
De 6 succesfactoren 
van de Kunst Werk Plaats

ateliers voor dagbesteding

erbij horen, een hele kunst!

ateliers voor dagbesteding

Bent u benieuwd naar onze meerwaarde voor u als mogelijke 

deelnemer, als gemeente, als zorgprofessional?  

Neem contact op met de Kunst Werk Plaats.

Locatie De Hoebert, beeldend en foto-expressie

Westsingel 1

5801 TT  Venray

Telefoon 0478-769029

 

Locatie Sint Anna, ruimtelijke vormgeving

Waranda 4

Noordsingel 39

5801 GJ  Venray

Telefoon 0478-581867

 

Algemeen telefoonnummer 06-20960764

info@kunstwerkplaatsvenray.nl

www.kunstwerkplaatsvenray.nl



Dit is de Kunst Werk Plaats
De Kunst Werk Plaats is een maatschappelijk 

steunsysteem voor mensen met een beperking, 

zoals een chronische psychiatrische aandoening. 

Wij zijn een maatvoorziening voor geregisseerde 

dagbesteding. Wij coachen deze mensen (die 

onze voorziening vrijwillig bezoeken) op een niet-

vrijblijvende manier, zodat zij hun eigen krachten weer 

ontdekken. Daardoor zijn zij in staat hun kwaliteit van 

leven te verbeteren en te stabiliseren en daardoor een 

zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Onze 

laagdrempelige en relatief goedkope vorm van steun 

heeft een hoog rendement. De Kunst Werk Plaats 

bespaart de maatschappij geld – en daarmee de 

Zorgverzekering, de langdurige zorg (Wet langdurige 

zorg) en de gemeente(n) als uitvoerder(s) van de Wmo.

Zelfredzaamheid
De Kunst Werk Plaats beschikt over verschillende 

ateliers op twee locaties in Venray. Hier bieden wij de 

deelnemers de mogelijkheid om met kunst aan de slag 

te gaan. Wat iemands ‘basisniveau’ is, is onbelangrijk. 

Het gaat erom dat ze zichzelf continu verbeteren 

en dat ze weer vaste structuur krijgen in hun leven. 

Dat hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid groeien. 

Kunst in brede zin is het gereedschap waarmee de 

deelnemers aan zichzelf werken en dan met name 

beeldende kunst en fotografie. Alle deelnemers 

worden begeleid door een coach.

Regisseur van je toekomst
De ruime ervaring van de Kunst Werk Plaats leert 

dat het zeer effectief is om mensen structureel en 

systematisch te coachen en te begeleiden. De Kunst 

Werk Plaats blijkt een effectief medicijn te zijn tegen 

vermijdingsgedrag en slachtofferdenken. Wij leren 

mensen verplichtingen en verantwoordelijkheden aan 

te gaan. Daarmee zijn deelnemers in staat de regie 

over hun eigen leven te behouden en te versterken. 

Bij de Kunst Werk Plaats leren mensen zichzelf niet 

langer te zien als slachtoffer, maar als regisseur van 

hun eigen toekomst, van hun eigen geluk.

De Kunst Werk Plaats helpt mensen het beste uit zichzelf te halen door middel van 
geregisseerde dagbesteding. Hoe doen we dat?

Dit zijn onze 6 succesfactoren.
Wij oefenen zachte dwang uit
Wie zich verbindt aan de Kunst Werk Plaats gaat een verplichting aan. Je komt 
vrijwillig bij ons, maar niet vrijblijvend. Elke deelnemer is verplicht minimaal twee 
dagdelen per week aanwezig te zijn. We nemen direct contact op als iemand 
onverhoopt niet komt opdagen. En we houden periodieke evaluaties. Dwang dus, maar 
op een zachte manier. Dat is dé aanpak die bij deze doelgroep resultaat oplevert.

Wij bieden coaching op maat
Iedereen krijgt een vaste plek in het atelier en doorlopend coaching. Samen met 
de deelnemer stellen wij een haalbaar plan op. In dat plan nemen het niveau en 
de kwaliteiten van de deelnemer een belangrijke plaats in. Uitgaande van iemands 
bestaande niveau en kwaliteiten formuleert de coach een heldere doestelling. De 
lat ligt steeds zo hoog mogelijk – waarmee we ons nadrukkelijk onderscheiden van 
instellingen die meer vrijblijvend bezig zijn.

Wij voorkomen terugval en opname
Haal je de Kunst Werk Plaats uit het leven van onze doelgroep, dan valt een 
belangrijke pijler in hun bestaan weg. Dan liggen vereenzaming, terugval en zelfs 
opname direct op de loer. Door mensen te behoeden voor opname in een (dure) 
zorginstelling besparen we de maatschappij veel geld. 

Wij vergroten zelfredzaamheid
Het woord ‘beperking’ komt in ons woordenboek nauwelijks voor. Wij richten 
ons op wat iemand allemaal wél kan. We helpen mensen om hun eigen kracht 
aan te boren en te benutten. Al ruim vijftien jaar werken we aan het verbeteren 
van zelfredzaamheid – tegenwoordig een centraal begrip in de Wmo en in onze 
‘participatiemaatschappij’.

Wij begeleiden naar maatschappij en werk
Wij bieden de deelnemers structuur. We laten hen wennen aan een vast ritme en aan 
het nemen van verantwoordelijkheid. Onze coaches helpen de deelnemers om hun 
(werknemers-) vaardigheden en kwaliteiten te ontwikkelen en hun zelfstandigheid 
te vergroten. Zo verkleinen we hun afstand tot de maatschappij en/of de afstand tot 
de arbeidsmarkt. Verschillende deelnemers werken nu als ervaringsdeskundige: ze 
zetten hun eigen ervaringen in om anderen te helpen.

Wij zijn een partner van doorverwijzers
Voor professionals in de zorg is de Kunst Werk Plaats een belangrijke partner. 
Wij hebben de kennis en expertise in huis om deel te kunnen uitmaken van een 
behandeling van mensen die zijn opgenomen of die onder behandeling zijn van 
huisartsen en andere zorgprofessionals.

1
2
3
4
5
6


