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Voorwoord

U heeft het jaarverslag 2015 van Ateliers Tilburg in 
handen.
 
In dit jaar zijn stappen gezet om tot een consistent en 
helder beleid te komen. Wat is de primaire doelstel-
ling van Ateliers Tilburg en welke zaken zijn daar 
ondersteunend aan. Halverwege het jaar hebben we 
een beleidsdag georganiseerd in De NWE Vorst met 
inbreng van externe deskundigen. Allereerst dienen 
we voldoende (meer dan 200) goede en betaalbare 
atelierruimtes te beheren. Met faciliteiten anno 2016 
dus toegang tot internet en met mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten in een informele setting. We 
stimuleren samenwerking tussen kunstenaars en cre-
atieven en daarnaast bevorderen we samenwerking 
tussen de kunst- en cultuursector en andere maat-
schappelijke sectoren als onderwijs, zorg, woning-
bouw en welzijnswerk.
De kunstenaar kent een hybride praktijk. Om de kost 
te verdienen is het voor de meesten noodzaak om ook 
inkomsten te verwerven door les te geven, workshops 
aan te bieden, evenementen te organiseren, enz. Dan 
is het belangrijk om contact te hebben met collega’s 
en voeling te hebben met de markt en het publiek. 
Ateliers Tilburg stimuleert en faciliteert dat door  
samenwerking te ontwikkelen met bijvoorbeeld  

binnen- en buitenschoolse educatie (CiST en  
Factorium / Fontys). Achterliggend doel is om bij te 
dragen aan talentontwikkeling van de Tilburgse jeugd 
en jongeren. We zijn blij dat in toenemende mate kun-
stenaars uit de Ateliers betrokken zijn bij programma’s 
en evenementen in de stad.
Op de valreep van het jaar zijn we het beheer van het 
Deprez-pand kwijtgeraakt aan de eigenaar, woning-
bouwcorporatie TBV. Als organisatie blijven we wel 
kantoorruimte huren in dit pand. Het verwerven van 
nieuwe ruimtes blijft een lastige kwestie, zeker in de 
hoek van de tijdelijke panden. Even is een school in 
Berkel-Enschot in beeld geweest, maar andere maat-
schappelijke behoeften gingen voor.
In de personele sfeer zijn wel enkele wijzigingen 
opgetreden. Het verlies van Deprez betekende ook 
afscheid van beheerder Marco Maas. En ‘ons’  
Annemie nam feestelijk afscheid na 13 jaar als 
schoonmaakster omdat ze pensioengerechtigd was. 
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd 
gebleven.
 
Namens bestuur en werkorganisatie wens ik u veel 
lees- en kijkplezier met dit jaarverslag. Hopelijk ziet  
u aanleiding om te reageren. Dat wordt 
serieus op prijs gesteld.

Wilbert van Herwijnen, voorzitter
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Gelukkig zijn we erin geslaagd in 2015 om de basis 
van Ateliers Tilburg, voldoende goede voorzieningen 
voor kunstenaars en creatieven, op peil te houden. 
Dat betreft allereerst betaalbare ateliers met name 
voor starters die rechtstreeks van de kunstvakoplei-
dingen van Fontys komen. Daarnaast is het al langer 
beleid om in elk pand een ontmoetingsruimte te 
hebben. Deze faciliteit biedt informeel de gelegen-
heid om elkaar te leren kennen, eventueel plannen 
en projecten te bedenken, kleine presentaties te 
organiseren, klanten te ontvangen. Maar het is ook 
in toenemende mate noodzakelijk om uit het eigen 
atelier te komen en met anderen contact te hebben. 
De kunstenaar is een hybride kunstenaar, die naast 
de eigen (autonome) praktijk ook lesgeeft, advi-
seert, projecten of tentoonstellingen organiseert en 
andere terreinen voor samenwerking verkent. Wil de 
kunstenaar levensvatbaar blijven dan dient hij/zij zich 
met andere domeinen van collega’s, de markt en het 
publiek te verstaan. 

In diverse media wordt de economische situatie 
van beeldend kunstenaars als slecht beschreven. 
Ongeveer tweederde van de mensen geeft aan 
niet van de inkomsten van het kunstenaarschap te 
kunnen leven! De helft geeft aan dat hun situatie 
financieel-economisch is verslechterd. 20% is zelfs 
gestopt met de huur van een werkruimte. En hebben 

ze aanvullende werkzaamheden dan ligt dat werk 
maar voor 45% in het verlengde van hun kunste-
naarschap. (bron: ts. Rekto:verso artikel ‘Beeldend 
kunstenaars: klem tussen twee banen’, juni 2015)

Voor Ateliers Tilburg zijn deze gegevens wel richting-
gevend voor het werk. In dit jaarverslag lees je hoe 
we proberen de beroepspraktijk van de kunstenaars 
en creatieven te steunen. Door samenwerkingsver-
banden aan te gaan met scholen en opleidingen waar 
gekwalificeerde docenten workshops en cursussen 
kunnen geven. Door te participeren in nieuwe podia 
als pop-up stores. Door zelf een centrum voor kunst- 
en cultuureducatie te faciliteren, waar lesgegeven 

kan worden. Door samenwerkingsverbanden aan te 
gaan met andere maatschappelijke sectoren, waar 
werk uit voortkomt. En ook door een lichtvoetig blog 
te laten maken: BROODopdePLANK van... waarin 
kunstenaars vertellen hoe zij er al dan niet in slagen 
de kost te verdienen. 

De kunstenaar is een hybride kunstenaar, 
die naast de eigen (autonome) praktijk 
ook lesgeeft, adviseert, projecten of 
tentoonstellingen organiseert en andere 
terreinen voor samenwerking verkent. 
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In 2015 hebben we meer dan in andere jaren tijd en 
energie besteed aan onderzoek van wetenschap-
pelijke instellingen naar maatschappelijke ontwikke-
lingen die verband houden met kunst en cultuur. De 
Universiteit van Utrecht, afdeling Sociale Geografie, 
deed onderzoek naar ‘Creatieve initiatieven in 
Tilburg’. Onder andere naar Ateliers Tilburg en haar 
relevantie voor de stad Tilburg op creatief gebied. 
Een tweede onderzoeksvraag betrof de relevantie 
van Ateliers Tilburg voor de kunstenaars en crea-
tieven, die een atelier of werkruimte huurden. Kort 
samengevat komt het erop neer dat Ateliers Tilburg 
dé schakel vormt tussen de instituten van de stad en 
de informele wereld van de kunstenaar. Processen 
van bottom-up en top-down komen bij haar bij elkaar. 
Ateliers Tilburg biedt podium tot een breder publiek 
aan de kunstenaar en biedt kritiek en commentaar 
aan de instituten van de stad.

