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1 Beleid 

 

In 2016 zijn we erin geslaagd om de primaire doelstelling van Ateliers Tilburg te realiseren namelijk 

voldoende goede en betaalbare ateliers te beheren. Het gaat om ateliers maar eigenlijk gaat het om 

meer dan dat. De kunstenaars en creatieve ondernemers hebben een atelier als middel om een 

ander doel te realiseren namelijk zichtbaar zijn, vindbaar en herkenbaar. Daarvoor is allereerst 

ontmoeting in de panden, met collega’s en ontmoeting  tussen de panden van essentieel belang.  De 

kunstenaar anno 2016 is ook een educator, lesgever,  projectontwikkelaar, organisator van 

tentoonstellingen en activiteiten. Het is weinigen gegeven van de kunst te kunnen leven. Vandaar. 

We stimuleren en faciliteren ook de ontwikkeling van relaties met andere maatschappelijke 

domeinen zoals het onderwijs, de zorg en maatschappelijke ontwikkelingen in de wijken. Daar waar 

kansen zich voordoen betrekken we kunstenaars bij de markt van pop-up presentaties, kunstuitleen 

enz. 

Achterliggende gedachte is dat de kunstenaar zich in alle genoemde domeinen moet bewegen. 

Anders dreigt het gevaar van stilstand en zichzelf gekeerd zijn en blijven. We merken in de praktijk 

dat juist door ontmoeting juist daar waar disciplines elkaar raken dat daar innovatieve dingen 

gebeuren. 

Een ander kernwoord is het plaatsen van het atelier en de kunstenaar in de keten van onderwijs, 

opleiden, maken, produceren en tonen, publiek bereiken. Primair zit Ateliers Tilburg in het faciliteren 

van maken en produceren. De plek in de keten maakt het ook bereikbaar om het gemaakte te tonen. 

Tilburg als Stad van Makers heeft beide zaken nodig.  

Aansluitend bij de vorige zin is van cruciaal belang de ontwikkeling van het Cultuurplan Tilburg 2017 

– 2020. Ateliers Tilburg is daarin opgenomen als een basisvoorziening, met een groot woord de Basis 

Infra Structuur ( B.I. S.) . Dat betekent een structurele ondersteuning in ieder geval voor een periode 

van 4 jaar. Tevens is het Cultuurplan een impuls gegeven aan de cultuursector ook van financiële 

aard. Ateliers Tilburg voelt zich gewaardeerd en gehonoreerd met de aantekening dat met prioriteit 

gewerkt moet worden aan meer ateliers en werk- en broedplaatsen. 

 

Een belangrijke ontwikkeling intern was de consolidatie van de stichtingen. Er was een tijd dat het 

oprichten van stichtingen nodig was om diverse, uitvoerig besproken risico’s te vermijden en er is nu 

een tijd en een belang om de gezamenlijke sterkte te laten zien, met het oog op de specifieke 

identiteiten bij de panden en hun doelstellingen. De bank Triodos vroeg hier zelfs expliciet om. Voor 

Ateliers Tilburg is het verwerven van onroerend goed belangrijk voor het verzelfstandigen van de 

positie. Door de consolidatie van de rekeningen bestaat een beter zicht op de samenhang tussen de 

stichtingen. Dit wordt ook gewaardeerd door de gemeentelijke controller. Dan is het ook wenselijk 

om de onderlinge samenhang te bevestigen in een formele statutaire vorm. Het vormen van een 

personele unie betekent niet dat de doelstellingen gewijzigd worden, panden houden hun identiteit, 

betekent alleen dat het bestuur van alle stichtingen uit dezelfde personen bestaat. 

Tevens betekent consolideren een meerwaarde voor de toekomst. Bijvoorbeeld door de geplande 

grondaankoop bij Carré en de meerwaarde die daardoor ontstaat, is het mogelijk om ook andere 

projecten aan te gaan. Dit wordt ons ook juridisch en notarieel geadviseerd.  

