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Voorwoord

Entreedeur van de werkplaats
in de Willem Twee Fabriek

LS

Komend jaar (2022) bestaat het
Grafisch Atelier Den Bosch (kortweg
GA) 40 jaar. In deze periode is het GA
uitgegroeid van louter faciliterende
werkplaats naar een inspirerende plek,
een kenniscentrum met grote expertise
en een knooppunt waar makers elkaar
vinden.
Het GA nu is een lab waar makers
de ruimte krijgen voor ontwikkeling,
waar ruimte is voor innovatie binnen
printed matter (drukkunst) en dat een
belangrijke rol speelt als verbinder. Een
kenniscentrum dat nieuwe projecten
cureert en makers van alle disciplines
en leeftijden verwelkomt, binnen en
buiten de provincie.

Er was ruimte om te reflecteren, de
huidige koers te verscherpen met de
kennisvoucher van Kunstloc en te kijken
naar de toekomst, met een toekenning
van het Stimuleringsfonds waarmee
de invloed van het digitale domein
onderzocht kan worden.
Volg me, lezer, en neem een duik in het
jaar 2021!

In 2021, waar dit jaarverslag over gaat,
ging het natuurlijk net iets anders dan
normaal. Met een actieve pandemie is
het venster waarbinnen we opereerden
kleiner, maar daarmee niet minder
waardevol. Zo was er ruimte voor
bijzondere samenwerkingen met onder
andere Het Noordbrabants Museum en
Minitopia.
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Hoofdstuk 1
Organisatie

Meerjarenbeleid 2021-2024
In voorbereiding op de nieuwe
subsidieaanvraag bij de Gemeente
’s-Hertogenbosch werden de missie
en de visie scherper geformuleerd.
Op basis van de hernieuwde missie en
herijkte visie is de meerjarenstrategie
beter te bepalen en het bestaansrecht,
het DNA en de manier waarop het
Grafisch Atelier Den Bosch (GA) dat wil
uitdragen en bewerkstelligen duidelijker
dan ooit. Het meerjarenbeleid 20212024 is gericht op breder draagvlak,
innovatieve projecten, de inzet op
jong talent en het verstevigen van
vernieuwende samenwerkingen.