Bureau Nieuwe Gracht/Cerutti en de Universiteit 
van Utrecht hebben samen in september 2015 een 
bottom-up verkenning uitgevoerd naar regionale 
dynamiek onder andere in Tilburg. Dan blijkt dat ‘de 
creatieve economie’ de grootste bijdrage levert aan 
de groei en daarbinnen weer de categorie ‘kunst 
en creatieve diensten’. Het percentage startende 
bedrijven in deze categorie is in Tilburg 21.6% waar 
dat landelijk 17.1% is. Deze impuls vanuit kunst en 
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cultuur zien we met stip terug in de stimulerings-
agenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 van 
Tilburg. Voor Ateliers Tilburg is het belangrijk om de 
uitstroomcijfers te leggen naast de gegevens van de 
vestigingsdynamiek in de wijken.
Ateliers Tilburg draagt met haar bereikcijfers aan 
panden en ateliers, dus aan mensen, bij aan een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Er gebeurt veel en 
gelukkig ook met veel diversiteit. We zien het belang 
om ook met andere sectoren waarin ondernemer-
schap en innovatie belangrijk zijn samen te werken 
en aan dat klimaat te werken. De gesprekken in het 
kader van het Ondernemershuis met de Gemeente, 
Midpoint en Starterslift hebben (nog) niet tot het 
gewenste resultaat geleid.

In juni hebben we een beleidsdag georganiseerd met 
steun van Arno de Blank van het Landelijk Overleg 
en werkzaam bij de grootste atelierbeheerorganisatie 
in Nederland/Vlaanderen. Doel: verhelderen wat de 
prioriteiten van het moment zijn en wat de ambities 
voor de toekomst. Het beleid ten aanzien van doel-
groepen en doelstellingen is duidelijk. Wij faciliteren 
en stimuleren dat anderen het doen. Dit jaar heeft het 
accent met name in het verbeteren van de communi-
catie gelegen. Actualisering van het plan, meer inzet 
op sociale media, meer inzet op de communicatiemid-
delen van partners en met name meer interactie met 

de kunstenaars in de panden. We willen ze actief bij 
een meer gezamenlijke communicatie betrekken. 

De ambitie is uitgesproken om als Ateliers Tilburg 
financieel/materieel zelfstandiger te worden. Een 
geweldige stap in de goede richting is het akkoord 
wat we met de Gemeente afdeling Vastgoed hebben 
bereikt om de grond onder onze belangrijkste locatie 
Carré te kopen. Gevoegd bij de erfpacht/opstal 
constructie worden we dan volledig eigenaar van dat 
pand. Dat biedt mogelijkheden om te verduurzamen 
(energiemaatregelen) en mogelijk andere panden in 
eigendom te verwerven.
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Panden 
in beheer
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Carré-gebouw (Carré 32) 

Dit voormalig ziekenhuis is sinds 1982 in beheer bij 
de stichting Carré en biedt werkruimte aan verschil-
lende disciplines: schilders, beeldhouwers, grafisch 
vormgevers, fotografen, architecten en muzikanten. 
Bureau Starterslift heeft haar huisvesting medio 2015 
gewijzigd naar een locatie in de Spoorzone, waardoor 
interne doorstroming ontstond. De Salon is ontmoe-
tingsruimte voor huurders en wordt ingezet voor ex-
posities, workshops en presentaties. Robin Gerris had 
dit jaar een gastatelier in Carré, hij sloot de periode af 
met een expositie.

aantal ateliers: 92 / 101 personen  
(+ 18 opslagruimtes)
Ontmoetingsruimte De Salon: 100m2

Permanente locaties

NS16 (NS-Plein 16) 
NS16 is sinds 2006 een culturele broedplaats in 
het hart van Tilburg. Het pand kent een mix van 
autonoom kunstenaars en creatief ondernemers 
die er onder één dak hun beroep uitoefenen. De 
publieksruimte is een meerwaarde voor inspirerende 
ontmoetingen en cross-over projecten. Minstens 
zes keer per jaar wordt de ruimte ingezet voor 
exposities en andere culturele activiteiten; Incubate, 
de projectweken van FHK en de Tilburg voor 
Cultuurnacht maken er jaarlijks gebruik van. 

aantal ateliers: 17 / 28 personen
publieksruimte: 200m2

Inge Thijssen en Bram 
van de Sanden in het 
poortgebouw van Carré
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Goretti (Wilhelminapark 53 en 54) 

Sinds 2009 beheren we het grootste gedeelte van 
het vroegere ‘Maria Goretti’, ooit een opvanghuis voor 
kinderen, later huisvesting voor de vrije school. Nu is 
het een dynamische mix van ateliers, werkplaatsen 
en expositieruimte PARK. In de leslokalen bieden 
wij een kwalitatief cursusaanbod voor volwassenen 
en kinderen op het gebied van beeldende kunst: 
schilderen, tekenen, grafiek, keramiek en fotografie, 
sinds 2014 uitgebreid met een zeefdrukwerkplaats 
en in 2015 ook met het aanbod literair vakmanschap 
(Goretti op locatie). Eind mei vindt jaarlijks de open 
dag plaats, tevens eindexpositie voor cursisten, en 
gerelateerd aan de Week van de Amateur Kunst in 
handen van Art-Fact.

aantal ateliers: 17 / 19 personen
cursuslokalen: 6 (inclusief werkplaatsen keramiek, 
grafiek en zeefdruk)
expositieruimte PARK: 240m2
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Tijdelijke locaties  
De volgende locaties zijn ondergebracht bij stichting 
START, Stichting Tijdelijke AtelierRuimtes Tilburg. 

