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Leiding geven, motiveren en verbinden op afstand

Inleiding

José kijkt terug op een inventief, creatief jaar
Wat ben ik trots hoe we 2020, hét pandemiejaar,
samen hebben vormgegeven. We kijken terug op
een bevlogen jaar waar we onszelf getransformeerd
hebben. We hebben onszelf opnieuw uitgevonden.
Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en
zijn rol gepakt. Collectief en solidair. Door out of the
box te denken. Met creativiteit en inventiviteit!
Wat hebben we gedaan? Veel mocht niet maar
we hebben gekeken naar wat wel kon, wat zeker
noodzakelijk was en hebben die kansen verkend
en aangepakt. Dat betekent dat we samen met de
gemeente en de Veiligheidsregio voor de kwetsbare
groepen de mogelijkheid hebben gecreëerd live deel
te nemen aan activiteiten. Natuurlijk met de RIVMrichtlijnen in acht nemend.
Er is veel geëxperimenteerd en geleerd. Er zijn online
lessen ontwikkeld, onze docenten hebben meer dan
40 filmpjes gemaakt. Er is een #ThuisMetWherelant
Facebookgroep opgericht en een nieuwe website
‘ThuisAteliers Wherelant’ gelanceerd. Al deze prachtige initiatieven zijn vanuit kracht ontstaan. Dat heeft
verbinding gegeven. Verbinding met elkaar, verbinding met het docententeam, verbinding met al onze
klanten. Van hen kregen we hartverwarmende en
positieve, blije reacties.
Dit jaarverslag geeft een mooi beeld van dit bijzondere jaar met al deze nieuwe initiatieven. Kunst
verbindt en dat is gebleken. Ik kijk met trots terug.
Ieder op eigen kracht maar met elkaar. Met veel dank
aan alle medewerkers, de docenten, vrijwilligers en de
Raad van Toezicht.
José van den Hurk
Directeur bestuurder
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José aan het werk vanuit haar gezellige keuken.
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Communicatie

Informeren, online lessen, ad hoc aanpassen
Toen we met elkaar niet meer om het coronavirus heen konden, kwam ik samen met mijn collega’s in
een stroomversnelling waarbij we continu aan het kijken
waren wat de situatie op dat moment nodig had. Vanaf
2 maart ging onze facilitair medewerker Thom hard aan
de slag om ervoor te zorgen dat er overal in het gebouw
plekken waren om je handen te desinfecteren. Samen
met de administratie was het zijn taak om iedereen erop
te attenderen dat dit de nieuwe regel was. Aan mij de taak
om dit via posters, website en social media te communiceren. Zo hadden we allemaal onze eigen rol en vulden
we elkaar aan waar nodig.

Begin september was ik druk met het voorbereiden van
onze aangepaste cursusmarkt. Het persbericht en de
advertentie waren verstuurd, de A0-posters lagen klaar.
José organiseerde een spoedoverleg met het team om
te bespreken of het verantwoord was om de cursusmarkt
door te laten gaan. Terwijl we nog in overleg zaten ben ik
weggelopen om snel mijn contactpersoon bij de krant te
bellen. Kan ik voor 13.00 uur nog een andere advertentie
en persbericht aanleveren? Het was ondertussen 10.30
uur en ik wist nog niet hoe ik dat voor elkaar zou krijgen
maar het ging er nu vooral om dat er geen foute informatie geplaatst werd.

We liepen voor de landelijke maatregelen uit en dat gaf
een goed gevoel. Op 13 maart besloten we om het workshopweekend van 14 en 15 maart te annuleren omdat
we het risico te groot vonden. Ook deze keer maakten
we al zelf de keus voordat deze ons werd opgelegd. Ad
hoc hebben we iedereen als team geïnformeerd via mail,
telefoon, website en social media.

Toen weer terug naar de vergadering waar de knoop heel
vlot werd doorgehakt; we annuleren de cursusmarkt en
als alternatief bieden we een proeflesweek aan. Vervolgens snel aan de slag om als de wiedeweerga een
andere poster, advertentie en persbericht te maken.
Strakke deadlines en superfocus hebben soms een bijzonder effect. De klus was op tijd geklaard. Pfff... dat was
een opluchting. Dit is slechts één van de voorbeelden
van het effect van corona en de persconferenties op de
werkzaamheden van mijzelf en mijn collega’s. Je moet
vaak heel snel schakelen om je aan te passen aan de
steeds veranderende situatie.

Dit bleek een goede keus, want op zondag 15 maart
moesten we onze deuren sluiten. Dit betekende op
zondagavond een spoedoverleg met stafmedewerkers
en in de avond nog snel aan de slag om alle cursisten
en deelnemers van speciale groepen te informeren. Het
proces verliep soepel en ook nu bleek weer dat we als
team heel goed in staat zijn om snel te schakelen als het
moment daar om vraagt. Een vaardigheid die ons nog
vaak van pas zou komen in het komende jaar!
De eerste lockdown was een feit en duurde tot 1 juni.
In deze maanden hebben we als team en samen met
onze docenten een grote inspanning geleverd. Het was
soms best lastig omdat alles anders was, maar dit bracht
ook nieuwe energie. Het plezier van een nieuwe uitdaging
won het al snel van de weerstand tegen alle verandering.
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Online aanbod voor alle doelgroepen

Het afgelopen jaar vroeg om een ander jaarverslag. We
hebben ervoor gekozen om op heel persoonlijke en eigen
wijze te laten zien wat de impact is geweest voor alle
afdelingen. We laten de collega’s daarom zelf aan het
woord over het effect op hun dagelijkse werkzaamheden,
de verschillende doelgroepen en onze docenten, in een
wereld die in de ban was van corona.
Sylvia Plas
communicatiemedewerker
Bovenstaand screenshot van onze website toont het overzicht van de online initiatieven die het afgelopen jaar zijn ontstaan. In dit
jaarverslag komen ze allemaal voorbij. Je kunt ook hier direct naar deze pagina op de website gaan.
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De administratie

Wendy over de hectiek op de administratie
Wij, Natasha Meijer, Laurine van Haarlem en ik zijn het
gezicht van Wherelant ofwel de vrouwen van de
administratie. We vullen met zijn drieën 1,7 fte. Omdat
we een relatief kleine organisatie zijn liggen er veel
verschillende taken bij ons. Zo zijn we ondermeer
verantwoordelijk voor de cursus-, financiële, projectpersoneels- en bedrijfsadministratie en zijn we
aanspreekpunt voor onze klanten, cursisten, docenten
en vrijwilligers.
Omdat we bij Wherelant 2 grote startmomenten hebben
in het cursusseizoen ontstaan er ook pieken en dalen in
onze werkzaamheden. Dit jaar begonnen we goed: het
voorjaarseizoen had veel inschrijvingen en er konden
veel cursussen starten. Twee maanden gaan we met
zijn drieën er tegenaan om iedereen te voorzien van de
benodigde informatie. Vanaf maart kabbelt de cursusadministratie door, we doen het standaard werk, nieuwe
voorbereidingen en werkzaamheden die te maken
hebben met de activiteiten die er dan zijn.
Maar dan! Een Lock down, tenminste voor de activiteiten
bij Wherelant. Echter voor ons kwam er heel veel werk
op ons af. WIE, WAT, WAAR, HOE? Gelukkig werken
we in een creatief centrum en zijn we heel oplossingsgericht en positief ingesteld, het gaat ons lukken!
Naast de communicatie die heel intensief werd, zowel
met de cursisten, docenten als met elkaar werden er
ook nieuwe werkprocessen van ons verwacht. Er werd
een telefoonsysteem bedacht zodat we thuis met onze
mobiele telefoons de klanten te woord konden staan. Er
werden online lessen gegeven.

