanuit het cultuurveld. 

Om bekendheid te geven aan het cursusaanbod 
bij Goretti hebben wij door Bruut ontwerp (NS16) de 
website www.cursusgoretti.nl laten maken. Met een ge-
bruiksvriendelijk contentmanagementsysteem, waarbij 
wij gemakkelijk zelf wijzigen door kunnen voeren. 

Ateliers Tilburg en Goretti zijn sinds 2011 ook 
op facebook te volgen: via facebook.com/goretti.nl 
en facebook.com/atelierstilburg.nl worden regelmatig 
update berichten geplaatst over onder andere vrijge-
komen ateliers en exposities in de panden.

Eind 2011 hebben we Bruut ontwerp opdracht 
gegeven om onze aanmeldmethode te vereenvou-
digen en te digitaliseren. We hebben Cultuur & 

Ondernemen (Amsterdam) benaderd voor advies 
over landelijk erkende kunstvakopleidingen, de 
zogenaamde Croho-lijst. Een commissielid heeft 
zich gebogen over de formulering en opzet van de 
vragenlijst. Begin 2012 is deze nieuwe vorm van aan-
melden actief, op onze website kunnen kunstenaars 
en creatieve ondernemers zich eenvoudig aanmelden 
via het doorlopen van een vragenlijst. Wij kunnen 
de gegevens op deze manier sneller en efficiënter 
verwerken, zodat de aanvraag eerder behandeld is. 
Naar verwachting neemt deze werkwijze de commis-
sie aanname veel werk uit handen. 
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Pers en publiciteit  Begin 2011 maakten we een 
beknopt jaarverslag, met informatie over de panden 
die we beheren, in een leporello-vorm met veel beeld 
en in een grote oplage. We gebruiken het boekje nog 
steeds als ‘visitekaartje’.
Met betrekking tot het Cursusaanbod Goretti hebben 
we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de 
publiciteit, aangezien deze nieuwe atelierlocatie met 
het cursusaanbod bekendheid moest krijgen:
• Januari 2011 hebben we een brochure verspreid 

met het Cursusaanbod Goretti. Het huidige 
cursusaanbod staat daarin vermeld met docenten 
die reeds lesgeven, maar ook de uitbreiding van 
het aanbod. Cursussen variërend van workshop, 
masterclass tot jaarcursus, gegeven door profes-
sionele kunstenaars/docenten. 

• Om dit aanbod bekend te maken bij een breed 
publiek, hebben we structureel advertenties 
geplaatst in het Brabant Dagblad, de Tilburgse 
Koerier en Stadnieuws. Bij deze laatste ook in de 

onderwijsspecials (2 x per jaar). Daarnaast in het 
vakblad Brabant Cultureel en in sommige wijk-
kranten als die van de Armhoefse Akkers.

• In oktober besteedde het Brabant Dagblad mid-
dels een groot artikel aandacht aan Goretti naar 
aanleiding van de expositie van Marina Višic.

• Er zijn flyers verspreid rondom het expositie-
weekend/de open dagen tijdens Hemelvaart 
(3 en 4 juni 2011) en een A4-overzicht met het 
cursusaanbod.

• Daarnaast zijn er gerichte mailings verzonden, 
was er een vermelding in onze nieuwsbrief en via 
facebook.

Ateliers Tilburg wordt met regelmaat in de pers 
genoemd. Vaak in verband met activiteiten die in 
de panden georganiseerd worden of extern door 
kunstenaars uit de panden worden uitgevoerd. We 
stimuleren organisaties en instellingen om structureel 
aandacht te besteden aan publieksbereik en een 
goede communicatie en gerichte publiciteit naar doel-
groepen is daarvoor essentieel. Alle activiteiten die in 
onze panden plaatsvinden hebben publiciteit gehad 
en Ateliers Tilburg lift in die publiciteit mee. Ons logo 
als samenwerkingspartner is regelmatig te zien op 
publiciteitsuitingen van exposities/happenings die 
plaatsvinden in de publieke ruimtes van het Duvelhok, 
de kapel van de Bisschop Zwijsenstraat en Goretti.www.cursusgoretti.nl

o.a.	schilderen	/	grafiek	/
keramiek	/	fotografie	/	
theater	/	kinderaanbod
Wilhelminapark	54	Tilburg
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Ook onze permanente zoektocht naar nieuwe panden 
en inspanningen tot behoud van bestaande panden 
leveren publiciteit op. De voorgenomen verkoop van 
het Duvelhok is in 2011 uitgebreid in het nieuws 
geweest. Ateliers Tilburg heeft serieus meegedaan in 
de verkoopprocedure. Ook het in beheer nemen van 
’t Schooltje, de Vuurvogel en bijvoorbeeld de opening 
van Starterslift in Carré zorgden voor publiciteit. 

Onderzoek  Vanaf oktober 2011 hebben we twee 
onderzoeken aan de achterban gepresenteerd:
a. We willen graag weten in welke mate de huurders 

van Ateliers Tilburg tevreden zijn over de dienst-
verlening.

b. Ook willen we graag de wensen en behoeftes 
van de huurders, maar ook de mensen op de 
wachtlijst kennen.

Beide onderzoeken zijn richting gevend voor de pri-
oriteiten, die Ateliers Tilburg in de komende tijd stelt 
aan de ruimtes en panden. 