Bisschop Zwijsenstraat (18-20) 

Deze monumentale panden bevinden zich centraal 
in de stad, gelegen tussen Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten en Factorium. Vanaf 2010 bieden wij 
er werkruimte (en gedeelde werkplekken) aan met 
name laatstejaars en net afgestudeerden van de 
Academie voor Beeldende Vorming. Belangrijk is dat 
we ruimtes betaalbaar houden voor deze doelgroep. 
Naast de ateliers is er een sfeervolle kapel voor pre-
sentaties, met name bij muzikanten in trek vanwege 
de akoestiek. Ook in 2015 vonden er laagdrempelige 
exposities en kunstmanifestaties plaats. Zo trok de 
tentoonstelling Luchtschepen van Sjon Brands veel 
bezoekers. 

aantal ateliers: 17 / 17 personen  
(inclusief gedeelde werkplekken)
kapel: 100m2
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Lange Nieuwstraat (57-59 en 76) 

Deze drie panden in de Lange Nieuwstraat hebben 
we sinds 2006 in beheer, met dank aan woning-
bouwcorporatie Wonen Breburg. De ateliers blijken 
vooral geschikt voor grafisch vormgevers, maar ook 
enkele schilders en een muzikant hebben er hun 
werkruimte. Eind 2015 betrok een goudsmid ruimte 
op de begane grond aan de straatzijde, de ‘winkel-
functie’ die zij combineert met haar werkruimte heeft 
een sympathieke uitstraling naar de buurt. 

aantal ateliers: 10 / 13 personen

Gebouw68, Spoorzone 

Vanaf 2014 geven wij een invulling aan dit voormalig 
kantorencomplex van destijds Nedtrain. Het gebouw 
grenst aan de monumentale Locomotiefhal en is 
centraal gelegen op het terrein van de Spoorzone. De 
ruimtes worden vooral verhuurd aan creatief onder-
nemers (de zogenaamde creative industry), maar 
ook beeldend kunstenaars, schrijvers en organisa-
ties zoals het NIAF (animatie) ervaren het als een 
fijne werkplek. De voormalige kantineruimte is een 
projectruimte, geschikt voor onder andere theater-
repetities en de projectweek van FHK. In 2015 
kwamen ontwikkelingen in de Spoorzone echt op 
gang, regelmatig contact is dan nodig (met Mundial, 
gemeente, bewakers etc.) om het beheer soepel te 
laten verlopen. 

aantal ateliers: 29 / 43 personen 
(+ 10 opslagruimtes), kantineruimte: 200m2
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LOKAAL21 (Korte Schijfstraat 21) 

Vanaf 2012 beheren wij deze centraal gelegen 
voormalige basisschool aan de Korte Schijfstraat. 
Met de grote klaslokalen en ook enkele kleinere 
ruimtes een geschikt gebouw voor kunstenaars 
en creatieve ondernemers. Een boeiende mix van 
disciplines is er te vinden: beeldhouwen, keramiek, 
grafische vormgeving, multimedia, meubelontwerp, 
dans en een organisatie in culturele projecten. De 
grote ontmoetingsruimte werd onder andere ingezet 
voor een foto-expositie tijdens de Tilburg voor 
Cultuurnacht (oktober 2015). 

aantal ateliers: 19 / 24 personen
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CAST 

CAST (het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o.) vierde op 
22 januari 2015 in het Deprezgebouw haar 20-jarig bestaan. Ter gelegen-
heid van haar lustrum had CAST twee essayisten uitgenodigd, die reflecteer-
den op het Tilburg van de Toekomst. Wethouder Mario Jacobs reageerde op 
beide uitgesproken essays. Tevens werd tijdens de avond de CAST-award 
door Jacques de Brouwer uitgereikt aan Jan Doms.  
Op 1 april 2016 maakt CAST nog een lustrum mee, ze is dan vijf jaar geves-
tigd in Deprez. CAST maakte de afgelopen jaren regelmatig gebruik van de 
ruimtes in Deprez, voor zowel kleine vergaderingen als grote bijeenkomsten.
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Deprez-gebouw (Lange Nieuwstraat 172-174)

Van 2011 tot december 2015 hadden wij het 
Deprez-gebouw in beheer, een voormalige 
stoomketelfabriek van de gebroeders Deprez. Geen 
atelierpand vergelijkbaar met andere panden maar 
een verzamelgebouw van organisaties CiST en CAST, 
projectontwikkelaar Volker Wessels, drie architecten 
en twee communicatiebureaus. In 2015 was er veel 
activiteit in de vergader- en congresruimtes, zowel 
door huurders uit het pand als door partijen uit de 
stad en daarbuiten (zorginstellingen, opleidingen, 
gemeente en provincie). Een geslaagde bijeenkomst 
was het 20-jarig bestaan van CAST in januari 2015.

8 organisaties: CAST, CiST, SDK Vastgoed, Deven 
architectuur, het Inventief, aerde borgert architecten, 
de Ondernemers 3.0 en Ateliers Tilburg
publieksruimte: 350m2 
vergaderruimtes: 40m2 en 78m2

Gastatelier Moyra Besjes   

Jaarlijks bieden wij een gastatelier aan een jong 
talent vanuit de genomineerden voor de Audax 
Jacques de Leeuwprijs (FHK, 26 juni). Dit jaar 
ging het gastatelier naar Moyra Besjes (opleiding 
ArtCoDe). Ze heeft gekozen voor werkruimte in de 
Nazarethstraat, op loopafstand van FHK waar zij de 
keramiekwerkplaats nog kan benutten. Het atelier 
bevindt zich op de eerste verdieping van een voorma-
lige basisschool en kwam tot stand via samenwer-
king met Xpect Primair.

Vanuit haar vrije, associatieve denken en haar fas-
cinatie voor maatschappelijke issues creëert Moyra 
haar concepten en ontwerpen. Gericht op intermen-
selijke relaties geeft ze met ironie en humor vorm aan 
haar visie. Opvallend was haar project ‘En Nu’ waarin 
ze zocht naar een oplossing voor miscommunicatie 
tussen man en vrouw. Moyra heeft haar krachten ge-
bundeld met Natasja Lauwers, samen gaan zij sinds 
september 2015 verder onder de naam ‘by aaaa’. 
Op de Dutch Design Week lieten zij hun eerste serie 
producten zien.

www.by-aaaa.com
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Kunst- en  
cultuureducatie
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Cursussen voor volwassenen
Goretti is een gebouw waar kunstenaars en creatieve 
ondernemers werken (in de ateliers), waar kunstedu-
catie plaatsvindt (in de leslokalen en werkplaatsen) 
en waar exposities worden gehouden (bij PARK).  
Er is een jaarlijks terugkerend aanbod van kwa-
litatieve cursussen op het gebied van beeldende 
kunst en aanverwante disciplines. In 2015 volgden 
cursisten: keramiek bij Simone van Bakel, schilderen 
bij Reinoud van Vught, grafische technieken bij Linda 
Arts, schilderen bij Daniëlle van Broekhoven, (model)
tekenen bij Jan van den Berg, fotografie bij Gerdien 
Wolthaus Paauw, modeltekenen bij Paul van Dongen 
en zeefdruk bij John Dohmen. Daarnaast gingen 
nieuwe cursussen van start: tekenen bij Carola 
Popma, grafische technieken voor keramiek bij Ingrid 
Wens en literair vakmanschap onder leiding van 
Martijn Neggers (Goretti op locatie). 

