
Wij ondersteunen
waar nodig om te
zorgen dat jij, vanuit
eigen mogelijkheden,
mee kunt doen. We
doen dit oprecht. In
contact van mens tot
mens. Met passie
en lef.

Atelier de Kunstexpress
Creatieve dagbesteding in Barendrecht
voor mensen met een verstandelijke
beperking



Atelier de Kunstexpress
Creatieve dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
 

De Kunstexpress is een atelier waar dagelijks ruimte en begeleiding wordt geboden aan
creatieve mensen met een beperking. In een veilige omgeving werken onze kunstenaars vooral
op papier en doek. Ook beschilderen zij verschillende objecten en werken ze met vilt. Mensen
die bij de Kunstexpress willen werken, moeten schilderen en creatief bezig zijn leuk vinden
en enige aanleg hebben om kunst te kunnen maken. Onze kunstenaars krijgen alle ruimte om
zich te ontwikkelen en hun eigen stijl te ontdekken. Dagelijks worden maximaal 16 kunstenaars
door twee deskundige medewerkers begeleid.
 

Wat bieden wij?
De Kunstexpress is een vestiging van Humanitas DMH en bevindt zich naast onze winkel ”Inclusief” op
Middeldijkerplein 150. De Kunstexpress is onderdeel van het dagcentrum WAC Aksent van Humanitas
DMH in Barendrecht. De Kunstexpress beschikt over een lichte ruimte met een kleine winkel waar verf,
kwasten en allerlei hobbyartikelen worden verkocht. Onze kunstenaars hebben contact met klanten die
in de winkel komen en met mensen die in kunst geïnteresseerd zijn. Naast de verkoop van de
kunstwerken is er een uitleenservice van de schilderijen voor interne en externe klanten.
 

“Onze kunstenaars krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen en hun eigen stijl te ontdekken.”
 
Wij bieden een duidelijke dagstructuur. Naast het maken van kunst verrichten onze kunstenaars ook
dagelijkse werkzaamheden zoals koffie en thee zetten, het schoonmaken van de ruimtes en het helpen
van klanten in het winkeltje. Wij bieden elke kunstenaar een cursus waarin verschillende technieken en
materiaalkennis aan bod komen. Wanneer er een doek wordt verkocht, ontvangt de kunstenaar een
deel van de opbrengst.
 

Bijzondere activiteiten
Elk jaar doet de Kunstexpress mee met de Kunstroute van Barendrecht. Dan werken we vanuit een
thema en richten we een mooie expositie in. Het werk van de kunstenaars wordt op verschillende
locaties geëxposeerd. Zoals zorgboerderij “De Buytenhof”, ziekenhuizen in de regio en op het Centraal
Bureau van Humanitas DMH.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denny:
"Afgelopen tijd heb ik
hard gewerkt aan een
groot doek over
Rotterdam. Daar
staan alle gebouwen
op zoals het stadhuis,
de Hef en de Kuip. Ik
mocht hem zelf naar
Homerun in de
Maassilo brengen.
Leuk was dat."



Sociale media
De Kunstexpress houdt een eigen Facebookpagina bij. Hier vindt u meer informatie over de
kunstenaars en hun bezigheden, de kunstwerken en de diverse tentoonstellingen waar de kunstwerken
te bezichtigen zijn. Onze Facebookpagina vindt u via onze website: humanitas-dmh.nl/kunstexpress.
 

Financiering
Humanitas DMH neemt vanuit haar kernwaarden altijd de mens met zijn of haar hulpvraag als
vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken onder welk domein de zorg geleverd wordt. Onze dagbesteding
wordt geboden binnen verschillende zorgdomeinen en financieringskaders, zoals:
• WMO
• WLZ
• Forensische Zorg
• Jeugdzorg
• Participatiebudget
 

Openingstijden
De Kunstexpress is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur. De Kunstexpress
bevindt zich op Middeldijkerplein 150 in Barendrecht.
 

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen met
een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen bieden
wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij. Dat doen
wij vanuit onze kernwaarden:

De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie: Denny Barends, cliënt van de Kunstexpress.
 
 
 

Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over de Kunstexpress en onze andere vormen van
dagbesteding en dienstverlening. Kijk op onze website of neem direct contact op
met een cliëntcoach van Werk en Dagbesteding via ons servicepunt in Barendrecht:
Telefoon: 0180 - 62 40 95
E-mail: receptiebarendrecht@humanitas-dmh.nl
Website: www.humanitas-dmh.nl

www.humanitas-dmh.nl/dagbesteding
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