Gedurende 2016 heeft er ook intern een gesprek plaats gevonden omtrent het functioneren van het 

bestuur en werkorganisatie. Conclusies uit deze gesprekken zijn ten aanzien van de werkorganisatie: 

Beter zicht krijgen op taken en activiteiten en eventueel bijstellen. Betere vorm van verslaglegging, 
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van werkoverleg. Planning van taken koppelen aan de jaaragenda om de voortgang beter te 

bewaken. 

Ten aanzien van bestuur: Verhelderen wat de taakstelling van bestuurders is, met het oog op de 

gewenste toekomst. Andere conclusie was beter juridisch advies inwinnen bij het voorbereiden van 

toekomstplannen. En de derde conclusie verder zichtbaar maken waar consolidatie zinvol voor is. 

Door ontwikkelingen in de vastgoedsector, met name in het tijdelijk gemeentelijk vastgoed, is het 

voornemen gemaakt om als Stichting Ateliers het keurmerk leegstandbeheer te verwerven. De 

procedure daartoe is in gang gezet. Op zich zijn er diverse instrumenten om leegstand te beheren. 

Gemeentelijk is er een leegstandsverordening, die verplicht stelt na 1 jaar leegstand te melden 

waarom dat is en wat de eigenaar eraan gedaan heeft om het op te lossen. Hiervan wordt niet of 

nauwelijks gebruik van gemaakt. Een tweede instrument is het convenant dat de gemeente kan 

sluiten met de woningbouwcoöperaties. In zo’n convenant kan aandacht worden besteed aan 

specifieke groepen zoals kunstenaars. Een derde instrument is het starten van een fonds met publiek 

en private middelen om leegstand op de kopen en te renoveren. Uit ervaring blijkt dat bij het vinden 

van nieuwe panden een drietal aspecten belangrijk zijn. Het gaat dan om de locatie, het concept en 

het beheer. Bij locatie kun je denken aan binnenstedelijkheid, het karakter van het pand. Bij concept 

aan de dynamiek en de ontmoeting, de uitstraling. En bij beheer met name aan voorzieningen als 

internet, parkeren (!) en flexibiliteit van contracten. 
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2 Panden in beheer 

Permanente locaties 

Carré 

Carré heeft in 2016 te maken gekregen met tal van vernieuwingen:  

a. Ontwikkeling van internet. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat bij panden die we structureel in beheer hebben, dat 

internet een basisvoorziening is. Het bestuur van Carré heeft dan ook de investering van € 

32.000,- voor haar rekening genomen.  

Alle ateliers zijn aangesloten en als iedereen ook de grootverbruikers deelnemen aan de 

voorziening, dan kan de maandelijks prijs voor het basispakket onder de € 10,- blijven. 

b. Relatie met de Stichting Turks Gemeenschap is enkele malen met hun besproken, omdat er 

reden was te twijfelen aan het culturele karakter van deze organisatie. Dit blijft een punt van 

zorg. 

c. We hebben subsidie gekregen van De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om een 

haalbaarheidsonderzoek te doen naar de verduurzaming van Carré. Met name kijken we naar 

de plek van de centrale ontmoetingsruimte, want de huidige Salon ligt niet centraal en 

beantwoord niet aan de verwachtingen. Zoals eerder bij ‘beleid’ is aangegeven, is het hebben 

van een ontmoetingsruimte, zeker in Carré een essentiële voorwaarde. Het onderzoek heeft 

geleid tot een vernieuwing van de elektriciteitsvoorziening in het pand.  

d. De open dag van Carré op 6 november was een groot succes. Bij benadering hebben 500 

mensen gebruik van de gelegenheid om ateliers te bezoeken. 

e. Hoogtepunt in 2016 was het bezoek van een grote delegatie uit Japan in het kader van de 

stedenband Tilburg Minamiashigara aan Carré. Acht atelierhouders hebben het atelier 

opengesteld en dit bezoek van 12 personen ontvangen. (foto, zie bijlage) 

Goretti 

Goretti is een dynamische mix van ateliers, cursusruimtes en de mooie expositieruimte van Park. 

