
“Ken ik eigenlijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?”, vraag ik me af als ik een beetje 
grieperig en te laat door het zoeken in eenrich<ngsverkeerstraatjes de Kunsterij binnenkom: een 
kunstzinnig werk-hobbycentrum voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychiatrische of 
sociale beperking. De Kunsterij huist drie dagen per week in wijkcentrum ‘t Bellefort in Philipsdorp. 

In de centrale ruimte met bar en een rekje boeken dat de naam bibliotheekvervangend schaamtevol 
draagt, staat diagonaal een lange tafel, met daaraan zo’n vijIien mensen, volop aan het lunchen. Een 
rijk gedekte tafel vol low-budgetproducten. Ik wordt hartelijk welkom geheten en krijg een plekje 
tussen een chique vrouw in een rolstoel en een  zwijgzaam vrouwtje met blindengeleidehond. 
Tegenover me herken ik van foto’s de organisatrices van de Kunsterij: Cisca en haar dochter Anja. 
Anja’s zwangere buik, waarover ik op de website las, heeI plaats gemaakt voor een stralend meisje 
van een maand of negen dat in een plas<c kinderstoel een fruithapje mee-eet, vertroeteld door de 
tafelgasten: monitoren en deelnemers. “We zijn een hechte familie”, vertelt de vrouw in de rolstoel. 
Ze is afgekeurd vanwege MS en komt naar de Kunsterij voor de sociale contacten: “Cisca en Anja 
hebben me uit mijn passiviteit gehaald, een draai van 180 graden.” Ze zit in het bestuur en is monitor: 
iemand die crea<eve ac<viteiten aanbiedt en begeleidt. De dame rechts naast me, een deelnemer, 
laat trots haar ansichtkaarten zien, gemaakt door met een strijkbout was te laten smelten op papier, 
waaruit toverach<ge landschappen ontstaan.  

“Mijn dochter wordt later maatschappelijk werkster”, lacht Anja als ze haar kindje op de schouder 
neemt om haar in bed te leggen voor een middagslaapje. “Of niet”, zegt een vrouw met heldere blik, 
die me aankijkt alsof we elkaar kennen. Ik vraag me af wat ze hier doet. De tafel wordt gerou<neerd 
afgeruimd, niemand heeI de leiding. “Ik ga geen koffie voor ze zeXen, ze weten waar het apparaat 

staat. Dat is soms wennen.”, zegt ini<a<efneemster Anja (HBO illustratie en bachelor 
kunstgeschiedenis). Ze vertelt over haar moeder Cisca (opgeleid in de zorg en 
gedragstherapeutisch werk); hoe Cisca, die zelf MS heeft, op een dag mensen met een 
beperking zag wandelen, begeleid door mensen in gele hesjes. Vanuit dat schrikbeeld besloot 
ze dat het beter kan. Samen met haar dochter: kunst en zorg, niet de beperking maar de mens 
centraal. 

Ciska’s ex, Anja’s vader, werkt hier als monitor: ontslagen en te oud om er nog tussen te 
komen in de scheve verhouding werkelozen-beschikbare banen. Ook zijn nieuwe partner is 
monitor: door haar laagopgeleide ouders niet gestimuleerd om door te leren, jong gaan 
werken in de schoonmaak en nu, na een gebroken heup en met ernstige artrose, niet meer in 
staat dat te doen. Ze hebben als werklozen alles doorlopen. Vertellen over het gevoel te falen, 
het wantrouwen dat je tegemoet komt, de controle tot diep in je privacy. Gedwongen arbeid, 
perspectiefloosheid, vernedering. De verademing die deze plek geeft. Een veilige, warme 
plek. Een thuis. 

De baby is weer wakker en speelt in de box van de lichte werkruimte, waar aan een eiland van 
tafels de mensen aan het werk zijn gegaan. Om hen heen kasten vol knutselmaterialen en aan 
de muren allerlei kunstuitingen: textiele werkvormen, kleurige schilderijen. Twee vrouwen 
zitten kletsend naast elkaar te werken, de een tekent plattegronden van de kasten en ontwerpt 
een plan om materialen opnieuw te ordenen: “Ze zouden mij als professionele opruimer 
moeten inhuren, daar ben ik goed in.” Ze vertelt over haar jeugd met een heftige broer, haar 
posttraumatische stressstoornis, over therapie en coke en speed. Op een heldere avond het 
besef vijftig euro weg aan het snuiven te zijn. De stop, de ommekeer. Nu voelt ze zich 
gelukkig in de Kunsterij.  



Haar buurvrouw, die een stoffen poes maakt voor een zwerfkattenproject in Geldrop, zie ik zo 
werken in de sociale sector, ware het niet dat alles anders liep; laag opgeleid en steeds verder 
verstrikt in een paniekstoornis. Ongeopende enveloppenellende, schaamtevolle 
schuldsanering: jarenlang onder curatele en op een absoluut minimum. De schuld bedroeg 
nog geen E 6000,-. Ze zou graag een winkeltje beginnen, een leuke vent willen. De Kunsterij 
betekent rust, veiligheid, familie. Je weer wat waard voelen.  