We blijven bereikbaar voor onze klanten

Ook voor de financiële administratie moest het roer om,
het werd tijd voor modernisatie. Vanaf nu doen we echt
alles digitaal. De begrotingen moesten worden aangepast, ‘worstcasescenario’s’ werden snel gemaakt. Het
was spannend, en soms best ingewikkeld . Vooral de
financiële afwikkeling met de cursisten was een uitdaging. Rustig was het zeker niet, er kwam een heel cursusseizoen bij, niet standaard maar op maat!
Gelukkig komen we in september weer in normaal
vaarwater. Onze cursisten zijn gebleven, er zijn weer
veel inschrijvingen en veel cursussen gaan van start.
Het blijft spannend, kunnen we blijven draaien het hele
cursusseizoen? Elke week is er één. Helaas moeten we
1 week voordat alle cursussen zijn afgerond toch weer
grotendeels dicht. Gelukkig blijven de kwetsbare groepen
komen.
Wat ik heel fijn vond om te ervaren is dat zoveel mensen
Wherelant een warm hart toedragen. Slechts 10% van
de cursisten vroeg hun geld terug. Veel van onze cursisten zijn de lessen komen inhalen toen we weer open
mochten en dan die blije gezichten. Ook hebben wij als
team ons er goed doorheen geslagen.
We missen de reuring bij Wherelant met onze collega’s
en cursisten en we kijken vol goede moed en
vertrouwen uit naar het moment dat we weer vollledig
open mogen.
Wendy de Jong
Officemanager

De standaard cursusadministratie werd opeens
maatwerk. Cursisten konden gaan kiezen, lessen
inhalen, geld terug, een voucher of doneren. Dit alles
moest zorgvuldig bijgehouden worden, en alle keuzes
hebben we handmatig afgehandeld.
7

Collega Natasha, heeft de telefoon van Wherelant doorgeschakeld naar haar thuiswerkplek.
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Laat mij maar lekker werken!

Facilitair

Natasha kijkt met Thom terug naar 2020
Natasha: Okay Thom, corona… hoe gaat het met je?
Wat zijn de consequenties van corona voor jouw
werkzaamheden geweest?
Thom: In het begin van de coronaperiode ging het vooral
over het protocol en de informatie daarover verzamelen.
Wat houdt het voor ons in om om te gaan met corona bij
Wherelant? Het protocol werd al heel snel beschikbaar
gesteld door de brancheorganisatie waarin heel veel
duidelijk werd hoe wij moesten gaan handelen. Dat
hebben we toen intern in kaart gebracht, aangepast aan
ons eigen centrum, op maat gemaakt en uitgevoerd.
In het begin van de 1e lockdown was alles dicht. Ik
was als enige op locatie voor de lopende dingen omdat
thuiswerken voor mijn functie niet relevant is. Dat gaf me
nu wel de gelegenheid om me bezig te houden met klein
onderhoud. Naarmate we weer deels open konden heb
ik alles op 1,5 meter ingericht, materiaal aangeschaft en
aangebracht. De cursisten konden zich goed vinden in de
maatregelen waardoor alles soepel is verlopen en we een
fijne periode hebben gehad met elkaar in deze bizarre
tijd. Tot december toen alles weer compleet op slot ging.
Bij deze laatste lockdown ben ik me gaan concentreren
op het grote onderhoud van het pand. Het gaf kansen
om zaken aan te pakken die normaal met veel cursisten
in huis een te grote impact zouden hebben. Denk aan
nieuwe vloeren en ventilatie.
N: Thom, wat heb je ‘verloren’ in deze coronaperiode?
T: Ik mis uitdaging, ik mis een voldaan gevoel. Ik mis de
contacten, iets kunnen betekenen. Ik mis de omgang met
mensen, de dynamiek van de ad hoc klussen en input
van de vloer. Nu kan ik de dag uittekenen… en dat is niks
voor mij.
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N: En Thom, wat heb je gewonnen? Heeft het je ook nog
dingen gebracht?
Het heeft me qua werk niet veel gebracht, er valt elke
keer weer meer weg dan dat er iets voor terugkomt.
N: In de start met de samenwerking met onze nieuwe
collega Manja, was deze periode juist prettig of juist
onhandig?
T: Manja is zelf heel flexibel en fijn in de omgang waardoor de start soepel is verlopen. Ze doet heel makkelijk
haar ding en buigt makkelijk mee met de vraag van de
dag omdat dat soms een beetje wisselt. Ze heeft nog
nooit echt een vol seizoen met cursisten meegemaakt en
dat is best wel raar, terwijl ze al een tijdje aanwezig is.
Goed om ons af en toe te realiseren dat ze dat nog niet
helemaal weet. Ze is heel flexibel inzetbaar en dat vind
ik van mijn andere collega’s ook fijn dat we de dingen die
lopen met elkaar draaiende houden.
N: Kan je het afgelopen jaar nog samenvatten in 1 zin?
Heb je een leuke quote?
T: Nee niet echt. De periode dat het wat rustiger is
geweest is op zich voor mij wel fijn geweest aangezien de
trein van Wherelant altijd maar door gaat en die werd nu
door corona even tot stilstand gebracht. Ik moest verplicht
wel een beetje rust pakken maar dat is nu wel klaar voor
mij.
Laat mij maar lekker werken!
N: En dát lijkt mij dan een leuke quote!
Natasha Meijer
Administratief medewerker
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Thuisopdrachten in tijden van corona

#ThuisMetWherelant en 24creatief.nl
Twee online initiatieven

Toen Nederland in maart in lockdown ging, is Wherelant
niet gaan wachten tot het voorbij was. Vliegensvlug werd
nagedacht over wat er nog wél mogelijk was. Binnen
het overleg centra kunst en cultuur (OCK) was er al een
organisatie, die was gestart met een campagne genaamd
#ThuisMetArtiance. We besloten dit initiatief over te
nemen en docenten aan te sporen creatieve opdrachten
te verzinnen die je eenvoudig vanuit huis kunt doen. Zo
ontstond de Facebook-groep #ThuisMetWherelant.

Het resultaat is een verzameling van meer dan 30
opdrachten die niet alleen op onze eigen site staan, maar
ook op 24creatief.nl, een initiatief van de kunstencentra
in Noord-Holland. Zo is Wherelant ruim vertegenwoordigd
en kunnen nog meer mensen zich creatief blijven
ontwikkelen.
Marleen Hallie
Projectleider

De groep groeide snel en heeft nu 321 leden. Drie dagen
per week hebben docenten hun expertise gedeeld en
de leden voorzien van een creatieve opdracht. Het doel
was dus tweeledig: enerzijds zorgden we dat docenten
filmpjes leerden maken, anderzijds hielden we verbinding
met onze cursisten.
Het maken van een filmpje met je mobiel lijkt eenvoudig,
maar in de praktijk zijn er veel uitdagingen. Hoe houd je
het kort en bondig? Wat is een geschikte activiteit? Hoe
monteer je en krijg je het tot slot online? Stuk voor stuk
zaken waar de gemiddelde kunstdocent niet direct
ervaring mee heeft. We hebben besloten daarin te
investeren om in te kunnen spelen op de toekomst.
Inmiddels kunnen we stellen dat een groot deel dit inmiddels aardig onder de knie heeft. Er worden grappige,
inspirerende, educatieve en unieke opdrachten bedacht.
Ook wel door middel van een pdf, maar dat is eigenlijk
net zo prima. Het gaat erom dat je zin krijgt om mee te
doen en jezelf uit te dagen. En jouw resultaat te delen in
de groep. Dat is wel degelijk gedaan, want er zijn wc-rol
oorbellen gemaakt, maar ook droge naald-schilderijen
uitgeprobeerd.
En zo nu en dan voelde men zich vrij om zomaar wat
anders kunstzinnigs te delen. Meestal met de coronagedachte om iet moois of liefs te doen voor elkaar.
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Inzending #ThuisMetWherelant door freepainter Marcus geeft een indringend beeld van de situatie op dat moment op de IC’s.