Park organiseert jaarlijks ongeveer zes tentoonstellingen en we lichten er nu de best bezochte uit. In 

het kader van TilburgvoorCultuurNACHT is de twaalf uur durende video ‘Effugio C, you’re always only 

half a day away’ van Guido van der Werve getoond. Hierin verkent Van der Werve zijn fysieke 

grenzen door aan één stuk door rondjes te rennen rondom zijn huis.  

Er is een kwalitatief cursusaanbod voor volwassenen op het gebied van beeldende kunst en er zijn 16 

ateliers voor kunstenaars en creatieve ondernemers. 

Binnen het bestuur is gesproken over de ontwikkeling van het cursuscentrum Goretti. We moeten 

constateren dat het slecht lukt om een goed functionerend cursuscentrum van de grond te krijgen. 

We kunnen wel het beheer doen van de panden en de ruimtes, maar het ontwikkelen van een 

educatief centrum is geen kerntaak van Ateliers. Daarover zijn we in gesprek gegaan met Factorium. 

In de zesde stad van het land is het nodig dat er een structurele, educatieve voorziening is voor 

beeldende kunst.  

NS16 

De culturele broedplaats in het hart van Tilburg! Ook hier zit een mix van autonome kunstenaars en 

creatieve ondernemers onder één dak. Het pand kent een goede publieksruimte en er vinden dan 

ook minstens 6 keer per jaar inspirerende projecten en cross-over projecten plaats. NS16 is wel in 

2016 in de gevarenzone beland, maar gelukkig is de huurperiode tot 1 mei 2017 verlengd. Dit heeft 
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overigens wel geleid tot onrust geleid onder de huurders en er zijn ook enkele vertrokken naar 

panden die meer zekerheid boden. Met name bij de in structureel in beheer zijnde panden is 

zekerheid een heel belangrijke voorwaarde. Het is nuttig voor starters en mensen die projectmatig 

een ruimte zoeken om ook tijdelijke panden in beheer te hebben. Zie hieronder. 
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Tijdelijke locaties 

Bisschop Zwijsentraat 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 presentaties, met name bij muzikanten in trek vanwege de akoestiek. Ook in 2016 vonden 

laagdrempelige exposities en kunstmanifestaties plaats. Met name moet genoemd worden de 

tentoonstelling van Louis van de Meydenberg (PLM) met onder andere Wijnand van Lieshout. Een 

andere originele manifestatie kwam van een duo kunstenaar, die onder de naam BRUKT. (Noors voor 

tweedehands) een tentoonstelling ingericht hebben over bestaande producten op het gebied van 

interieur en kleding. 

Lokaal21 

Gaandeweg 2016 is ook deze locatie in de gevarenzone beland. We wisten dat er plannen lagen voor 

CPO (Collectief en Particulier Opdrachtgeverschap), maar die waren niet aan een concreet moment 

gekoppeld. Gelukkig hebben we de mondelinge toezegging van Vastgoed gemeente Tilburg gekregen 

dat de deadline zou verschuiven naar april 2017. 

Gebouw68 

Centraal gelegen op het terrein van de Spoorzone en grenzend aan de monumentale LocHal wordt 

dit pand benut door zeker 20 beeldende kunstenaars en culturele organisaties. 2016 dreigde deze 

locatie al verloren te gaan vanwege bouwplannen met de Locomotiefhal. Gelukkig is dit opgeschoven 

naar voorjaar 2017. 

Lange Nieuwstraat 57/59/76 

Met dank aan Woningbouwcoöperatie WonenBreburg hebben we deze drie pandjes nog steeds in 

beheer. Er vindt wel enige doorstroming plaats, maar het is voor ons een constante factor. Het pand 

kent geen centrale ontmoetingsruimte jammer genoeg en geen tentoonstellingsruimte, maar er is 

een goed onderling contact tussen de huurders. 