Het cursusseizoen werd in juni feestelijk afgesloten 
met een open dag en expositie van het werk van 
cursisten, en viel in de Week van de Amateur Kunst 
(Art-Fact).

Workshops voor kinderen
Goretti biedt ook cursussen en workshops voor kin-
deren. In 2015 was ‘Met mijn voertuig door de ruimte’ 
door Pieter-Max Schultz een succes. De lokalen 
worden ook incidenteel verhuurd aan kunstenaars en 
scholen: 
• Workshops door ‘Bakfietsjuf’ Linda van Os; ze 

begint met een klein groepje in haar eigen atelier, 
bij meer inschrijvingen wijkt ze uit naar Goretti.

• Het Willem II college: CiST boekte voor het tweede 
jaar de leslokalen bij Goretti voor het geven van 
workshops. 

Er is een jaarlijks terugkerend aanbod 
van kwalitatieve cursussen op het gebied 
van beeldende kunst en aanverwante 
disciplines.

Cursus schilderen bij 
Daniëlle van Broekhoven
(rechts) in gebouw Goretti
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• Basisschool de Stappen: hield haar Cultuurdag op 
Goretti, met inzet van twee docenten beeldend uit 
onze ateliers (Dagmar Baars en Roel Sloot). 

• Samenwerking met De Jonge Vincent: getalen-
teerde kinderen bezochten na hun bezoek aan De 
Pont de inspirerende ateliers van keramiste Carin 
de Kok en architect Wouter Laros. 

Factorium:  
KUNSTMIX en Zin-in-alles-dagen 

We hebben een structurele samenwerking met 
Factorium en FHK in de vorm van de jaarcursus 
KUNSTMIX. Het is een aanbod voor kinderen 
verdeeld over vier blokken: muziek, dans, theater en 
beeldend. De beeldende lessen worden gegeven 
door docenten van Goretti of uit onze ateliers. FHK 
ondersteunt KUNSTMIX met het ter beschikking 
stellen van een leslokaal binnen de ABV. Stagiaire 
Marthe van de Meulenhof hielp bij de lessen en 
zorgde voor de eindexposities van de kinderen. 
Vanaf september 2015 wordt KUNSTMIX ook in de 
Reeshof aangeboden.

Daarnaast nemen we jaarlijks deel aan de Zin-
in-alles en Zin-in-meer dagen in de carnavals- en 
herfstvakantie, een beknopte versie van KUNSTMIX 
met allerlei workshops op één dag. Ook daarbij 
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worden ‘onze’ docenten beeldend ingezet. Het zijn 
populaire dagen (140 kinderen per dag) die door-
gaans uitverkocht zijn. Met Sandra Broekmans en 
Valerie Rijckmans van Factorium hebben we goed 
overleg, waarbij we het advies van Maria van Ewijk 
zeer op prijs stellen.
In mei stonden we ter promotie met workshops beel-
dend in de Factoriumtuin, een goed bezocht festival 
met een gericht bereik van geïnteresseerde ouders 
en kinderen. 

Try-out cultuur / Sjors Creatief 

Eind 2015 kwam er vanuit CiST het verzoek tot 
deelname aan Try-out cultuur, een kennismaking voor 
basisscholen met cultuur. Na Try-out sport is er nu 

ook Try-out cultuur om de basisschooljeugd laag-
drempelig kennis te laten maken met culturele acti-
viteiten, met de insteek het bieden van kwaliteit en 
continuïteit. Kinderen schrijven in voor inspirerende 
workshops, als het bevalt kunnen ze een langer tra-
ject volgen. We hebben kunstenaars uit onze ateliers 
gevraagd hun cultureel aanbod kenbaar te maken, 
met de volgende deelnemers als resultaat: Carin de 
Kok (keramiek), Pieter-Max Schultz (2D/3D), Joep 
van Gassel (graffiti), Linda van Os (stempelen) en 
Suk-Jing Pang (tekenen en schilderen). Ook op deze 
manier steunen we kunstenaars bij het uitoefenen 
van hun beroepspraktijk. 
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Exposities &  
samenwerkingsvormen
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Op bijna alle locaties beheren we een ruimte voor 
ontmoeting, presentaties en tentoonstellingen. Niet 
alleen voor de huurders in het pand, maar ook voor 
externen, die kunst-gerelateerde projecten orga-
niseren. Met regelmaat kwamen verzoeken binnen 
voor de kantineruimte in Gebouw 68, de kapel in de 
Bisschop Zwijsenstraat, de publieksruimte bij NS16 
of de congresruimte binnen Deprez. Per project 
stimuleren we de organisatie na te denken over 
het vergroten van hun publieksbereik. We vragen 
om draaiboeken en bieden ter ondersteuning onze 
diensten aan, zonder daarbij het werk over te nemen. 
We hebben een faciliterende en adviserende functie 
in deze.
Het afgelopen jaar hebben tal van exposities en 
presentaties bijgedragen 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. 

Exposities

Salon Carré | werk van Robin Gerris 

De Salon in het Carré-gebouw wordt met name ge-
bruikt voor bijeenkomsten van de huurdersvereniging, 
Starterslift en Markant (Klasse theater). Daarnaast 

wordt de ruimte ingezet als projectruimte zoals voor 
FHK en kleine exposities. 

Robin Gerris had het afgelopen jaar het gastatelier, 
een jaar lang heeft hij mogen werken in het Carré-
gebouw. Een bijzondere mogelijkheid om zichzelf te 
verdiepen in zijn beeldend proces. In 2015 sloten we 
de periode van het gastatelier voor het eerst af met 
een eindexpositie. We vinden het belangrijk om jong 
talent te helpen bij hun eerste stappen naar een pro-
fessionele beroepspraktijk. Met een eigen werkplek 
als basisvoorwaarde, maar ook in het naar buiten 
treden met je werk.  Tijdens dit presentatiemoment 
werd nieuw werk getoond, werk wat voor essentiële, 

Tentoonstelling 
Luchtschepen  
van Sjon Brands
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doorslaggevende stappen tijdens zijn proces heeft 
gezorgd. Robin verdiept zich in herinneringen en 
memorabilia: hoe gebonden is een herinnering aan 
een object of een specifieke plek, en hoe bepalend 
is deze context voor de interpretatie van de herinne-
ring? wat is bepalend voor de vorm waar de herinne-
ring zich in manifesteert?
De werkplek op Carré beviel Robin prima, het gast-
atelier is omgezet naar een (standaard) atelier.  