Docent Sacha Ofman bedacht een creatieve
thuisopdracht met een knipoog naar het hamsteren van
toiletpapier. De foto toont één van de inzendingen van
wc-rol oorbellen!
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De cursusmarkt op12 januari 2020 was gezellig druk
met kramen, poffertjes, muziek en theateroptredens
met zo’n 300 man publiek. Waaronder docenten
en oude vertrouwde cursisten die elkaar nieuwjaar
kwamen wensen en nieuwe mensen die een leuke
cursus zochten. Er was goed ingeschreven, de meeste
cursussen konden vanaf 20 januari van start!
Op 15 maart 2020 verloren 688 cursisten en 46 docenten respectievelijk hun hobby en hun werk. De lessen
in o.a. beeldhouwen, schilderen, keramiek, theater,
schrijven, fotografie, glastechniek en kunstgeschiedenis
stopten acuut. Het werd stil op de ochtenden, middagen
en avonden door de week. In de weekenden vervielen
de dagworkshops en op scholen stopten de naschoolse
ateliers.
We zaten op dat moment op circa de helft van het
cursusseizoen. Hoe nu verder? We stelden een plan op
met keuzemogelijkheden voor de cursisten. Men kon
afwachten tot de lessen gecontinueerd zouden worden,
de cursus annuleren, kiezen voor een voucher of het
resterende cursusgeld doneren. Het was een hele klus
om iedereen goed te informeren en een structuur te
ontwikkelen waarin we de individuele keuzemogelijkheden konden verwerken. Dit maatwerk oogstte veel
bijval en begrip bij onze cursusisten.
We zijn direct op zoek gegaan naar manieren om in
verbinding te blijven met cursisten en docenten door:
•
•
•
•
•
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Geregelde berichtgeving via nieuwsbrief, mail,
krant en social media
Updates coronamaatregelen op de website
Onderhouden van warm contact tussen docent en
cursusgroep via whatsapp, mail en telefoon
Geven van online lessen via mail, whatsapp, Zoom
Start van de Facebookgroep #ThuisMetWherelant
met creatieve thuisopdrachten

Docenten konden, op voorwaarde van aantoonbare
inzet en behoud van klanten, hun declaraties indienen.
Het resultaat was wisselend, maar grotendeels zijn
cursisten aangehaakt gebleven tot het einde van de 1e
lockdown op 1 juni. In de voorbereiding van het hervatten van de lessen vond een Zoommeeting plaats met
alle docenten en staf, waarin iedereen zijn ervaringen
en verwachtingen kwijt kon. We maakten duidelijke
afspraken over hoe we weer veilig open konden en
hoe we een nieuwe manier van lesgeven op 1,5 meter
afstand konden vormgeven.
In de zes resterende weken tot de zomervakantie zijn
lessen ingehaald en boden docenten terugkeermomenten aan als afsluiting van het seizoen.
Geannuleerde weekendworkshops schoven we
door naar eind augustus.
Het overgrote deel van de cursisten was zeer te
spreken over de communicatie en op maat aangeboden
oplossingen. Er was een enkeling die het toch wat te
spannend vond en liever het einde van de pandemie af
wilde wachten. Iedereen die kon komen was heel blij
elkaar weer te zien en samen aan het werk te gaan. De
regels werden goed gehandhaafd en goed nageleefd.
Het leek erop dat Wherelant een veilige manier van
lesgeven had gevonden en er werd met vertrouwen
gekeken naar het volgende seizoen in het najaar van
2020.
Ingrid Schipper
Afdelingshoofd Cursussen en projecten
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Ingrid vertelt over de impact van de eerste lockdown

Elk ruimte een nieuwe indeling op 1.5 meter afstand

DOCENT

Het cursuswerk

OVENRUIMTE
Cultuurhuis Wherelant werd opnieuw ingericht
ATELIER
1
ATELIER
2
• Het aantal werkplekken in de ateliers ging terug naar maximaal 8 tot 10 personen.
max 8 / reserve 2 plaatsen
max: 8 / reseve 2 plaatsen t.o. 1 en 2
kwamen vaste, afgebakende plekken op minimaal
meter
afstand van elkaar.
kruis is 1,5
positie
cursist
in• hetEr
midden
kruis
is positie
cursistwerden verdeeld over meedere lesruimtes.
• Grote
groepen
binnenkomst:
op
• Eenrichting looproutes werden aangegeven in looproute
de gangen
en in de ateliers.
looproute binnenkomst:
volgorde van deur naar
in-inenvolgorde
uitgaande
door
een
2 t/m
8 scherm.
- •routeHet
rood
5, 6,publiek
7, 8 werd gescheiden 1,
- •routeBijgroen:
4, 3, 2, 1moest iedereen zijn of haar handen desinfecteren.
binnenkomst
reserve
als
laatste
naar en
binnen
• Informatieborden
desinfectiematerialen zijnlooproute
geplaatst vertrek:
op alle verdiepingen.
volgorde naar roldeur:
• Cursisten
namen
zoveel mogelijk materiaal6,en
gereedschap
7, 8,
1, 2, 3, 4, 5 mee.
looproute
vertrek
langs zelf
wasbak:
stippellijn
• Tafels en materialen van Wherelant werden standaard voor en na de les gedesinfecteerd.
- •routeCursisten
groen: 4,bleven
3, 2, 1 zoveel mogelijk op hun plek en
alsieder
wasbak
wordt gebruikt:
had daar ook zijn eigen materialen, tas en jas.
- route rood: 5, 6, 7, 8
4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3
• Hetals
gebruik
werd gepland
om afstand te bewaken.
reserve
laatstevan
weggootstenen, slijpmachines, etspers
en viaetc.
tussendeur
door atelier
1 naar buiten
geen les) elkaar niet tegenkwamen.
• De aanvangstijden van de lessen hebben we gespreid
zodat(indien
cursusgroepen
SCHAAL 1:100
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Een nieuwe regel: mondkapjes zijn verplicht!

Cursuswerk

Een tweede lockdown
Het cursusprogramma najaar 2020 hadden we aangepast
aan de coronavoorwaarden van maximumaantallen per
ruimte en onderlinge afstand van 1,5 meter. De
bestaande cursussen werden gecontinueerd, nieuw aanbod uitgesteld en weekendworkshops zijn geannuleerd
omdat er dan teveel onbekende mensen tegelijk samen
zouden komen.
De cursusmarkt op 10 september hadden we helemaal
coronaproof uitgedacht, met een looproute van voordeur
naar zij-uitgang en schermen tussen docenten en
publiek. Helaas moest we, door de toen al stijgende
besmettingsaantallen, een paar dagen voor aanvang
besluiten om dit evenement te annuleren. Het was een
te grote onzekerheid hoeveel mensen er zouden komen
en of wij deze wel konden managen. Het alternatief werd
een gevarieerd programma met gratis proeflessen. Aanmelding was verplicht en het maximum aantal beperkt. Dit
leverde toch een aantal nieuwe cursisten op.
Bijna alle cursussen konden starten met voldoende
deelnemers, Een enkele cursus zat daaronder, maar
meedoen was belangrijk in een situatie waarin mensen
snakten naar gezamenlijke activiteiten. Het was voller dan
in de inhaalperiode voor de zomervakantie, omdat nu alle
cursussen doorgingen. De maatregelen werden aangescherpt: mondkapje verplicht in de wandelgangen,
extra hygiëne en de beperking van aantal cursisten per
lesruimte. De bewegingen in het centrum konden we zo
onder controle houden en begeleiden.