Gastatelier Britt van Kruchten 

Het gastatelier 2016 is gegaan naar Britt van Kruchten afgestudeerd aan de opleiding Art, 

Communication and Design (ArtCoDe). Britt heeft een onderzoekende houding die voortkomt uit 

oprechte verwondering. Ze begrijpt de esthetiek van het ontwerpen, maar laat zich niet alleen 

verleiden tot het maken van iets moois. Haar ontwerpen geeft ze een plek binnen een tegenstrijdige 

omgeving, waardoor er fantasierijke verhalen ontstaan. Creaties die ogenschijnlijk gemakkelijk lijken 

en tegelijkertijd nieuwe vragen en mogelijkheden oproepen.  
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3 Kunst- en cultuureducatie 

Kunst- en cultuureducatie 2016  
 
 
Cursussen voor volwassenen 
Goretti is een gebouw waar kunstenaars en creatieve ondernemers werken in de 16 ateliers, 
waar kunsteducatie plaatsvindt in de 6 leslokalen en werkplaatsen en waar exposities 
worden gehouden  in de prachtige toonzaal die in beheer is bij PARK. 
 
Er is een jaarlijks terugkerend aanbod van kwalitatieve cursussen op het gebied van 
beeldende kunst en aanverwante disciplines. In 2016 volgden cursisten: schilderen bij 
Reinoud van Vught, grafische technieken bij Linda Arts, (model)tekenen bij Jan van den Berg, 
fotografie bij Gerdien Wolthaus Pauw, modeltekenen bij Paul van Dongen, zeefdruk bij John 
Dohmen, tekenen bij Carola Popma, grafische technieken voor keramiek bij Ingrid Wens en 
op locatie literair vakmanschap onder leiding van Martijn Neggers  
 
Voorafgaand aan de Week van de Amateur-kunst werd het cursusseizoen op 21 mei 
afgesloten met een open dag en expositie met het werk van cursisten. Een aankondiging 
hiervan was te vinden in de krant van Art-fact. 
 
Workshops voor kinderen 
Goretti biedt ook cursussen en workshops voor kinderen. In 2016 gaf Pieter-Max Schultz een 
cursus 2D/3D en Suk-Jing Pang workshops tekenen en schilderen. 
De lokalen werden ook incidenteel verhuurd aan kunstenaar 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 ll College boekte via CIST voor het derde jaar de leslokalen bij Goretti voor   
  het geven van workshops. 
 
In samenwerking met Factorium 
 
KUNSTMIX en de Zin-in-alles-dagen / Zin-in-meer-dagen 
We hebben een structurele samenwerking met Factorium en de FHK in de vorm van de 
jaarcursus KUNSTMIX. Het is een aanbod voor kinderen verdeeld over vier blokken: muziek, 
dans, theater en beeldend. Voor elke nlokl zijn 8 lessen ingeruimd. De beeldende lessen 
worden gegeven door docenten van Goretti of uit onze ateliers. Om praktische reden 
vonden dit jaar alle lessen plaats in het gebouw van Factorium.  
KUNSTMIX werd ook aangeboden in de Reeshof en afgesloten met een eindexpositie van de 
kinderen. 
 
Daarnaast nemen we jaarlijks deel aan de Zin-in-alles-dagen en Zin-in-meer-dagen in de 
carnavals- en herfstvakantie. Het is een beknopte versie van KUNSTMIX met allerlei 
workshops op één dag. Ook hierbij worden onze docenten “beeldend” ingezet. Het zijn 
populaire dagen  met 140 kinderen per dag, een uitverkocht huis.  
In 2016 vond de eerste Zomereditie van de Zin-in-alles-dagen plaats in Goirle. 
Met Factorium kennen we een  goed overleg ook gericht op het perspectief om “beeldend” 
een structurele plaats te geven in het aanbod van Factorium. 
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In mei stonden we ter promotie met korte workshops beeldend op het Factorium-Festival. 
Dit festival wordt goed bezocht door geïnteresseerde ouders en kinderen. 
 