NS16 | Grafische expositie TAKE COVER  
georganiseerd door Bruut ontwerp

In de presentatieruimte van NS16 vinden zoals elk 
jaar veel activiteiten plaats, zoals exposities, filmavon-
den, een platenbeurs, benefietavond en bijvoorbeeld 
de lancering van een nieuw label.
In februari vond de tentoonstelling-voor-een-avond 
plaats TAKE COVER, een ontwerp-experiment 
waarbij oude albumhoezen de basis vormen voor een 
nieuw creatief proces. Veertig platenhoezen, veertig 
verschillende ontwerpers die ze door de mangel 
halen. Welke diversiteit aan objecten of kunstwerken 
ontstaat er als de muziek losgelaten wordt en de 
verpakking de inhoud wordt? Wat levert deze grafi-
sche recycling op als het artwork geen hoes meer 
is maar een ‘work of art’ op zich? De resultaten van 
dit experiment werden getoond met werk van onder 

andere: Annette Paulsen, Bakvorm, Beeldhouwers, 
Bruut ontwerp, Iris Cuppen, Ivo van Leeuwen, Jan 
Couwenberg, Kaftwerk, LouLou & Tummie, Martijn 
van Gemert, S.L. Trumpstein, Spread motion design, 
Studio de Leyer en Veemee Visuals. 

LOKAAL21 | Foto-expositie tijdens Tilburg 
voor Cultuurnacht 

Drie van onze locaties deden in oktober mee aan de 
Tilburg voor Cultuurnacht. Bij LOKAAL21 was een 
foto-expositie te zien en een animatie performance. 
Met ‘Reflections’ toonde Sjef Marnette (kunstenaar 
uit het pand) foto’s die je kunt zien als abstracte 
schilderijen, een zoektocht naar verstilling en schoon-
heid met een diepere melancholische betekenis. 
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Met ‘Connected’ toonde Nicolette Obers foto’s die 
uitdragen dat er een verbinding bestaat tussen alle 
dingen en alle plekken, een troostende connectie. De 
animatie performance was van de hand van Pieter-
Max Schultz en werd begeleid door live muziek.

Kapel Bisschop Zwijsenstraat | 
Tentoonstelling LUCHTSCHEPEN 
en schilderijen Martijn de Boer

Het afgelopen jaar werd met regelmaat gebruik 
gemaakt van de kapel in de Bisschop Zwijsenstraat, 
grenzend aan de binnentuin van Factorium. De 
lichtval is er prachtig en de akoestiek goed. In juli 
was er de laatstejaarsexpositie Master-Glass 2015 
onder leiding van Sibylle Gielen en met medewerking 
van Mark Stalpers. In mei vond de tentoonstelling 
Luchtschepen plaats, met dadaïstische paradijsvo-
gels van Sjon Brands, vogels die regelrecht uit het 
surrealistische reservaat van Jeroen Bosch lijken 
te komen, een droomwereld in 3D. De tentoonstel-
ling ging vergezeld van een expositie met werk van 
schilder Martijn de Boer, die een serie indringende 
kinderportretten liet zien getiteld ‘young bischops’. En 
er gebeurde meer: de hele maand mei werd omlijst 
door een zondagmiddagprogramma, gratis rondleidin-
gen voor scholen en spontane optredens door veel 
betrokken Tilburgse kunstenaars. 

Expositieruimte PARK

Onderdeel van gebouw Goretti is een prachtige 
expositieruimte van ruim 240m2 (de vroegere kapel 
van Maria Goretti). PARK programmeert dit midden-
podium dat zich positioneert tussen Kunstpodium T 
en Museum De Pont. De werkgroep is opgericht in 
2013 en bestaat momenteel uit initiator Rob Moonen, 
Linda Arts, René Korten en Reinoud van Vught. 
PARK richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de 
hedendaagse kunst én op kunstenaars met gedegen 
ervaring en bewezen kwaliteit. In 2015 werden in de 
voormalige Goretti-kapel zes tentoonstellingspro-
jecten georganiseerd, die elk op hun beurt omlijst 
werden met verdiepingsmomenten zoals lezingen, 
muziek, performances en debatten. PARK wordt 
ondersteund door de gemeente Tilburg. 

23



geschilderd, gewerkt met keramiek, met mozaïek of 
bijvoorbeeld met speksteen. Betrokken vrijwilligers 
van Alzheimer Midden-Brabant bieden begeleiding 
bij de uitvoering van de activiteiten en ondersteuning 
bij de creatieve ontwikkeling. Ook de mantelzorgers/
begeleiders maken hun eigen werkstuk. De Creatieve 
Werkplaats komt tegemoet aan de behoefte van 
mantelzorgers aan activiteiten waar zij, samen met 
hun naaste die dementie heeft, plezier en voldoening 
aan beleven. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om 
met andere mantelzorgers ervaring uit te wisselen.

Themaweek FHK op locatie

Fontys Hogeschool voor de Kunsten was met haar 
themaweken ook in 2015 weer regelmatig te gast 
in onze diverse panden: bij NS16, Gebouw 68, 
LOKAAL21 en in het Carré-gebouw. 

Samenwerkingsvormen 
We besteden aandacht aan een drietal activiteiten 
die we meer dan de moeite waard vinden. Omdat 
ze innovatief zijn of een verrassende samenwerking 
tonen. Ontstaan door ontmoeting in de panden 
die Ateliers Tilburg beheert of door een groeiende 
bekendheid in het netwerk van kunst en cultuur in 
Tilburg. 

De Creatieve Werkplaats
 

Op locatie Goretti aan het Wilhelminapark bestaat 
sinds 2014 De Creatieve Werkplaats, voor mensen 
met dementie. Het is een initiatief van Alzheimer 
Nederland afdeling Midden-Brabant. Elke week 
komen mensen met dementie of geheugenklachten 
samen met hun mantelzorger (partner of begeleider, 
vriend of vriendin) bijeen, om in een gezellige sfeer 
bezig te zijn met verschillende creatieve activiteiten. 
Deze activiteiten worden afgestemd op de indivi-
duele wensen en mogelijkheden. Zo wordt er volop 

Benefietkunstveiling voor Nepal
 

Nepal wordt in april 2015 getroffen wordt door 
een zware aardbeving. Dat leidt wereldwijd tot 
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veel solidariteitsacties, zo ook in Tilburg. Maritée 
Onderdenwijngaard heeft via facebook contact 
opgebouwd met Dawa Sherpa, een fotograaf in 
Nepal en tevens gids van langeafstandswandelaars. 
Zij besluit om de handen uit de mouwen te steken, 
richt een stichting op en start met de organisatie van 
een kunstveiling. Doel: wederopbouw van enkele 
dorpen hoog in de Himalaya, onder andere het dorp 
van Dawa Sherpa. Het wordt een groot succes! Meer 
dan 80 kunstenaars stellen werk beschikbaar, velen 
komen uit Tilburg en hebben een atelier bij Ateliers 
Tilburg. Een hartverwarmende dag met een finan-
ciële opbrengst van € 24.000,-
Ten tijde van deze kunstveiling vond in de koepelhal 
in de Spoorzone tevens de Brabant Biënnale plaats, 
waarbij één van de exposanten schilder Lester Corzo 
was (uit Carré). Het BD/Gerrit van den Hoven was 
onder de indruk van zijn werk.