Na een paar weken was iedereen gewend aan de nieuwe
situatie en blij met de veilige, overzichtelijke organisatie.
De verwachte uitval van docenten door klachten of
besmetting viel mee. Ook onder de cursisten waren er
nauwelijks besmettingen en men was er snel bij en ging
op tijd in quarantaine. Eind oktober kwam er een kink
in de kabel door de landelijk oplopende besmettingen.
Scholen waren niet langer toegankelijk voor docenten van
buiten en ook de voortgang van de cursussen stond op
het spel. De gemeente Purmerend en de Veiligheidsregio oordeelden dat kunsteducatie valt onder onderwijs
en stonden toe dat de cursussen werden gecontinueerd.
Dat ging met dezelfde discipline en aandacht voor handhaving.
Wel vervielen de naschoolse ateliers bij de scholen,
omdat deze niet vielen onder de primaire processen.
Op 15 december kwam aan alles een eind door de harde
lockdown en eindigde het seizoen een week vóór het
einde van het jaar. Hierdoor bleven er voor de meeste
cursussen nog één of twee lessen te gaan in het
nieuwe jaar. Er was goede hoop dat deze eind januari
2021, vóór de start van het voorjaarsseizoen gegeven
konden worden. Helaas weten we nu, op het moment dat
we het jaarverslag schrijven, dat dit niet mogelijk was.
Ingrid Schipper
Afdelingshoofd Cursussen en projecten

Vergelijking aantallen cursisten per seizoen
In 2019: Voorjaar 858 / Najaar 787 - In 2020: Voorjaar 637 / Najaar 624
Het voorjaar heeft traditioneel meer deelnemersaantallen dan het najaar vanwege de langere periode waarin
activiteiten aangeboden kunnen worden. In voorjaar 2020 vervielen alle weekendworkshops (goed voor 200 deelnemers) en koos een deel van de cursisten ervoor om af te zien van verdere deelname in afwachting van betere
tijden. Dat in 2020 het verschil tussen voorjaar en najaar nihil was komt door het vervallen van de extra activiteiten
in het voorjaar en de steady deelname van de trouwe cursistencommunity in zowel het voorjaar als het najaar.
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Onderwijs

Snel schakelen in een veranderde wereld
Vanaf december 2020 ben ik als afdelingshoofd onderwijs
aan de slag bij Wherelant. De eerste maand ben ik goed
ingewerkt door Marcel Fraij, van wie ik het educatiestokje heb overgenomen. Hij vertelde me over de gang van
zaken, de Wherelant Ateliers, CmK 2 en Kunstenaar in de
Klas. We hebben in die weken ook een aantal Wherelant
ateliers op scholen kunnen bezoeken. Helaas werd vanaf
15 december de tweede lockdown afgekondigd, waardoor
de scholen dicht gingen en ook iedereen weer zoveel
mogelijk moest thuiswerken.
Gelukkig heb ik wel een aantal weken live met mijn
nieuwe collega’s kunnen kennismaken en samenwerken.
Ik heb die tijd vooral gebruikt om kennis te maken met docenten, de onderwijspagina op de website bij te werken,
me in te lezen en wegwijs te worden in de verschillende
dossiers.
Marcel Fraij, voormalig afdelingshoofd onderwijs van
Cultuurhuis Wherelant, nam kort na het sluiten van de
scholen in maart 2020 het initiatief voor een nieuwe website: www.wherelant-ateliers.com. De achterliggende
reden was dat de vakdocenten de kinderen in hun ateliers
en klassen ontzettend misten en het jammer vonden om
niet fysiek voor de klas te kunnen staan. Maar ook
andersom misten de leerlingen hun vakdocenten!
Via deze website konden leerlingen en docenten met
elkaar in contact blijven. Ook hadden de docenten op
deze manier nog de mogelijkheid om hun lessen te blijven
geven en inkomsten te genereren. Omdat niet alleen de
kinderen van de Wherelant-ateliers thuis zaten, hebben
we een openbare website gemaakt voor alle ouders en
kinderen die het leuk vinden om thuis creatief aan de slag
te gaan.
De vakdocenten bedachten tussen maart en mei, en
ook weer vanaf december creatieve/kunstzinnige activiteiten voor thuis. Per week werden twee tot drie nieuwe
filmpjes aan de website toegevoegd, zodat de website
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Een nieuwe website: Het Wherelant ThuisAtelier

actueel bleef. Zo konden kinderen o.a.leren hoe je een
rotorkopter vouwt, de tekentechniek frotteren uitproberen
of meedoen met een dans- of theateroefening.
Het maken van online lessen was voor veel vakdocenten
nieuw. Marcel Fraij heeft daarom workshops gegeven
waarin hij stap voor stap uitlegde hoe docenten zelf een
online les of filmpje kunnen maken. Waar zij rekening
mee moeten houden, wat wel en niet goed werkt. Dit
resulteerde in een verzameling afwisselende filmpjes
waar voor iedereen iets te vinden is dat hem of haar
aanspreekt.
Wij hebben de schoolbesturen OPSPOOR en CPOW
uiteraard meteen geattendeerd op deze website. De ICTafdelingen van beide besturen hebben de website een
prominente plek gegeven op het dashboard van ‘online
klas’. Op die manier konden de kinderen op een heel
eenvoudige manier de filmpjes bekijken en de opdrachten
doen.
Dit zagen wij terug in hoe vaak ieder filmpje is bekeken.
De website is ontzettend vaak bezocht. Kinderen konden
een foto van hun werk insturen voor de online expositie
op de site. Ook hier werd veel gebruik van gemaakt. Tientallen kinderen stuurden ons (met toestemming van hun
ouders) een foto van hun kunstwerk.
Anouk Diepenbroek
Afdelingshoofd Onderwijs

De website ThuisAteliers Wherelant werd in de periode van 16 maart t/m 10 juni 2020 zo’n 2270 keer bezocht, waarvan 1462
unieke bezoekers.
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Kunst juist nu belangrijk voor kinderen en jongeren

Onderwijs

Wherelant Ateliers, Rietveld Atelier, Hands-on Atelier
De Wherelant Ateliers zijn naschoolse kunst- en
cultuurlessen, gesubsidieerd door de
Gemeente Purmerend. Leerlingen met verschillende
achtergronden krijgen les in beeldende vorming, dans
en theater. De kracht van de Wherelant Ateliers is dat
kinderen dezelfde kansen krijgen en hun talenten kunnen ontwikkelen, ongeacht hun sociale, economische
of culturele achtergrond. Op de volgende scholen zijn
Wherelant Ateliers: Altra College Waterland, BS ‘t Prisma,
BS Wheermolen, BS Kuna Mondo, BS Parelhof, BS ’t
Carrousel en op de VSO Martin Luther Kingschool.
Tijdens de lockdown in het voorjaar en vanaf half december konden de Wherelant Ateliers fysiek niet doorgaan.
In deze periode hebben docenten daarom online filmpjes
gemaakt die geplaatst zijn op de website van ThuisAtelier.
Op die manier konden de kinderen en de docenten toch
met elkaar in contact blijven.
Op Basisschool Kuna Mondo (een school voor nieuwkomers) is het Wherelant Atelier tijdens de lockdown
doorgegaan in de noodopvang voor kinderen op school.
Juist door de beeldende vormingslessen leren kinderen
Nederlandse woorden, kunnen ze met hun handen bezig
zijn, geeft het plezier en leren ze ondertussen heel erg
veel.
De scholen zijn heel blij en tevreden over de Wherelant
Ateliers. Kinderen die dit niet van huis uit mee krijgen
kunnen zich ontwikkelen op het gebied van dans, toneel
en beeldende vorming. Juist in deze tijd waarin kinderen
veel online lessen volgen en de nadruk nog steeds ligt op
opbrengstgericht onderwijs en cito-scores is kunst- en
cultuuronderwijs zo belangrijk.
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Het Rietveld Atelier voor jongeren
Het Rietveld Atelier is een atelier dat iedere dinsdagmiddag plaatsvindt in Cultuurhuis Wherelant. Bij dit
atelier zijn niet alleen leerlingen van SG Gerrit Rietveld
aanwezig, maar ook scholieren van andere middelbare
scholen.