Ons	logo	als	samenwerkingspartner	
is	regelmatig	te	zien	op	publiciteits-
uitingen	van	exposities/happenings	die	
plaatsvinden	in	de	publieke	ruimtes	van	
het	Duvelhok,	de	kapel	van	de	Bisschop	
Zwijsenstraat	en	Goretti.

Belangrijkste conclusies onderzoek: 
Bij een respons van 30% is de gemiddelde 
waardering een 7. Hiervan heeft 30% een 
voorkeur voor een atelier van 20-30m2, 20% 
van 30-40m2. 78% is tevreden met het huidi-
ge atelier, 22% wil wat anders, heeft voorkeur 
voor ander pand (48% Goretti/ 28% Carré 
/ 24% NS16). 70% is tevreden met de kale 
huur; 50% vindt het servicevoorschot goed, 
28% vindt dat te hoog. 74% wil graag langer 
dan 3 jaar in een werkruimte zitten, 21% 1-3 
jaar, 5% tot een jaar. 
De volgende wensen en behoeften met be-
trekking tot het huren van een ruimte komen 
naar voren: 
• internet, ventilatie, parkeergelegenheid, 

energie besparen, geluidsisolatie, publieke 
ruimte, en opslagruimte (in volgorde van 
belangrijkheid). 

Verder vindt men van belang:
• communicatie, duidelijke procedures 

aanname & toewijzing, meer informatie 
voor huurders op website en in de panden, 
woon-werk aanbod, ontmoetingsruimte, 
aandacht voor duurzaamheid. 
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Advies & overleg



In 2011 was er structureel overleg met de gemeente 
beleidsmedewerker cultuur, medewerkers van vast-
goed en gebouwen en gebiedsmanagers.

Op provinciaal niveau hebben wij nauw contact 
met de Brabantse steden Breda, Den Bosch en 
Eindhoven. Met als doel informatie uitwisselen over 
wachtlijsten, toewijzingsbeleid, provinciale projecten/
subsidies en krachten bundelen voor 2018Brabant-
stad. Het landelijk overleg vindt twee keer per jaar 
plaats, in 2011 was dat in Groningen en Utrecht. Uit 
de praktijk blijkt dat veel atelierorganisaties te maken 
hebben met dezelfde vragen en problemen op het 
gebied van atelierbeheer bijvoorbeeld met betrekking 
tot energieverbruik, opslag en indeling van de ruimte. 

De bijeenkomsten van de Culturele Sociëteit 
in Tilburg vonden dit jaar plaats bij de Piushaven, 
Station Zuid en in het Deprez-gebouw.  
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1. Organisatiestructuur met  
bestuursleden d.d. december 
2011

Stichting Ateliers Tilburg
• Wilbert van Herwijnen, voorzitter
• Paul Peters, penningmeester
• Mark Stalpers, secretaris
• Hans van Berkel
• Claire Clarijs
• Annemarie Pijnappel
• Roger Henkens

Stichting Carré
• Paul Peters, penningmeester 
• Mark Stalpers, secretaris
• Bart Hoogveld
• Heidi Wulms

Stichting NS-Plein 16
• Hans van Berkel, voorzitter/

penningmeester
• Roger Henkens
• kwaliteitszetel NS16

Stichting START (Stichting Tijdelijke 
AtelierRuimtes Tilburg)
• Wilbert van Herwijnen, 

penningmeester
• Claire Clarijs, voorzitter
• Bart van Berkel 
• Roger Henkens

Personeel
Beheerders: Harrie Baans,  
Frans Schollen en Marco Maas  
(start vanaf augustus 2011, daarvoor 
Frank van den Biggelaar)
Interieurverzorging: Annemie van 
Bavel en Petra Jansen
Administratie: Rosalina Jager
Boekhouding: Max Arts
Ruimteverhuur & communicatie: 
Marola Vink
Directeur: Alex van Zundert

Commissie aanname
Willem van de Nadort, Marianne 
van Hest, Myria Nulden, PieterMax 
Schultz, Sandra Leenhouwers en 
Marola Vink (secr.)

2. Uitbreiding van het 
atelierbestand in 2011

In beheer bij Ateliers Tilburg in 2011
Carré: 87 ateliers
NS16: 17 werkruimtes
Bisschop Zwijsenstraat 18 en 20:  
16 ateliers
Duvelhok: 10 werkruimtes plus  
1e verdieping Raakveld
Lange Nieuwstraat 57-59:  
7 werkruimtes
Lange Nieuwstraat 76: 4 werkruimtes
Havendijk 45A: 8 werkruimtes
Wilhelminapark 54: 7 ateliers

Uitbreiding
Wilhelminapark 53: 9 ateliers 
’t Schooltje: 8 ateliers
Vuurvogel: 16 ateliers

Totaal: 190 ateliers  
(± 220 kunstenaars)

3. Overzicht doorstroming 2011 
In 2011 zijn 38 personen ingestroomd 
in verschillende panden van Ateliers 
Tilburg. Er was ook sprake van 
doorstroming, vooral door het 
wegvallen van Perron58, waarvan 
in totaal 14 personen. 21 personen 
hebben ons verlaten. Opmerkelijk bij 
deze laatste categorie is, dat een flinke 
minderheid thuis is gaan werken. 

Colofon
Ateliers Tilburg
Lange Nieuwstraat 172-174
5041 DJ Tilburg

tekst en redactie:  
Marola Vink en Alex van Zundert
grafisch ontwerp en omslag:  
Kaftwerk | Janine Hendriks
fotografie: Anja Dierx
drukwerk: Mezclado, Tilburg
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