Try-out cultuur / Sjors Creatief 
Eind 2016 kwam er voor het tweede jaar vanuit CIST met steun van de Gemeente een 
verzoek tot deelname aan Try-out cultuur, een kennismaking voor basisschoolkinderen met 
cultuur. 
De opzet is om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen op een laagdrempelige 
manier kennis te maken met culturele activiteiten. Belangrijke criteria: het bieden van 
kwaliteit en continuïteit. Kinderen schrijven in voor inspirerende workshops. Als het bevalt 
dan kunnen ze een langer traject volgen. In 2016 hebben we 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).  
Een positief neveneffect is dat we op deze manier kunstenaars ondersteunen bij het 
uitoefenen van hun beroepspraktijk. 
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4 Doelgroep 

Disciplines 

 

Disciplines in atelierpanden Aantal Percentage 

ambacht 11 6% 

architectuur 8 4% 

AV/multimedia 29 15% 

beeldende kunst 76 39% 

creatieve industrie 16 8% 

grafische vormgeving 13 7% 

literair 5 3% 

meubeldesign 5 3% 

podiumkunsten 27 14% 

textiel/mode 5 3% 

Totaal 195 100% 

   Stichting Ateliers, 31-12-2016 

  

   Enkele opmerkingen bij dit schema en de cijfers: 

a. Het wordt steeds lastiger om een kunstenaar specifiek te koppelen aan een discipline. Wij 

zien het bij de inschrijvingsformulieren gebeuren dat een kunstenaar meerdere disciplines 

aankruist. Bijvoorbeeld AV, 3D, tekenen en schilderen. 
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b. We prijzen ons gelukkig dat de beeldende kunstenaar nog steeds een flinke meerderheid 

vormt van het totaal aan huurders en gebruikers. 

c. De diversiteit aan disciplines is een positieve randvoorwaarde voor ontmoeting en stimulans. 

d. We merken bij de instroming inderdaad dat er zowel behoefte is aan tijdelijke als in 

structurele panden. 

e. De doorstroming betreft veertien personen en hier zien de we duidelijk het verschijnsel 

optreden dat kunstenaars in panden in de gevarenzone zenuwachtig worden en op zoek 

gaan naar zekere huisvesting.  

 

Doorstroming 

In 2016 zijn 49 personen ingestroomd. Een opvallen getal van acht betreft mensen die teruggekomen 

zijn naar Stichting Ateliers. Het blijkt dat het aanbod aan nieuwe panden, bijvoorbeeld Gebouw68 in 

het centrum van de stad, een aantrekkende werking heeft. Ook op kunstenaars elders in Brabant. 

Een punt van aandacht moet ook zijn de doorstroming binnen de panden. Dat betekent dat we 

actueler op de hoogte moeten zijn van de wensen van zittende huurders. Zo kan een atelier op de 

begane grond erg aantrekkelijk zijn. Of een ruimte waarin al krachtstroom zit, of een ruimte waar het 

noorderlicht binnenvalt. 

Uitstroom 

In 2016 zijn 32 mensen uitgestroomd. De reden waarom is niet bij iedereen even duidelijk, maar het 

ophouden van tijdelijke voorzieningen (Gebouw68 en Lokaal21) speelt aantoonbaar een grote rol. 

Verder zijn het wat meer persoonsgebonden argument als een baan, verhuizing, kantoor aan huis, 

financiële aard. 

  



11 
 

5 Communicatie & PR 

Pers en publiciteit 

PR-actie, website & Social Media 

In 2016  hebben wij het communicatieplan onder de loep genomen.  Eén van de bevindingen was dat 

de interactie met de huurders gestimuleerd moet worden. Op dit moment is er meestal sprake van 

eenrichtingsverkeer,  Ateliers Tilburg trekt de spreekwoordelijke kar en benadert de kunstenaars in 

de ateliers om met informatie en nieuws te komen. Bijvoorbeeld over tentoonstellingen waaraan zij 

deelnemen en wij graag aandacht besteden. Doel is de zichtbaarheid en vindbaarheid van de 

kunstenaars vergroten.  