Zij gaan hier onder leiding van twee kunstenaars aan de
slag met creatieve opdrachten en uiteenlopende
materialen. Zij leren ontwerpen, ontwikkelen hun technische skills en vergroten hun zelfvertrouwen. Leerlingen
kunnen ook werken aan een portfolio voor hun creatieve
vervolgopleiding.
Hands-On Atelier op BS Kawama en BS Oeboentoe
In het schooljaar 2019-2020 startte de pilot voor een
gezamenlijk Hands-On Atelier op BS Kawama en BS
Oeboentoe. Deze pilot is ontstaan uit de motivatie ons
in te zetten voor kansengelijkheid, in dit geval leerlingen
met een cognitieve uitdaging. Hands-on leren is leren met
hoofd, hart en handen. Het is zintuigelijk en sluit perfect
aan op praktisch kunst- en cultuuronderwijs. Het gaat om
maken, meemaken en betekenis geven. Kinderen ontwikkelen zich door zelf te doen en te beleven.
Het atelier is zeer geschikt voor een grote groep leerlingen waarvoor cognitief leren te abstract is. Als door
middel van Hands-on onderwijs plezier terugkomt in het
leren, manifesteren kinderen zich zelfverzekerder en
hebben zij minder last van faalangst en een negatief zelfbeeld. Deze kinderen ontwikkelen een betere werkhouding en taakaanpak en ook sociale vaardigheden, zoals
samenwerken. Ook de leerkrachten zien de meerwaarde
voor deze groep leerlingen. Ze leren herkennen en
signaleren als een kind een niet-cognitieve aanpak nodig
heeft. Ze weten hoe ze moeten handelen door ofwel zelf
handelingsbekwaam te worden of goed door te verwijzen.
Uit de evaluatie van deze pilot blijkt dat zowel de scholen als de vakdocenten meer dan tevreden zijn over de
invulling van de lessen. De pilot wordt dan ook vervolgd
en verduurzaamd in 2021. Het is onze intentie om meer
scholen en groepsleerkrachten met deze Hands-on
methode kennis te laten maken.
Anouk Diepenbroek
Afdelingshoofd Onderwijs
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PurVak

Van live in ateliers naar online activiteiten
De PurVak staat voor Purmerendse Vakantieactiviteiten
en vindt iedere schoolvakantie gedurende drie dagen
plaats bij Wherelant. Doorgaans worden er vijf verschillende creatieve workshops per dag in de ochtend en
de middag aangeboden rondom een bepaald thema.
Er komen ‘stamgasten’ en kinderen die voor het eerst
schuchter binnenstappen, vaak begeleid door hun
ouders. De kinderen hebben één ding gemeen: ze gaan
na 2,5 uur allemaal met een trots gevoel weer naar
buiten. Vol van wat ze zojuist hebben geleerd en ervaren.
Door een persoonlijke grens over te gaan of door samen
te werken.

Even wennen... live lesgeven via Zoom

In de toekomst sluiten we graag aan bij de PurVak van
Spurd, die op buitenlocaties activiteiten organiseren. Op
het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, hebben
we in de voorjaarsvakantie van 2021 al bij twee voetbalclubs een pilot gedaan met vier creatieve workshops die
allemaal vol waren. Dit was dus succesvol en een goed
alternatief maar natuurlijk hopen we ook snel weer veel
kinderen te kunnen ontvangen in onze ateliers aan de
Van IJsendijkstraat.
Marleen Hallie
Projectleider

Tijdens de coronaperiode hebben we twee varianten
van de PurVak toegepast. Eerst werden enkel de kinderen in het gebouw toegelaten en konden ouders hun
kroost bij de deur afzetten. Dat ging heel erg goed. Er
werd nog gauw een briefje met een mobiel nummer in de
jaszak gestopt en daarna konden ze heerlijk aan de slag.
Schilderen, boetseren, tie-dyen, theater, stop motion films
maken …binnen was het alsof corona niet bestond.
Toen Wherelant de deuren echt moest sluiten, hebben
we gezocht naar een online oplossing. Dit was spannend
en leerzaam tegelijk. Welke techniek hebben we nodig?
Welke activiteiten kun je doen vanuit huis? Welke docenten durven het aan? Hoeveel kinderen kunnen we
dan verwachten? Er werd een gevarieerd programma
samengesteld.
Doordat een groot deel van de dagelijkse communicatie
plotseling verschoof naar online, merkten we dat kinderen
(en waarschijnlijk ook hun ouders) moe waren van achter
een beeldscherm zitten. Ook was het lastig de kinderen
te bereiken, terwijl de scholen dicht waren. Qua opkomst
hadden we dus op meer kinderen gerekend, maar
degenen die aanwezig waren hebben de workshops zeer
gewaardeerd.
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Corona leek even niet te bestaan...

Pret in Purmerend

Een week plezier, kunst en bewegen voor kids
Pret in Purmerend, afgekort PiP, is een jaarlijkse vakantieweek voor kinderen die door hun thuissituatie niet op
vakantie kunnen. Deze wordt georganiseerd door Clup
Welzijn, Spurd en Cultuurhuis Wherelant. Door de vele
coronamaatregelen, die voor de zomervakantie kort op
elkaar volgden, was het lang niet duidelijk of het door zou
kunnen gaan. Slechts een maand van tevoren hebben de
drie organisaties de knoop durven doorhakken om ervoor
te gaan. It giet oan!
Normaal gesproken is het al niet moeilijk om voldoende
kinderen te vinden voor deze week op het Kinderparadijs
en door de coronacrisis was deze vraag nog veel groter.
Iedereen zat thuis en veel gezinnen konden niet op reis of
vakantie. Deze week was dan ook zeer welkom.

Corona leek vaak even niet te bestaan, enerzijds door
alle duidelijke afspraken vooraf en anderzijds doordat alle
activiteiten buiten plaatsvonden. De ouders hebben hun
kinderen afgezet bij het hek, wat op het terrein voor veel
rust heeft gezorgd. Een opzet die in de toekomst waarschijnlijk wordt voortgezet.
De week werd afgesloten met de opname van een videoclip op het Kinderparadijs. Zo kon iedereen thuis nagenieten van een onvergetelijke vakantieweek.
Marleen Hallie
Projectleider

Met vereende krachten hebben de drie organisaties het
draaiboek weer opgepakt en zijn aan de slag gegaan met
het verzamelen van ideeën en de bijbehorende spullen.
Dit jaar was het thema ‘Into the future’ dus daar hoorden
aluminiumfolie, aliens en recyclebaar materiaal bij. Met de
hulp van de Waterlandse Uitdaging is dit weer zeer goed
gelukt.
Pret in Purmerend zelf was een groot feest. Dankzij de
vliegende start en het enthousiasme van alle betrokken
organisaties en vrijwilligers liep alles meteen weer als
vanouds. Gedurende de week zie je de kinderen opbloeien en het ietwat druilerige weer mocht de pret niet
drukken.
Er werden hutten gebouwd, vlotten gemaakt, liedjes gezongen, pannenkoeken gegeten, vuurtjes gestookt, kunstwerken gecreëerd, spellen gespeeld en vriendschappen
gesloten.

“Doordat veel kinderen in kwetsbare gezinnen het al extra moeilijk hebben tijdens corona, was het extra belangrijk
dat Pret in Purmerend door kon gaan voor zowel ouders als kinderen.” Nienke Tamminga, projectleider PiP
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Kunstgenoten in beweging

Verslag van een gebroken jaar
De seniorencommunity Kunstgenoten in beweging,
onder begeleiding van Cultuurhuis Wherelant, Spurd en
Biliotheek Waterland gaat het 5de jaar in. Met een
groeiend ledenaantal (ca. 300) en een krachtige programmacommissie van 11 actieve mannen en vrouwen,
voorziet deze community duidelijk in een behoefte.

Een buitenschilderworkshop, speurtocht, fotoworkshop
in het park en een uitstapje naar de golfbaan stonden op
het programma. De grote finale was in het amfitheater
met de bellenblaasshow, oude spelen en een optreden.
Wat vond iedereen het fijn om elkaar weer te ontmoeten.
Er was weer hoop!

Het programma bestond dit voorjaar uit 20 activiteiten.
Variërend van Zelfportret in houtskool, Informatie over
levenstestament tot Chi kung en Origami. Bram
Engberts van Arboretum Beemster vertelde over de
voorjaarstuin, Ronald Roos kookte met de mannen op
zijn Amerikaans terwijl de vrouwen ‘line dansten’.

Het najaarsseizoen begon vol goede moed met op 17
september de eerste binnenactiviteit: Schilderen op
hout. De 20 deelnemers werden in de foyer in grote
kringen op 1,5 meter afstand ontvangen met koffie.
Daarna werd de groep verdeeld over 2 ateliers zodat
er voldoende ruimte was voor iedereen. Het verplichte
mondkapje en de veiligheidsvoorschriften werden op de
koop toegenomen. Men was zo blij dat het weer kon.

