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U vindt op deze kwaliteitskaarten 
beknopte informatie over ons atelier. De 
kaarten zijn opgesteld binnen het 
samenwerkingsverband van Kleinschalige 
Zorg Salland en zijn door deze organisatie 
getoetst. 
 
 
 

Om een duidelijk beeld te geven hoe wij in 
het atelier werken hebben we de volgende 
informatie kaarten gemaakt: 
 

 Wat kunt u van ons verwachten? 

 Wie zijn wij en wat kunt u 
verwachten? 

 Wat leggen we vast en hoe? 

 Veiligheid binnen het atelier 

 Klachtenregeling 
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Wat u van ons kunt verwachten? 
Onze kernkwaliteiten 
In ons Atelier (kleinschalig) werken deelnemers en 
kunstenaars, met en/of zonder 
dagbestedingsindicatie, samen. We bekwamen ons 
in verschillende technieken, maken kunst en 
toegepaste kunst. 
 
 
Voor deelnemers is het resultaat dat ze door 
oefening en ruimte om te experimenteren, hun 
eigen kracht kunnen ontdekken, ontwikkelen en 
daardoor beter kunnen functioneren in de 
maatschappij. Wij bieden de deelnemers binnen 
ons atelier een inspirerende werkomgeving die 
uitnodigt de uitdaging aan te gaan zichzelf te 
ontwikkelen en eigenwaarde te creëren. 
 
Onze creativiteit, vakmanschap en werkwijze 
vormen het middel om resultaten te behalen. 
Hierbij steven we kwaliteit binnen haalbare grenzen 
na.  
 
De goede dingen goed en op de goede manier doen 
 
Dit doen we door te observeren, als het ware in 
hun huid te kruipen, te analyseren, te relativeren 
en hen steeds in raad en daad bij te staan. 
 
Onze benadering maakt dat we open, flexibel en 
eerlijk naar onze deelnemers kunnen zijn, waarbij 
we de samenwerking stimuleren dat zij elkaar 
helpen, een beroep op elkaar kunnen doen, samen 
iets creëren en trots kunnen zijn. 
 
Samen werken, Samen leren 
 
 

Onze producten en diensten 

 Het leveren van kunst en toegepaste kunst 
voor verkoop, voor exposities en voor de 
kunstuitleen 

 Dagbesteding en arbeidsmatig werken 
binnen Atelier de Verbeelding  voor 
mensen die gemotiveerd zijn, willen leren 
en door bezig zijn met de handen hun 
eigenwaarde en trots willen opbouwen, 
vernieuwen en versterken 

 
De technieken 

 Textiele werkvormen 

 Tekenen 

 Schilderen 

 Sierraden maken 

 Restylen met restmaterialen 

 Tuinieren 

 Ea. 
 

 
De specialismen 

 Keramiek 

 Beeldhouwen in speksteen, kunststof en 
andere materialen 

 Mozaïeken 

 Schilderen 

 Tekenen 

 Drukken Lino 

 Vilten 
 
Voor alle activiteiten geldt dat er wordt gewerkt 
aan talentontwikkeling ‘op maat’.   
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Wie zijn wij en wat zijn onze taken?
Medewerkers: 
 

Henny Schaapman 

 Eigenaar/ directeur 
 
Henny Schaapman, biedt vanuit haar eigen 
passie en expertise ondersteuning aan 
kunstzinnig getalenteerde mensen met een 
beperking. Ze heeft vanaf 1979 werkervaring 
in de zorg en werkt als beeldend kunstenaar. 
Deze combinatie stelt  haar in staat een 
werkomgeving te creëren, waar in ze in haar 
begeleiding aandacht kan schenken aan zowel 
de artistieke ontwikkeling als aan het 
persoonlijk welzijn.  
 
 
Bonnie Hulsebos 

 Ondersteuning Atelier 
 

Bonnie Hulsebos is ondernemer, 
‘mensenmens’  en na een training on the job, 
zorg ondersteuner met BHV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Verantwoordelijk voor: 
 

Leiding over dagelijkse zorg en zaken, 
aansturing/begeleiding  medewerkers, 
stagiaires, kunst en toegepaste kunst. Contact 
met familie en netwerk deelnemers, intake, 
contact instellingen en gemeente.  Zorg 
Administratie in Zilliz en PR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondersteunend in dagelijkse zaken en de tuin. 
 
 

mailto:henny@deverbeeldingwijhe.nl
http://www.deverbeeldingwijhe.nl/


Atelier de Verbeelding. Stationsweg 36, 8131DH Wijhe     t:0570-522335 m:06-45039037  
                @: henny@deverbeeldingwijhe.nl       w:www.deverbeeldingwijhe.nl 

 
 

 Atelier de Verbeelding 

 

 

 

 

 

 

 
 
Algemene werk- & omgangsafspraken en huisregels. 
 