Kortom: we willen graag meer input vanuit de huurder zien. We zijn actief gaan zoeken naar mensen 

in de panden die als correspondent willen functioneren. 

 Interactie tussen de huurders onderling is ook een zaak die we stimuleren. Dat kan informeel van 

aard zijn of wat zakelijker. Noem het een collegiale toetsing zoals we dat van andere beroepsgroepen 

kennen. In de praktijk, zo blijkt,  komen daar verrassende resultaten uit voort. Een goed voorbeeld is 

de samenwerking tussen een fotograaf en een architect in 1 atelier. Dankzij de professionele 

kwaliteiten van de fotograaf kwam het werk van de architect er aanmerkelijk beter uit te zien. 

Hetgeen hij ook in de opdrachtensfeer merkte ! 

Afgelopen november hebben wij een nieuwe PR-actie gelanceerd; de gele zakjes met Stichting 

Ateliers Tilburg zaadjes! Het idee is voortgekomen uit het “groeiende en bloeiende” perspectief dat 

we kunstenaars en creatieven bieden. De zaadjes staan symbool voor de diversiteit aan kunstenaars, 

ontwerpers en makers uit onze ateliers die een verrijking vormen voor Tilburg. Een metafoor:  deze 

bloemen geven kleur aan hun omgeving net als Ateliers Tilburg met haar makers kleur geeft aan de 

stad. Op de achterkant van het zakje staat de plattegrond met alle panden. 

Blog BROODopdePLank van… 

Natuurlijk is het blog  “BROOD op de PLANK” wegens groot succes doorgezet. Het is het best gelezen 

item op onze  website. Karien Verhappen zorgt voor een lekkere lunch en krijgt daar een goed 

verhaal van één van onze huurders voor terug. Informatief en toegankelijk voor de jonge kunstenaars 

en creatieven inTilburg. Hierdoor krijgen geïnteresseerden een goed beeld van de plannen en 

projecten ( en achterliggende strategieën) van de kunstenaars. Het is de bedoeling dat we bij 12 

afleveringen de balans opmaken en  een publicatie gaan uitwerken. 

De website wordt in 2017 vernieuwd. Het ontwerp van de huidige website is gedateerd en moet 

meer ingericht worden op klantvriendelijkheid voor mensen die zich willen inschrijven. En op de 

communicatieve sterke punten van Ateliers Tilburg, beter zichtbaar, beter vindbaar. Door deze 

update willen we met jonge mensen aanspreken met name recent afgestudeerden van de Fontys 

kunstvakopleidingen. We  willen  Tilburg als creatieve broedplaats op de kaart zetten. Na alle 

vooroverleg met diverse websitemakers zijn we ervan overtuigd dat het een aantrekkelijke, moderne 

website wordt. Hierbij worden social media kanalen geïntegreerd. We gaan de website zelf 

onderhouden zodat alle actualiteiten snel verwerkt worden. De nieuwsbrieven blijven beschikbaar 

via de website enper mail. 

Social media (Facebook o.a.)  zijn in toenemende mate  ingezet om huurders en geïnteresseerden op 

de hoogte te houden t.a.v. vrijgekomen ateliers, nieuwe panden, presentaties in de panden en 

cursussen. We maken deel uit van het culturele klimaat van Tilburg en besteden daaraan ook 
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aandacht. We merken uit de reacties dat Ateliers Tilburg als een belangrijke factor wordt gezien voor 

de ateliers en ook voor de kunstenaars  in die ateliers. 