Bij de 8ste activiteit op 12 maart wist niemand dat deze
gezellige ochtend voorlopig de laatste zou zijn. Er werd
die dag niet veel gepraat over het virus, maar vooral
veel gelachen. Er waren nog 12 donderdagen te gaan,
grotendeels volgeboekt met gemiddeld zo’n 30 deelnemers. Met instemming van de programmacommissie
sloten wij op zondag 15 maart de deuren.
Vanaf donderdag 26 maart ontvingen alle Kunstgenoten
elke donderdagochtend een hartverwarmende mail die
was samengesteld door de programmacommissie op
basis van het oorspronkelijke programma. Met vereende
krachten werden de wekelijkse activiteiten op deze
manier voortgezet. De programmacommissie pakte haar
rol als gastheer of gastvrouw weer op in de introductie
van het digitale programma. In de laatste mail van 11
juni deelden we blij nieuws; de bekendmaking van het
programma ‘Samen de zomer door’.
De subsidie van het Oranjefonds en Fonds Sluyterman
van Loo maakte het ongekende mogelijk: weer samen
komen op de donderdagochtend in de zomer! Veilig op
afstand en in de buitenlucht in het Leeghwaterpark.
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Half oktober maakten aanscherpingen van de maatregelen doorgang van het programma onmogelijk. Wherelant
kon als onderwijsinstelling de deuren open houden,
maar Bibliotheek Waterland en Spurd beperkte de activiteiten. Op 12 november hervatten we het programma
vanuit Cultuurhuis Wherelant met een poezieworkshop,
herfstwandeling en een lezing. Wie kon komen was blij,
maar er was ook grote onzekerheid, wat het aantal deelnemers deed teruglopen.Het jaar werd op 10 december
afgesloten, niet met de traditionele kerstmaatjes, maar
met een schrijfworkshop. In januari zouden de activiteiten worden ingehaald die we hebben moeten annuleren.
Op 10 december was ook de laatste samenkomst van
de programmacommissie en deze was somber gestemd
door de recente nieuwsberichten. Ondanks dat werd het
Voorjaarsprogramma 2021 definitief gemaakt met als
start datum 5 maart 2021. Dat moest toch lukken....
Ingrid Schipper
Afdelingshoofd Cursussen en projecten

“Het is donderdagochtend 10.00 uur. De koffie staat klaar. Hier is uw programmacommissie met het wekelijkse
Kunstgenotenbericht vol tips, ideeen, knutsels, recepten, gedichten én een hart onder de riem.”

Senioren in verbinding online én in de buitenlucht

“Dag Ingrid,
Hartelijk dank voor je berichten over de activiteiten ondanks de corona-perikelen. Helaas kan ik
niet meedoen aan de zomeractiviteiten. Ik ben
een van de vele corona-patiënten! Gelukkig ben
ik nu aan het revalideren, maar dat gaat zo langzaam dat ik niet verwacht bij één van de leuke
programma's aanwezig te kunnen zijn. En dat
spijt me ontzettend.
Hopelijk kan ik wel weer meedoen met de
donderdagochtenden in het najaar. Daarom wil
ik je vragen om zo snel als jullie het programma
daarvoor hebben, dit naar mij toe te sturen. Ik
mis de bijeenkomsten zeer!!!
Ik wens jou en alle medewerkers een fijne
zomer en hopelijk tot weerziens.”
Mail van een trouwe Kunstgenoot
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Uitzondering op de regels

Atelier voor Twee

Een nieuwe weg vinden met kwetsbare senioren
Bij Atelier voor Twee komen kwetsbare senioren (mensen
met dementie, Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel)
met hun mantelzorger naar Wherelant voor een creatieve
ochtend. Deze activiteit gaat normaal gesproken altijd
door, ook in de vakanties, om te voorzien in een behoefte
aan regelmaat en verbinding met elkaar. Door de lockdown viel dit plots weg. We hebben in deze periode daarom vooral geprobeerd om de verbinding en regelmaat in
stand te houden.
Belrondes: alle deelnemers zijn meerdere keren gebeld
om te informeren hoe het gaat. Op verzoek hebben we
een schilderpakket bezorgd bij de fanatiekste schilders,
zodat zij zich niet zouden vervelen.
WhatsApp-groepen: in navolging van de woensdaggroep is voor de zaterdag-groep ook een appgroep
gestart. Er zijn meerdere koppels, die dankzij dit initiatief
hebben leren appen en kunstwerken hebben gedeeld.
Bijeenkomsten via Zoom: de woensdag-groep hield
wekelijks een Zoom-bijeenkomst om elkaar even te
kunnen zien en bij te praten. Dit zorgde voor hartverwarmende momenten en ook de nodige trots om ‘op
deze leeftijd’ zo digitaal te zijn. Daarna ging iedereen
zelfstandig aan de slag en deelde de resultaten in de
appgroep. Uiteraard gevolgd door veel waardering.

Daarin zaten creatieve en leuke verrassingen, zoals pastelkrijt, papier, handzeep en de welbefaamde Atelier voor
Twee thee en koekjes.
In november 2020 is een speciale kennisbijeenkomst
georganiseerd onder leiding van casemanager dementie
Anjo Schlangen van De Zorgcirkel. Zij heeft een presentatie gegeven en een gesprek geleid over het omgaan
met mensen met dementie. Deze bijeenkomst was bedoeld voor alle docenten, vrijwilligers en andere betrokkenen. Het was een zeer leerzame bijeenkomst, waarna
veel kennis weer kon worden toegepast in de praktijk.
In de zomer is weer gestart met de lessen op locatie, die
onder strenge regels konden plaatsvinden: desinfecteren,
mondkapjes en afstand houden. Dit ging erg goed, maar
helaas gooide corona aan het eind van het jaar opnieuw
roet in het eten, waardoor Cultuurhuis Wherelant moest
sluiten. Na groen licht van de Veiligheidsregio konden
de lessen van Atelier voor Twee gelukkig door blijven
gaan. Op één koppel na, hebben alle deelnemers ervoor
gekozen te blijven komen om elkaar weer te kunnen zien
en creatief bezig te zijn.
Marleen Hallie
Projectleider

E-mail: alle deelnemers ontvingen wekelijks een e-mail
met een opdracht die eenvoudig thuis was uit te voeren.
Met potloden, stiften, papier en tijdschriften bijvoorbeeld.
Zo kon iedereen het uitzicht vanuit zijn raam schetsen of
een sieraad met veel emotionele waarde natekenen.
Goodiebags: om iedereen een hart onder de riem te steken hebben we, met subsidie van Rabobank Waterland,
een goodiebag samengesteld.
“Atelier voor Twee is mijn lichtpuntje in de week.” Deelneemster Ria
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Mensen met een verstandelijke beperking
De impact van corona

Afdelingshoofd Speciale Groepen, Jantine Geels,
stond het afgelopen jaar voor een extra uitdaging. Hoe
blijf je in verbinding met de mensen die extra kwetsbaar
zijn voor corona? Hoe leg je uit wat er aan de hand is
en dat alles anders is dan normaal? In vogelvlucht
neemt zij je mee om een beeld te schetsen van alle
activiteiten die hebben plaatsgevonden en/of zijn aangepast in 2020.
Cursussen speciaal tijdens corona
In maart 2020 zijn alle cursussen voor mensen met een
verstandelijke beperking gestopt. Het docententeam
heeft op verschillende manieren oplossingen gevonden
om tijdens corona in contact te blijven met de cursisten.
De deelnemers met een verstandelijke beperking hebben veelal in een eigen ‘bubbel’ geleefd. Dit betekent voor de opkomst dat er deelnemers zijn die mogen
komen en anderen niet. In het najaar zijn alle cursussen
voor deze doelgroep gestart en dit keer hebben de deelnemers de cursus ook afgerond voor de kerst.
Cursus Beelden Maken
Deelnemers ontvingen elke week van de docent een
pakketje per post met een opdracht en materiaal om de
opdracht thuis uit te voeren. De resultaten werden per
e-mail opgestuurd en op Facebook geplaatst. Daarnaast zijn de deelnemers een aantal keren gebeld om
te vragen hoe het met ze gaat. In het najaar hebben de
deelnemers tijdens de eerste live lessen ‘vrolijke corona-virussen’ verbeeld.
Fotografie
De docent heeft de fotografielessen omgevormd tot
digitale lessen voor de deelnemers. Zo kregen zij per
app en via de gesloten Facebookpagina opdrachten
toegestuurd, waar de cursisten mee aan de slag gingen.
De foto’s werden via Zoom met de docent besproken.
Gelukkig kon in de zomer de certificering doorgaan met
een gast, expositie en op gepaste afstand.
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Thuispakketjes met materiaal en opdrachten