Iedereen die bij Atelier de Verbeelding werkzaam is heeft het volgende met elkaar afgesproken:  
 
 
 

 We beginnen om 09.00 uur, mits 

anders met je overeen gekomen. 

 

 

 

 

 We nemen deel aan het werkoverleg 

09.15-09.30 uur en schrijven 

rapportage. 

 

 We hebben respect voor elkaar, 

werken samen en sluiten niemand 

buiten, ieder is gelijk. 

 

 We nemen sterke punten van elkaar 

als uitgangspunt en vragen elkaar om 

hulp. 

 

 We schelden, vloeken en pesten niet. 

 
 
 

 We nuttigen tijdens werkuren geen 

alcohol en drugs. Roken op de 

afgesproken plaatsen. 

 

 

 We gaan zorgvuldig met materiaal en 

gereedschap om en nemen 

gebruiksfuncties, veiligheidsinstructies 

en beschermende maatregelen 

serieus en altijd na overleg en 

goedkeuring van de begeleiding. 

 
 We maken niet moedwillig spullen 

stuk. 

 
 

 We respecteren privacy, individuele 

en persoonlijke werkafspraken. 

 
 

 We werken desgevraagd mee aan 

gezamenlijke opdrachten. 

 
 

 We maken en publiceren niet 

ongevraagd foto en beeldmateriaal 

van elkaar. 

 

 We houden ons aan deze algemene 

werk en omgangsregels 
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Wat bieden we en leggen we vast en hoe doen we dit? 

 

Wat heeft Atelier de Verbeelding te bieden: 
 

 Structuur en dagritme binnen een 
voorspelbare werkomgeving 
 

 Aandacht, rust 
 

 Ruimte voor eigenheid, ontwikkeling 
en educatie (in eigen tempo) 
 

 Artistieke ontwikkeling en persoonlijk 
welzijn 
 

 Gedeelde interesse met collega’s en 
begeleiding 
 

 Ondersteuning in en aandacht voor 
sociale vaardigheden, samenwerking 
en onderhouden van (klant) contacten 
 

 Professionele begeleiding 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd: 
 

 Algemene afspraken zijn vastgelegd in 
een dienstverleningsovereenkomst. 
 

 Begeleidingsafspraken en  
ontwikkeling wordt  vastgelegd in een 
persoonlijk ondersteuning/ werkplan 
 

 Tevredenheid wordt jaarlijks getoetst 
en vastgelegd op TT formulier 
 

 Klachtenregistratie en 
vertrouwenspersoon binnen bereik 
Lucia de Klerk is vertrouwenspersoon 
 

 Sociale media, beeld en filmmateriaal, 
afspraken vastgelegd op formulier 
Toestemming Beeldmateriaal 
 

 Jaarlijks vinden evaluatiegesprekken 
plaats, deze worden vastgelegd in een 
jaarverslag. 
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Veiligheid, gebruiksinstructies       
 
Bij gebruik van dremel het stopcontact in keuken 
gebruiken, aangegeven met zwart!  Boorblok gebruiken 
en mouwen oprollen. Verder gebruiken we de 
schroefboormachines met accu…. Boorblok eronder. 
Schroefboormachine niet leeg wegzetten…. Leeg… accu 
aan de lader. 
Bij gebruik van haspels, de doos (kabel) helemaal 
afrollen (voorkomt oververhitting). 
 
Bij mozaïeken, knippen en snijden van tegels en glas, de 
daarvoor bestemde gereedschappen op een juiste wijze 
gebruiken en veiligheidsbril op. Tegelsnijder, knabbel en 
breektang. Tegels stuk slaan (geglazuurde kant naar 
onder op een houtblok, beschermd en afgedekt door 
doeken). Bij aanlengen van water met poeders, bv 
tegellijm of voegmiddel, mondkapje opzetten (zit bij 
ieder in toolbox) ook weer terugleggen, we gebruiken 
niet andermans mondbescherming. 
 
Speksteen nat schuren. Steen raspen, vijlen en bewerken 
op een vochtige ondergrond (bv vochtige theedoek) 
zodat het poeder niet kan verstuiven. Hakken met 
veiligheidsbril en op de bok met zandzak eronder. 
Tijdens glazuren niet eten en drinken. Alleen veilige 
glazuren gebruiken en niet zelf glazuren aanmaken. 
Geen glazuur van tafel blazen maar met vochtige doek 
weghalen en potten na gebruik afnemen en schoon in de 
kast (voorkomen van stof). 
 