Kunstuitleen met GGZ 
 

In 2015 is de samenwerking tussen Carré en de 
GGZ voor het tweede jaar voortgezet: door het tonen 
van het werk van kunstenaars uit het Carré-gebouw 
worden de openbare ruimtes van de GGZ (buren 
van Carré) aantrekkelijk gemaakt. Marieke Plasier, 
fotograaf uit Carré, heeft de rol van coördinator/
curator opgepakt. In 2015 was er elk kwartaal een 
wisselende expositie met werk van drie kunstenaars 
uit Carré. Deelnemende kunstenaars waren onder 
andere Nicolette Obers, Sharon Hamers, Marieke 
Plasier, Gemma van den Bungelaar, Robin Gerris, 
Wout van de Wouw, Jolanda van Nuenen en Claudia 
den Boer. In 2016 wordt elk kwartaal één kunstenaar 
uitgelicht en bekijkt men wat Carré nog meer kan 
betekenen voor de GGZ.

Deependra Bajracharya, Witness

Werk van Johannes Kuyvenhoven

25



Doelgroep: disciplines  
en doorstroming 
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Sinds 2014 werken we met een aannamebeleid 
gebaseerd op de criteria van atelierorganisatie SLAK 
uit Arnhem. De doelgroep is uitgebreid van profes-
sionele kunstenaars naar ook de ‘creatieve industrie’. 
Toch heeft de autonoom beeldend kunstenaar altijd 
onze aandacht: ruimte bieden, vrij groot van opper-
vlakte en niet te duur, want men heeft doorgaans 
(nog) weinig inkomsten. 

Diversiteit aan disciplines
We waren benieuwd naar de disciplines werkzaam 
binnen onze ateliers. Uit een inventarisatie (septem-
ber 2015) bleek dat we veel diversiteit in huis heb-
ben. We onderscheiden tien disciplines: beeldende 
kunst, grafische vormgeving, architectuur, meubel-
design, podiumkunsten, textiel/mode, AV/multimedia, 
literair, ambacht en creatieve industrie. 

We constateren dat de beeldend kunstenaars met 
stip op nummer één staan: 82 van de 233 personen 
in de ateliers zijn beeldend kunstenaar. Daarbinnen 
zijn 44 personen schilder/tekenaar/illustrator (2D), 
21 personen beeldhouwer/ruimtelijk vormgever (3D) 
en 17 personen werken in beide richtingen (2D en 
3D). Van de 82 beeldend kunstenaars zijn er 40 
gevestigd in het Carrégebouw, 11 in Gebouw 68 en 
9 in LOKAAL21, de overige verspreid over de andere 
atelierpanden. 

Verrassend is de discipline die ook hoog scoort: 
41 personen zijn werkzaam binnen de creatieve 
industrie/creatief zakelijke dienstverlening, waarvan 
29 personen de Spoorzone (Deprez en Gebouw 68), 
gevolgd door 9 personen in Carré. Vanaf december 
hebben we Deprez niet meer in beheer, dan vallen er 
uit deze categorie maar liefst 19 personen weg.
Vervolgens scoort hoog, op de 3e plaats, de discipli-
ne AV/multimedia waarbinnen 30 personen werken: 
11 fotografen, 10 webdesign en 9 animatie/film. De 
meesten op Carré, daarna in Gebouw 68 gevolgd 
door Goretti. 

Op de 4e maar bijna gelijke 3e plaats volgen de po-
diumkunsten (dans, muziek en theater): 27 personen 
in de ateliers, waarvan maar liefst 20 muzikanten 
(vooral in Carré en bij NS16), 6 x dans en 1 x theater. 
Opvallend is de 5e plaats met maar liefst 16 architec-
ten die werkzaam zijn in de panden (vooral in Carré 
en Deprez). Dichtbij gevolgd op de 6e plaats: 14 
grafisch vormgevers (vooral in Carré en NS16).  
Op de 7e plaats staat het ambacht met 11 personen: 
werkzaam als goudsmid, horlogemaker, restaurateur 
of gitaarbouwer (vooral in Carré, Goretti en de Lange 
Nieuwstraat).

Op gelijke 8e plaats eindigen: 4x meubeldesign, 4x 
textiel/mode en 4x literair waarbij de schrijvers hun 

Atelier Ingrid Wens
in gebouw Goretti
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Disciplines in atelierpanden
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ambacht 11 5%
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beeldende kunst 82 35%
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literair 4 2%
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textiel/mode 4 2%

Totaal 233 100%
Stichting Ateliers, 28-9-2015
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werkplek hebben in Carré en in Gebouw 68.
We concluderen dat verbreding van de doelgroep 
effect heeft gehad, te zien aan het hoog aantal 
creatieve ondernemers werkzaam in de panden. De 
meeste ruimtes zijn verhuurd aan (autonoom) beel-
dend kunstenaars, onze A-doelgroep. Daarnaast een 
grote diversiteit aan disciplines. 

Instroom, doorstroom, uitstroom
Om een goed beeld te krijgen van de doorstroom 
binnen de panden, bekijken we ook altijd de instroom 
en uitstroom. Elk jaar noteren we de reden van door-
stroom naar een ander atelier of uitstroom wanneer 
men het atelier verlaat. Het gevolg van de recessie 
was het afgelopen jaar nog steeds merkbaar: men 
kreeg minder opdrachten en er werd minder werk 
verkocht. In 2015 waren er 33 opzeggingen van ate-
liers (Deprez niet meegerekend). De twee voornaam-
ste redenen waren: weer thuis gaan werken vanwege 
financien (16x) of naar een ander atelierpand in de 
stad (9x). Dit laatste voor ons van belang gezien onze 
‘concurrentiepositie’: men ging naar de Rozenstraat 
(ateliers voor laatstejaars ABV), naar de Bouwplaats 
in de Piushaven (werkplaatsen), nieuwbouw in de 
Plint bij 013, de Spoorzone (voormalig gebouw van 
UWV), het Duvelhok (in combinatie met kunstedu-
catie) of zocht meer levendigheid in een gebouw 
aan de Spoorlaan via een particulier. We zien dat als 

gezonde doorstroming, waarbij de keuzes begrijpelijk 
zijn. Overige redenen van vertrek: verhuizing naar een 
andere stad (6x), wijziging loopbaan (1x) en gezond-
heid (1x).