De deelnemers die niet live aanwezig waren, namen
deel via Zoom. In het najaar start de nieuwe cursus in de
theaterzaal bij Wherelant, voor de docent en de deelnemers een nieuwe uitdaging: In hun eigen ‘ministudio’,
gekregen van de Rabobank, leerden ze foto’s maken.
Martin Luther Kingschool
Tot de eerste lockdown hebben de docenten in school
het Wherelant Atelier verzorgd. Na de zomer gaan de
ateliers weer starten in overleg met de school. Helaas
gaf het schoolbestuur de opdracht geen externen
de school binnen te laten en is alles afgezegd. De
docent heeft in deze periode digitale lessen ontwikkeld
voor de leerlingen.
De Theaterschool
Een mooi jaar om eindelijk het projectplan ‘’Productonderzoek, ontwikkeling en pilot Theaterschool, voor
mensen met een verstandelijke beperking’’ te schrijven.
Met ondersteuning van ‘Rabobank Versterkt’. Op gepaste afstand kwam de pers langs om dit feestelijke
moment te vieren.
Special Arts
Stichting Special Arts Nederland heeft een bulletin
uitgegeven met input van Jantine Geels. Er is ook een
bulletin met een bijdrage van Theatergroep Flexibel.
Odion
In 2020 zijn er verschillende workshops gepland
bij het Kunstatelier van Odion. Helaas hebben
de begeleiders dit moeten afzeggen. Het beleid van
Odion is geen mensen van buiten de gevormde bubbels
toelaten. In 2021 worden de uitgestelde workshops
Magazine maken, Stopmotion film en Glasfusen alsnog
uitgevoerd zodra dit mogelijk is.
Jantine Geels
Afdelingshoofd Speciale groepen en projecten
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Een theatrale, veilige afsluiting van het seizoen

Mensen met een verstandelijke beperking
Klivia TV en de Klivia Drive Inn
Voor Theatergroep Flexibel, die druk aan het repeteren is voor
de musical ‘Ja Zuster, Nee Zuster’, verliep de start van 2020 al
slecht. Vanwege het slechte weer zijn een aantal lessen uitgevallen en toen medio maart ook nog corona uitbrak, hebben
de docenten al snel de eerste aflevering van Klivia TV geproduceerd. Zo konden de Flexibellers via Facebook, de e-mail
die ze elke zondag kregen en de WhatsApp groep de ontwikkelingen van zuster Klivia volgen. Interactieve tv met bijdragen
van de Flexibellers zelf. Zo leerde Marjolein piano spelen,
heeft Sonja een paasknutsels-workshop gegeven en is ‘de kus
van Klivia’ ontstaan.
Ook dit jaar zijn we benaderd door de Flamenco Biënnale.
Samen met dansschool Lucia Marthas en Theatergroep
Lebelle met de vraag een bijdrage te leveren tijdens de ope
ning van het seizoen met een grote modeshow. Vanwege corona is dit afgezegd.
Wel zijn we uitkozen voor het eenakter-festival de Special
Roadshow van Special Arts. Met de eenakter Feest in Huize
Klivia gaan we de planken op in 2021. Daarnaast worden er
ontwikkelwensen beantwoord van de Flexibelacteurs.
Klivia Drive Inn
Op 21 juni konden alle Flexibellers met hun chauffeur naar de
Klivia Drive Inn. Het docententeam van Flexibel en vele professionals hebben belangeloos meegewerkt aan dit festijn.
De auto’s met de Flexibellers erin reden langs verschillende
acts, zoals de boze buurman, Gerritje en zijn duifies, carwash
coronaproof en de Rabobank goodiebag.
Docenten, vrijwilligers, professionals en staf van Wherelant
hebben met veel energie, warmte en liefde een mooie eerste
ontmoeting tijdens de eerste lockdown neergezet voor de
Flexibelacteurs.
Jantine Geels
Afdelingshoofd Speciale groepen en projecten
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KunstWerkt! Kunst(educatie) en coaching voor mensen met een psychiatrische achtergrond
Pittige uitdagingen voor een kwetsbare groep
Plezier, inspiratie en zelfregie
Dat is wat je ervaart als je meedoet aan één van de
programma’s van KunstWerkt waar kunst en zorg
elkaar vinden. Onze kunstdocenten bieden een keur
aan (kunst)technieken en disciplines. Deze activiteiten
bieden structuur, veiligheid, contact met anderen en
zelfvertrouwen.

Daarnaast is er veel gebeld met de deelnemers om
te vragen hoe het met ze ging. In mei/juni kregen we
toestemming om les te geven aan de KunstWerkers!
Iedereen was blij om elkaar weer te zien en aan de activiteiten mee te doen. Ondanks latere lockdowns zijn de
lessen doorgegaan met toestemming van de Gemeente
en Veiligheidsregio.

Er zijn steeds mogelijkheden om verder te groeien.
De start maak je bij Reakt in het Basisatelier. Daarna
volg je bij Cultuurhuis Wherelant workshops bij diverse
kunstdocenten tijdens het Inloopatelier. Een volgende
stap is het Coachingsatelier; een tweejarig leer- en werktraject. Zelfstandig werken aan je eigen projecten doe je
in het Atelier voor Iedereen.

Het Coachingsatelier
Tijdens de lockdown in maart hebben de docenten
elke week alle deelnemers gebeld om over hun werk
te praten. Ook is er een WhatsApp-groep gestart waar
alle werken gedeeld en besproken werden. Deze groep
werkt nu nog steeds en voorziet in een behoefte.

Deze kwetsbare groep had in 2020 extra uitdagingen:
• Hoe behoud je structuur in de week als alle activiteiten
wegvallen door de eerste lockdown?
• Hoe blijf je in verbinding met elkaar?
• Hoe blijf je goed functioneren?
Wherelant heeft hierop een aantal acties ondernomen.
Het hele jaar door is er goed overleg geweest met de
zorginstellingen Reakt en Leviaan over een goede afstemming voor de deelnemers van KunstWerkt!.
Het Inloopatelier
Bij de lockdown in maart kregen docenten de opdracht
om een lesbrief te schrijven. Deze werd verstuurd op
het tijdstip dat de les zou plaatsvinden. Zo hebben de
deelnemers lessen ontvangen over Recycle materiaal,
Keramiek, Grafiek, Edelsmeden, Werken met hout en
Portrettekenen. Je kunt ze hier bekijken.
Daarnaast zijn de deelnemers uitgedaagd om een foto
van hun werk naar #ThuisMetWherelant te sturen.
Er werden elke week zo’n 40 e-mails verstuurd naar de
doelgroep. De lessen stonden ook op de website van
Wherelant en waren voor iedereen toegankelijk.
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Online les, Whatsappgroepen en Inloop op afspraak

Een hoogtepunt; certificering Coachingsatelier
Op 24 juni is de eindexpositie van 3 deelnemers geopend door Jan Luijben, regio manager Reakt. Elke
kunstenaar mocht 2 gasten uitnodigen voor de certifice
ring in de Purmaryn. Deelnemers hebben de kapel van
Kerkhof-galerie en Beeldentuin Overweersepolderdijk ingericht met hun werk. Maureen van Rij heeft haar eerste
gedichtenbundel uitgegeven: ‘Wat mij dierbaar is.’ Illy
heeft schilderijen en keramiek tentoongesteld en
Jelle Verkuijlen schilderde een boeiende serie over StadRobot- Mens- Landschap- Machine.
Gelukkig zijn de lessen op vrijdagmiddag doorgegaan.
In september startte de groep met acht deelnemers.
Drie deelnemers zouden in december hun eindexpositie
vormgeven om het Coachingsatelier af te ronden, maarvanwege de lockdown is dit doorgeschoven naar 2021.
Atelier voor Iedereen
Dit initiatief is in 2020 gestopt i.v.m. corona. Het idee dat
we nu onderzoeken is om een atelier voor kwetsbare
mensen en andere Purmerenders op te zetten waar ze
de hele week kunnen werken.
Jantine Geels
Afdelingshoofd Speciale groepen en projecten