Wekelijks werken de monitoren ook met dementerenden in zorgcentrum Vonderhof en ze 
organiseren projecten voor de wijk:  knutselworkshops, een paasbrunch, ze helpen bij de open dag 
van het Bellefort: de niet zo hechte wijk wordt er levendig van. Er wordt geïnvesteerd in de 
monitoren. Ze krijgen opleiding in crea<eve exper<ses, maar kunnen ook workshops volgen over 
solliciteren, financiën, sociale vaardigheden. Waar mogelijk krijgen ze verantwoordelijkheden in het 
reilen en zeilen van de Kunsterij. Ciska geeI wekelijks geheugentraining, waaraan door een paar 
allochtone meiden, stagiaires van het laagste niveau, wordt meegedaan als taal- en algemene 
kennistraining. Op de vraag welk land de grootste olieproducent ter wereld antwoord een meisje 
twijfelend “België?” 

Er zijn helaas alleen meer monitoren dan betalende deelnemers. Dat maakt dat monitoren nu vaak 
elkaar begeleiden. Hoe haal je meer deelnemers binnen? Ria, de vrouw met de heldere blik, blijk ik 
inderdaad te kennen. Ze is ‘in between jobs’ en komt als idealis<sch vrijwilligster strategisch 
meedenken: “Hoe breng je het naar buiten? Sluiten deze, vrij tradi<onele technieken wel aan op 
wensen van mensen van nu? Mensen willen graag meubeltjes pimpen, tuintjes mooi maken, zijn 
bezig met gezonde voeding. Hoe krijg je ouders met kinderen binnen?” 

Een jonge, nerveuze vrouw, die crashte onder de druk van haar afstuderen aan de kunstacademie, 
begeleidt Sjaan, een dementerende oudere, die elders door an<sociaal gedrag niet func<oneerde en 
hier haar plekje vond. Met kromme reumavingers weeI Sjaan van kleurige wol een spinnenweb: “Ik 
vind het leuk hier.” zegt ze met haar al<jd harde stem. 

Buiten laat Henk me trots de tuin zien, hij maakt een kruidentuintje. Om een boom een 
zeshoeksbank, ge<mmerd van afvalhout, een eigen Piet Hein Eek, gemaakt door de kale jongen, die 
door een cocktail van chronische ziektes al<jd moe is. Zijn droom is met vrienden samen lemen 
buitenovens  bouwen; een eigen bedrijbe beginnen. Er zijn mensen die doorstromen uit de Kunsterij 
naar betaald werk of opleiding. Jan, een architect, een paar jaar van zijn pensioen verwijderd, verteld 
trots over zijn slechtziende dochter die hier ook kwam en nu een speciale kunstopleiding volgt. Zelf 
zou hij niet meer terug willen naar zijn vak. Te veel druk.  

Cisca loopt buiten op te ruimen. “Alles draait om ruimte geven”, zegt ze. “eigen verantwoordelijkheid. 
Mensen zichzelf laten zijn.” Ze vertelt over een au<s<sche man, die, na wekenlang met een 
koptelefoon op in de hal gezeten te hebben, ineens de ac<viteitenruimte inging en begon. Omdat ie 
er toen aan toe was. Omdat hij het vertrouwde. Er is ruimte voor emo<es, voor gesprek. Af en toe 
flipt er iemand. Daar schrikt ze niet van terug. Dat zakt vanzelf. 

Cisca heeI nog een andere baan om dit te kunnen financieren, haar dochter een verdienende 
partner. Op termijn is dat niet vol te houden. Dit succesverhaal moet steviger worden. Ze hoopt op 



erkenning en financiering door de gemeente. Omdat ze juist kleinschalig zo waardevol zijn: “Mensen 
die nergens anders passen kunnen bij ons func<oneren, je houdt ze van de straat, zorgt dat ze geen 
overlast bezorgen.” Ze vertrouwt er op dat het goed komt. Is blij met iedere sponsoring: door de Dela 
die materialen en de lunch schenkt, Lumens die bijdraagt aan de huisves<ging. Nodig zijn meer 
betalende deelnemers en meer geld. Met een vol hart laat ik ze achter en realiseer me hoe kwetsbaar 
we zijn. Dat pech bestaat. 

Een week later vertel ik een aardige, hardwerkende vrouw geraakt over de Kunsterij. “Mooi…”, zegt 
ze. En dan dat ze zich soms toch afvraagt of die mensen niet gewoon een schop onder hun kont 
moeten hebben. Ik denk aan al die mensen. Aan hun verhalen. En denk dat dat wel het laatste is dat 
ze nodig hebben. 