De instroom in de ateliers was gelijk aan vorig jaar: 
36 nieuwe plaatsingen (44 personen), met name in 
Carré (14x), Gebouw 68 (8x) en Goretti (5x). Bij NS16 
vonden geen wijzigingen plaats. 

In 9 gevallen hadden we te maken met doorstroom 
(interne verhuizing: inpandig of naar een ander 
ateliergebouw in ons beheer): 3 huurders verschoven 
binnen Carré, 2 huurders binnen Gebouw 68 en 2 
huurders binnen LOKAAL21. Twee huurders prefe-
reerden een ander atelierpand.

Zorgelijk in 2015 waren enkele vrij grote ruimtes bij 
Goretti. De atelierprijzen zijn dan hoog, waardoor bij 
opzegging het risico op leegstand bestaat. Het duurt 
even om die ruimtes weer ingevuld te krijgen. Toch 
lukt dat altijd weer, maar we merken dat de huurlas-
ten maximaal haalbaar zijn voor onze doelgroep. Het 
laagst geprijsd zijn de gedeelde werkplekken in de 
Bisschop Zwijsenstraat. Deze wisselen regelmatig 
(veel doorstroming) en worden met name gebruikt 
door 3e en laatstejaars van de ABV, met dank aan 
Annemarie Pijnappel (FHK, coördinator projecten).
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Communicatie  
& PR  
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TilburgsAns 

Ateliers Tilburg werd met regelmaat in de pers 
genoemd, vaak in verband met exposities 
of culturele bijeenkomsten die in de panden 
plaatsvonden. Ons logo als samenwerkingspart-
ner was regelmatig te zien op publiciteitsuitin-
gen van die exposities. Eind 2015 adopteerden 
we de letter A van TilburgsAns, een lettertype 
gemaakt door (typo)grafisch vormgever Sander 
Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen. Het 
lettertype is gebaseerd op het karakter van 
de stad Tilburg en wordt in 2016 beschikbaar 
gesteld aan het publiek. 

In onze communicatie geven we informatie over 
onze ateliers en de presentatieruimtes (facilitair), 
maar is er ook aandacht voor de kunstenaars zelf en 
hun projecten (zichtbaarheid). In 2015 hebben we 
een update van ons communicatieplan uitgewerkt. 
Belangrijke onderdelen: vaker gebruikmaken van 
digitale media (ook van partners) en meer zicht-
baarheid van alle culturele potentie in de panden. 
Kunsteducatie is verweven in het plan, met aandacht 
voor werkplaatsen en samenwerkingsvormen.

Websites 
De websites atelierstilburg.nl, cursusgoretti.nl en 
deprezgebouw.nl functioneren prima als informatie-
kanaal en houden we wekelijks update. Kunstenaars 
en creatieve ondernemers weten ons te vinden: ze 
melden zich digitaal aan, reageren op vrije ateliers of 
reserveren een projectruimte. Via onze website ate-
lierstilburg.nl komen digitale aanmeldingen binnen. 
De vragenlijst geeft een duidelijk beeld van iemands 
professionele beroepspraktijk waardoor snel duidelijk 
is of iemand binnen de doelgroep valt. In 2015 ont-
vingen we 82 nieuwe aanmeldingen.

Nieuwsbrief 
De digitale nieuwsbrief is belangrijk, deze wordt 
breed verspreid binnen het culturele circuit en geeft 
informatie over vrije ateliers, de Spoorzone, exposities 

Alex van Zundert neemt 
de geadopteerde letter A
in ontvangst (zie kader)
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in de panden en een video over een kunstenaar uit 
één van onze panden). De frequentie moet omhoog. 
Daarbij ontvangen we graag input vanuit de kunste-
naars zelf; over opdrachten die ze krijgen, uitnodigin-
gen voor exposities, prijswinnaars, etc. We werken 
aan een netwerk van correspondenten uit de panden, 
daartoe is eind 2015 een eerste aanzet gemaakt, om 
meer output uit de ateliers zelf te halen. 

Social media
Op social media (facebook) posten we regelmatig be-
richten over vrije ateliers, happenings in de panden of 
bijvoorbeeld sluitingsdata van cursussen. Facebook 
zetten we in om onze doelgroep te informeren maar 
ook andersom te weten wat er speelt. We hebben 
steeds meer volgers en merken dat kunstenaars via 
facebook snel en makkelijk reageren op met name 
vrije ateliers.

Blog BROODopdePLANK van...
Eind 2015 zijn we gestart met een maandelijks 
blog BROODopdePLANK van..., waarbij we telkens 
iemand uitlichten. De eerste persoon was schrijver en 
performer Martijn Neggers uit Gebouw 68, de twee-
de persoon fotograaf Anke van Iersel uit LOKAAL21. 
Het zijn prettig leesbare teksten samengesteld door 
Karien Verhappen uit Gebouw 68 die haar eigen 
tekstbureau heeft.

Advies en overleg
In maart 2015 gaven we een gerichte presenta-
tie aan de laatstejaars studenten van de ABV. We 
werden uitgenodigd op locatie Leo XIII gastatelier. 
FHK is daaraan gekoppeld met een jaarlijks gasta-
telier (van vier maanden) aan een getalenteerde net 
afgestudeerd beeldend kunstenaar. In 2015 was dat 
Marleen Verber, eerder werkte ze aan haar afstu-
deerproject in het Carré-gebouw. In overleg met Ton 
van der Vleuten (FHK) en Hanneke Bedaux (gast-
atelier Leo XIII) stemmen we onze presentatie af, met 
name gerelateerd aan het gastatelier dat we bieden 
na uitreiking van de Audax Jacques de Leeuwprijs.  
In april kwamen studenten van de academie op 
bezoek bij Daniëlle van Broekhoven op Goretti, in het 
kader van een beroepsoriëntatieproject van de ABV.