Botz is altijd veilig, volg verder mondelinge instructies op 
van Henny en kijk op de S en N instructie. Geen glazuren 
gebruiken uit het ladekastje boven de werkbank. 
Begeleiding: Bij het aanmaken van glazuur neem je de 
volgende instructies ter harte, mondkapje op en eerst 
water in de pot, dan glazuurpoeder erin en direct de 
hand erop dat de poeder kan zakken zonder dat het 
stoft. Ventilatie aan en bij fontein aanmaken. 
Na en tijden het werken met keramiek (klei) alles vochtig 
schoonmaken, niet in je handen klappen waardoor de  
 
 
 

 
 
 

 
beschermende maatregelen 

 
kleipoeder in het rond vliegt. Gereedschappen afwassen 
en schoon terug leggen (voorkomen van stof) 
 
Schort gebruiken, kies je er zelf voor dit niet te doen, 
ben je zelf verantwoordelijk voor vlekken/ schade aan/in 
je kleding. 

 Botz glazuur gaat niet uit de kleding 

 Acrylverf/ stiften gaat niet uit je kleding 

 Latex gaat niet uit je kleding 

 Lino, textiel en gewoon inkt gaat niet uit je 
kleding 

 Kit en lijm gaat niet uit je kleding 

In en uitpakken van de keramiek oven, aanzetten en 
openen vallen onder de verantwoordelijkheid van 
Henny. Bij vijlen en raspen van glazuur (prikkels) 
veiligheidsbril op en niet voelen…. Erg scherp. 

Verder neem je te allen tijde mondelinge instructies met 
betrekking tot de veiligheid serieus en volgt deze op! Bij 
vertrek stekkers uit de contactdozen van 
koffiezetapparaten en waterkokers, lichten en 
verwarming uit/laag. Altijd nat afnemen en dweilen er 
wordt binnen de ateliers niet geveegd. Alleen in de 
galerie en expositie ruimte mag worden gezogen (hier 
wordt niet gewerkt). 
 
Melcode 
Wij werken met een meldcode van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Voor meer informatie hierover zie 
kaart 6. 
 
Ontruimingsplan 
Atelier de Verbeelding is voorzien van aanduiding voor 
een vluchtroute in geval van calamiteiten. In geval van 
een noodsituatie moet iedereen het atelier verlaten. Het 
verzamelpunt is voor de kerk. 
 
BHV 
De teamleden van Atelier de Verbeelding zijn 
gediplomeerde bedrijfshulpverleners.  
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Meldcode. Huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
 

Bij Atelier de Verbeelding willen we mensen 
een veilige plek bieden om te zijn. Helaas zijn 
er in onze samenleving mensen, die met 
huiselijk geweld en/of mishandeling in 
aanraking komen. Iedereen heeft een 
bepaalde verantwoordelijkheid hier alert op te 
zijn en de hulp te geven of in te schakelen 
binnen zijn/haar kunnen. Negeer het niet! 
Voor zorgverleners geldt een wettelijke 
verplichting om bij vermoedens van huiselijk 
geweld en/of mishandeling te handelen 
volgens de 5 stappen van de meldcode. Dit 
geldt ook voor medewerkers van Atelier de 
Verbeelding. Deze meldcode laat zien hoe er 
gehandeld wordt indien er bij Atelier de 
Verbeelding vermoedens zijn van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling. 

 
Stap 1, In kaart brengen van signalen 
 

Stap 2, Collegiale consultatie 
 
Ben je werkzaam bij Atelier de Verbeelding en 
heb je een vermoeden van huiselijk geweld of 
mishandeling, bespreek de signalen dat met 
een collega. Voor Atelier de Verbeelding is 
Henny het eerste aanspreekpunt. Maak 
afspraken over wie de coördinatie op zich 
neemt en wie het gesprek voert. Vraag zo 
nodig, op basis van anonieme cliëntgegevens, 
ook advies bij Veilig Thuis IJsselland.  
 

 

 
 
 
 
Stap 3, Gesprek met de cliënt 
 

Stap 4, Wegen van het geweld 
 

Stap 5, Beslissen. Zelf hulp organiseren of 
melden 
 
Bespreek de melding vooraf met de cliënt! 
 

 Nationaal alarmnummer     
112 

 

 Veilig Thuis IJsselland 
 0800 – 2000 
 (gratis en 24/7 bereikbaar) 

 
 

Informatie 
Meer informatie over dit onderwerp is te 

vinden op de website: 
www.vooreenveiligthuis.nl 

www.kadera.nl 
www.meldcode.nl 
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