“Door twee keer per week de lessen te ontvangen per e-mail, wist ik maandag dat het weekend weer voorbij was.
Tijdens de lockdown was ik de tijd en de dagen helemaal kwijt.” Deelnemer KunstWerkt!
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Ook voor vrijwilligers was 2020 een bijzonder jaar

Vrijwilligers

Zinvolle tijdsbesteding en contacten vallen weg
Ook voor onze 41 vrijwilligers was 2020 een bijzonder
jaar. De structuur van het werken bij Wherelant viel weg
en dat was lang niet makkelijk voor iedereen. Diverse
collega’s onderhielden regelmatig contact met degene die
helemaal niet meer inzetbaar waren door de lockdown.
Een aantal vrijwilligers kon gelukkig wel weer aan de slag
omdat een paar activiteiten voor kwetsbare groepen door
mochten gaan. Ook al was het wennen met een mondkapje en de verplichte 1,5 meter. Waar je voorheen even
een arm om iemand heen kon slaan of kon helpen met

een techniek, was nu afstand de nieuwe norm. Ondanks
deze beperkingen was het voor de meeste vrijwilligers
een verademing om weer aan de slag te kunnen. Zij
hebben een band opgebouwd met deze mensen en
vonden het heerlijk om hen en de docenten weer te zien.
Uiteraard was iedereen vrij om te kiezen om wel of niet te
komen. Je veilig en prettig voelen in de situatie is en blijft
het uitgangspunt!

Onze vrijwilligers
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Ab Alexandre

Giel Duif

Marian van de Graaf

Alice Sjerps

Hans Gerritsen

Marianne ter Wiel

Anke Yvon van der Spee

Hans van Zwol

Marieke Heijnsdijk

Aria van Gent

Hedy van Heerdt

Marijke Weernink

Barry Ondunk

Henk de Bruijn

Mea Stoeltjes

Brenda Boogaard

Ilse Kamst

Mirna Visser

Cor Hogenes

Jasper Knip

Nanny van der Woude

Dennis Burgers

Johan Arp

Petra Janssen

Dvara Barschot

John Ooijevaar

Pieter Arend van Dokkum

Danielle Koenderink

Joke Sistilha

Rida Ozinga

Fernanda Halekor

Joke Trim

Sonja Foekema

Francis van IJzendoorn

Kim Klaver

Truuske Schaper

Gerda Bijlsma

Louise Staneke

Yvonne Staats

Gertjan Dubbeld

Marcella Levering
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Raad van Toezicht

De rol van de RvT in 2020
De Raad van Toezicht
volgt in haar handelen de
Governance Code Cultuur.
Wegens het bereiken van
de laatste termijn van één
van de leden is in 2020 een
nieuw lid aangesteld, waardoor de raad weer op volle
sterkte is. Daarnaast is een
externe notulist aangesteld
die de vergaderingen van de
raad notuleert.
Er is in 2020 vijf keer plenair
vergaderd. Omdat enkele
onderwerpen om specifieke
aandacht vroegen hebben
enkele leden als afgevaardigden van de RvT gehandeld. In het bijzonder ging
het daarbij om financiën en
om de uitvoering van de
taak als werkgever van de
directeur-bestuurder.
Door ziekte van de voorzitter
heeft één van de leden van
de raad deze rol voor een
deel van het jaar vervuld.
Vanwege de corona-regels
vonden de vergaderingen
deels digitaal plaats.
Volgens de Code Governance Cultuur evalueert
de raad jaarlijks haar eigen
effectiviteit.
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Leden Raad van Toezicht en medewerkers

Deze evaluatie heeft in 2020
niet plaats gevonden door
de vele wisselingen in de
raad in 2019 en 2020. Voor
2021 is een zelfevaluatie
gepland onder leiding van
een extern begeleider.

Raad van Toezicht

Er is in 2020 veel aandacht
besteed aan de gevolgen
van Corona op de bedrijfsvoering en de continuïteit.
De jaarrekening over 2019
werd vastgesteld, met een
aanvulling over de onzekerheden die deze pandemie
met zich meebrengt.

Henk Lüken / lid

Ook heeft de raad aandacht
gehad voor het proces
van strategie-ontwikkeling,
gericht op de maatschappelijke waarde van Wherelant in de toekomst. Dit
proces wordt voortgezet in
2021. De Raad vindt het van
belang om meer verbinding
te leggen met stakeholders,
ook binnen de organisatie
zelf. Daartoe is een begin
gemaakt met het uitnodigen
van leden van het MT in de
vergaderingen van de RvT.

Barry Lucas / voorzitter
René van der Kolk / lid
Gerrita van der Veen / lid
Rebekka Heijneman / penningmeester
Staf
José van den Hurk / Directeur-bestuurder
Ingrid Schipper / Afdelingshoofd Cursussen en projecten
Jantine Geels / Afdelingshoofd Speciale groepen en projecten
Anouk Diepenbroek / Afdelingshoofd Onderwijs
Wendy de Jong / Officemanager
Natasha Meijer / Administratief medewerker
Laurine van Haarlem / Administratief medewerker
Sylvia Plas / Communicatiemedewerker
Marleen Hallie / Projectleider
Thom Voorsluys / Facilitair medewerker
Manja Schuitemaker / Facilitair medewerker
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De consequenties van corona in de portemonnee

Financieel overzicht 2020
De cijfers
Inkomsten
Gemeentelijke subsidie

689.000

Cursussen

132.356

Onderwijs

91.854

Speciale doelgroepen

37.325

Subsidie Projecten

38.987

Projecten

27.107

Overig

12.581

Huur

8.611
1.037.821

Totaal

Uitgaven
Personeelskosten

443.289

Afschrijvingen

5.652

Verkoopkosten

23.931

Huisvestingskosten
Directe kosten
Algemene kosten

129.552
348.388
59.784

Totaal
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
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Netto resultaat

1.010.596
27.225
1.985
25.241
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Samenwerkingspartners

MUZIEKSCHOOL
v�� In��� sinds ����

Culturele instellingen
Openbare Bibliotheek Purmerend
Muziekschool Waterland
NKT Theaterschool
Purmerends Museum
Theater de Verbeelding
Theater de Purmaryn
Poppodium P3
Vereniging Historisch Purmerend
Muziekschool van Ingen
Landelijk en provinciaal netwerk
Cultuurconnectie
Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
Cultuurnetwerk Nederland
OCK
LKCA (Cultuureducatie en Amateurkunst)
Special Arts Nederland
Flamenco Biënnale
Plein C
Zorginstellingen
Parnassia/REAKT
Dr. M.J. Prinsenstichting
MEE Amstel en Zaan
Odion
Zorgcirkel
Spirit
Wonen Plus
Evean
Breidablick
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Onderwijs
Scholen voor Primair Onderwijs
Schoolbesturen OPSPOOR en CPOW
Scholen voor Speciaal Primair en Speciaal
Voortgezet Onderwijs
Purmerendse Scholen Groep (PSG)

Fondsen
NSGK (Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind)
Fonds voor Cultuurparticipatie
Prins Bernard Cultuurfonds
Oranjefonds
Fonds Sluyterman van Loo
VSB Utrecht
Handicap.nl
RCOAK
Rabobank Waterland en Omstreken
Lokaal netwerk
Gemeente Purmerend
Amateurverenigingen
Sociale wijkteams Purmerend
Woningcorporatie Intermaris
Woningcorporatie Wooncompagnie
Spurd
Clup Welzijn
SKOP
Dijklander ziekenhuis
PRO Purmerendse Regionale Ondernemers
Rotary Purmerland - Polderland
BO (Beemster Ondernemers)
ZO (Zeevang Ondernemers)
Waterlandse Uitdaging
Hegron
Drukkerij Rijser
Rodi media
Bose B.V.
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