Selfie van Karien Verhappen (rechts) en Anke van Iersel
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In 2015 was er regelmatig overleg met de gemeente 
Tilburg, met name met Edwin Koole van de afdeling 
maatschappij en cultuur en Bart van Empel van afde-
ling vastgoed. Daarnaast had het bestuur halfjaar-
lijks officieel overleg met de wethouder van Cultuur 
Marcelle Hendrickx.
Wij zijn aangesloten bij het landelijk overleg van ate-
lierorganisaties (LOA) waar veel expertise aan tafel 
zit. Deze beheerorganisaties uit Nederland en België 
komen twee keer per jaar bijeen. In 2015 bezochten 
we Arnhem en Eindhoven.
Sinds 2014 zijn we betrokken bij AIR Brabant, 
een initiatief van het BKKC om alle gastateliers in 
Brabant in kaart te brengen. En uiteraard bezoeken 
we ook netwerkborrels en de bijeenkomsten van 
de Culturele Sociëteit, georganiseerd door Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten.

Woon-werkruimtes 
In 2015 waren wij betrokken bij een initiatief voor 
woon-werkruimtes in de Tilburgse wijk oud-noord. 
Aerde Borgert architecten (uit het Deprez-gebouw) 
kreeg opdracht van een particulier tot het doen van 
research en het in beeld brengen van mogelijkhe-
den. We hebben onze achterban van kunstenaars 
benaderd, er waren 22 serieuze reacties. Aangezien 
er veel interesse bestaat, juichen wij het toe als de 
plannen in 2016 kunnen worden uitgewerkt.

Onderzoek
In 2014 zijn we gestart met uitwerking van bouw-
tekeningen voor een demontabele geluidscabine 
(box-in-box constructie). Bijzonder daarbij is de 
isolatie met zand. Een onderdeel van de constructie 
is eind 2015 in elkaar gezet, maar de materiaalkosten 
voor verdere uitwerking zijn hoog. Een verzoek tot 
bijdrage in de kosten is ingediend bij de gemeente. 
We hopen in 2016 één of meerdere cabines te kun-
nen realiseren, want de behoefte aan oefenruimtes 
is groot. Met medewerking van Bart van Berkel, 
bestuurslid bij Stichting START (stichting tijdelijke 
atelierruimtes Tilburg) en docent bouwkunde aan de 
Avans Hogeschool te Tilburg.

In de regio
Klein-Berkeloo, een voormalige basisschool in 
Berkel-Enschot, kwam medio 2015 vrij. We hebben 
kunstenaars (met name uit die regio) benaderd of er 
interesse bestond. De reacties waren boven ver-
wachting, 16 personen wilden daar ruimte. Vanwege 
prioriteit voor de vluchtelingen kwam de invulling als 
ateliergebouw op de tweede plaats. 

In het iets verder gelegen Udenhout bezochten we 
eind 2015 de Zuivelfabriek. Mogelijk dat we kunnen 
samenwerken met ruimteverhuur en het inzetten van 
docenten. 
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Personeel 
en financiën   
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Annemie van Bavel-van Loenhout, bij iedereen 
van Carré, NS16 en Bisschop Zwijsenstraat 18/20 
bekend als ‘ons Annemie’ heeft op 9 oktober 2015 
afscheid genomen. Op een gepaste manier met een 
mooie feestelijke receptie in de prachtige kapel van 
het Klasse-theater (buurman van Carré).
Het is een compliment als we Annemie als mens van 
de oude stempel benoemen, zulke werksters worden 
niet meer geboren. Daarnaast was ze enorm betrok-
ken bij het werk van de kunstenaars in de panden en 
bezocht ze ook voorstellingen en tentoonstellingen 
van ze. Van die warme banden kwamen veel mensen 
bij haar afscheid getuigen. Annemie, dankjewel.

Met ingang van 1 december 2015 zijn we het beheer 
van de locatie Deprez kwijtgeraakt. De eigenaar, 
woningbouwcorporatie TBV, heeft zelf het beheer ter 
hand genomen. Helaas leidde dat tot een gedwon-
gen afscheid van onze beheerder Marco Maas. Marco 
heeft jarenlang met veel plezier het beheer van het 
pand met de grote hal en vergaderaccommodaties 
gedaan inclusief agendabeheer en administratie.  
Klantvriendelijk en ter zake deskundig als het om 
AV-media ging. We hebben op een goede manier 
afscheid genomen van Marco.

Financiën
De cijfers over 2015 zijn nog niet definitief en wach-
ten daarna op een accountantscontrole. De voorlo-
pige cijfers laten een levensvatbare organisatie zien.Afscheidsreceptie

Annemie van Bavel
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Carré: 92 ateliers

NS16: 17 ateliers

Bisschop Zwijsenstraat 18 en 20: 
17 ateliers

Lange Nieuwstraat 57-59:  
7 ateliers

Lange Nieuwstraat 76: 3 ateliers

Goretti: 17 ateliers

Lokaal21: 19 ateliers

Gebouw68: 29 ateliers 

Totaal: 201 ateliers  
(233 personen)

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

Stichting Carré
• Paul Peters, penningmeester 
• Mark Stalpers, secretaris
• Bart Hoogveld
• Jan Couwenberg

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

penningmeester
• Roger Henkens
• kwaliteitszetel NS16

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

penningmeester
• Bart van Berkel 
• Roger Henkens

Stichting Deprez
• Hans van Berkel, voorzitter
• Paul Peters, penningmeester

Stichting Goretti
• Hans van Berkel, voorzitter
• Paul Peters, penningmeester

Advies cultuureducatie 
Maria van Ewijk

Personeel
Beheerders: Harrie Baans, Frans 
Schollen en Marco Maas (tot 1/12) 
Interieurverzorging:  
Annemie van Bavel (tot 1/10), bedrijf 
’t Zonnetje (tot 1/12), Petra Jansen, 
Carla van der Voort en Annemie Bax
Administratie: Rosalina Jager
Boekhouding: Max Arts
Ruimteverhuur & communicatie: 
Marola Vink
Directeur: Alex van Zundert

Stagiaire vanuit de ABV  
Marthe van den Meulenhof

Bijlage

Organisatiestructuur met bestuursleden d.d. december 2015 Atelierbestand eind 2015

Fotografie: 
Anke van Iersel (p. 1, 4, 7, 10, 16, 17, 40)
Anja Dierx (p. 6, 8, 9, 12/links, 26) 
Marco Maas (p. 15, 36, 37)
Willie-Jan Staps (p. 14)
Sander Neijnens (p. 30)
Deependra Bajracharya (p. 25/links)
Sjon Brands (p. 11/onder, 20)
Nathalie Leeuwenberg (p. 11/boven)
Marjo Dirks (p. 18)
Liedeke Kruk (p. 19/links)
Joep van Gassel (p. 19/rechts)
Marieke Plasier (p. 25/rechts)

Tekst en redactie:  
Marola Vink en Alex van Zundert
Grafisch ontwerp: Kaftwerk
Drukwerk: Mezclado, Tilburg
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