Het belang van internet is snel toegenomen. Voor veel kunstenaars is het een noodzakelijke 

voorziening in hun ruimte. In 2016 hebben we in het belangrijkste pand, Carré, alle ateliers en 

werkruimtes voorzien van internet. De investering van € 32.000,- is door Carré voor haar rekening 

genomen. De exploitatie wordt gezamenlijk door alle ateliers gedragen. De grootgebruikers ( 

communicatiebedrijven, nieuwe mediabedrijven en  architecten) hadden zelf al voorzieningen 

getroffen, maar als die overstappen naar onze regeling kunnen we een basispakket onder de 10 € per 

maand leveren. Overigens niet alle huurders reageerden enthousiast, want ze hadden niet om 

internet gevraagd. 

Het Cultureel Café Tilburg heeft op 30 mei 2016 een verklaring opgesteld en wij citeren nu: “Het 

Cultureel Café en zijn publiek spreken zijn verbazing om leegstand te beheren aan Camelot, terwijl 

Stichting Ateliers geld moet betalen om in verglijkbare panden kunstenaars te huisvesten. Het 

Cultureel Café roept de gemeente om op te onderzoeken of het maatschappelijke doel van 

atelierruimtes van kunstenaars beter gecombineerd kan worden met goed leegstandsbeheer en 

daarbij Stichting Ateliers te betrekken.”  
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6 Personeel en financiën. 

a. Stichting Ateliers Tilburg was de eerste culturele organisatie in Tilburg die de Code Cultural 

Governance ondertekende. We hechten er waarde aan dat bestuurders geen voordeel 

behalen uit hun bestuurswerkzaamheden. Een goede reputatie is het belangrijkste kapitaal 

van ons waar we dus zeer attent mee omspringen. 

b. In 2016 is gesproken over de taakstelling van de bestuurders met het oog op de toekomst. 

Welke deskundigheden, capaciteiten en ook praktisch hoeveel tijd hebben mensen 

inzetbaar.? De suggestie is gedaan om het bestuursmodel van nu om te zetten in een model 

met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. De positie van Ateliers Tilburg in de 

B.I.S. en de verwachtingen voor de toekomst vragen erom dat er meer menskracht en meer 

specifieke deskundigheden betreffende bouwzaken maar ook financieel en ook 

communicatief aangetrokken wordt. Het idee is om commissie in het leven te roepen op 

specifieke aspecten. 

 Op het terrein van media en communicatie is Jesse van der Veeke ( betaalde vrijwilliger) het 

team komen versterken. 

c.  Aansluitend op punt b. is er met alle medewerkers gesproken over het feit dat “de lat nu 

hoger komt te liggen” en wat dat betekent voor ieders functie. Er zijn specifieke afspraken 

gemaakt over training, scholing en coaching om mensen te ondersteunen Tevens hebben de 

jaarlijkse functioneringsgesprekken plaatsgevonden. 

d. We besteden ook aandacht aan teambuilding en ontspanning middels een 

personeelsuitstapje. Dit jaar naar Wijk bij Duurstede met de boot naar Werk aan het Spoel / 

Culemborg waar we een workshop onder leiding van Kim Pattiruhu deden. Lekker gegeten en 

weer terug naar Tilburg 

e. Ook het bestuur is op stap geweest en wel naar Genk / België. We hebbende C-Mine 

expeditie gelopen, een belevingsparcours in het unieke decor van de mijn. Daarna aandacht 

besteed aan de nieuwe opvallende architectuur in Genk. Tijdens het diner hebben we 

afscheid genomen van Mark Stalpers die jarenlang secretaris was van de besturen van 

Ateliers en Carré. Met name voor Carré heeft Mark ook in zijn hoedanigheid van architect 

veel betekend. 

f. In de samenstelling van team en bestuur zijn verder geen wijzigingen opgetreden. Max Arts 

als boekhouder en Rosalina Jager als financieel-administratief medewerker, beiden ZZP’er, 

maken deel uit van het team. 

g. De financiën zijn al eerder met een goedkeurende verklaring van de accountant verstrekt. 