Lithowerkplaats.
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1.1. Missie en visie
Missie
In het huidige tijdsgewricht is een
algehele herwaardering voor ambacht
de tendens. Een herdefiniëring van het
belang van dat wat ooit als nijverheid
werd benoemd. Wij hebben die kennis
bewaard en faciliteren overdracht,
middelen, ruimte en experiment. We
willen beeldmakers – jonge en oudere
generaties – maximaal laten delen in
de kennis, expertise en evolutie van
grafische technieken.
Visie
De naald die in het metaal krast. De
rakel die de inkt verspreidt. De guts die
kerft in het hout.
De gemeenschappelijkheid van deze
grafische technieken is dat zij vroeger,
nu en toekomst met elkaar verbinden.
Het Grafisch Atelier is de plek in Den
Bosch waar die verknoping plaatsvindt
– zes dagen per week.
Enerzijds bieden wij beeldmakers
kennis en expertise van ambachtelijke,
oude technieken. Anderzijds wakkeren
we experiment en innovatie aan. De
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kracht van het Grafisch Atelier is dat we
carbonvelletjes tussen de generaties
leggen. Oudere gardes beeldmakers
laten afdrukken van hun vakmanschap
op jongere kunstgrafici achter. In deze
overdracht kiemt vernieuwing van zowel
technieken als toepassingen, waarbij
stappen van analoog naar digitaal
worden gezet en visa versa. Voor de
helderheid: in het Grafisch Atelier
stoelt het meester/gezel-beginsel op
wederkerigheid. Jongere beeldmakers
inspireren op hun beurt ouderen.
Tot de beeldmakers behoren ook
kunstenaars uit andere disciplines – van
architecten tot schrijvers. Daar zijn we
blij om. Wij wakkeren aan dat makers/
kunstenaars uit andere domeinen hun
creativiteit met grafische technieken
verrijken.
De werkvloer van het Grafisch Atelier
is tweehonderd en zesendertig
vierkante meter groot. Dat maakt de
onderlinge uitwisseling van kennis
en kunde extra vanzelfsprekend. We
hebben geen kruispunt; we zíjn een
kruispunt. Gelijkwaardig, levendig,
onvoorspelbaar.
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Tegelijkertijd biedt het Grafisch
Atelier een ongekende kans om je aan
hectiek te onttrekken. Op deze plek
vertraagt de tijd. Hier klinkt de taal
van de binnenwereld – in inkt, verf en
licht – maar zonder de buitenwereld te
ontkennen. Grafiek wil immers gezien
worden. In die wetenschap zetten we
veelvuldig onze deuren open voor
bezoek aan de werkplaats en stappen
we naar buiten op zoek naar eigentijdse
expositieruimte.
Nederland telt slechts acht volledig
operationele grafische werkplaatsen.
Het Grafisch Atelier is er één van.
Daar zijn we trots op. Uit de herkomst
van de beeldmakers valt op te maken
dat onze betekenis uitstijgt boven de
lokale en regionale postcodegebieden.
Dat illustreert ook ons internationale
netwerk, dat steeds wijdvertakter en
fijnmazig wordt. Voorbij grenzen willen
we kijken, geografisch en artistiek. Een
proeve ervan is het nieuwe, langlopende
Artist-in-Residence programma. Meer
dan een voetnoot: de (inter)nationale
deelnemers dagen we uit om inspiratie
uit Den Bosch, haar cultureel erfgoed
en haar verhalen te putten.
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1.2. Professionalisering en Cultureel
Ondernemerschap
De afgelopen jaren (2019 – 2021) heeft
het GA ingezet op professionalisering
en ondernemerschap, gericht op een
stabiel en toekomstbestendig GA;
iets wat terug te zien is in de recente
steun van andere fondsen, zoals
het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie en het Mondriaan Fonds.
Het GA zocht hierbij naar een
balans tussen de afspraken met
KunstLoc Brabant en de Gemeente
‘s-Hertogenbosch en alternatieve
uitwerkingen hiervan, genoodzaakt
door de pandemie. De focus lag
hierbij op het versterken van de
organisatie,het verzorgen en aangaan
van nieuwe verbindingen met de
buitenwereld.
Dit werd mede gerealiseerd door
structurele subsidie van de Gemeente
’s-Hertogenbosch en de tweejarige
Impulsgelden van KunstLoc Brabant
(2019-2020).
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Kennisvoucher Quid pro Quo
Met de verkregen impulsgelden heeft
het GA flinke stappen kunnen zetten.
Zo werd de educatie uitgebreid
met meer cursussen en
educatieorganisaties, en initieerde het
GA meer projecten en exposities. Met
resultaat; het werkplaatsgebruik door
professionals steeg. In de afgelopen
vier jaar heeft het GA een verandering
in gang gezet die de buitenwereld opvalt
en een nieuwe energie meebrengt.
Inspelend de restricties die deze
pandemie met zich meebracht, focuste
het GA in 2021 op een andere vraag
uit de impulsgelden die we nog niet
voldoende beantwoord zagen:’Hoe
optimaliseren en vergroten we onze
‘quid pro quo’ inkomsten uit diensten,
producten, fondsen en individuen?’
Deze vraag is essentieel voor een
stabiel en toekomstbestendig GA. Om
beter inzicht te krijgen in de financiële
realiteit van de organisatie vroegen
we expert Kathelijne Kosters om alle
stukken te analyseren en de organisatie
door te lichten. Met het kernteam,
aangevuld met externe deskundigen
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onderzochten we onder andere hoe
onze kernwaarden, activiteiten en
ambities zich verhouden tot financiële
opbrengsten en tot de capaciteit van de
organisatie.
We brachten onze klantsegmenten in
kaart en onderzochten het potentieel
van andere doelgroepen. Zoals
kunstkopers, onderwijsinstellingen en
bedrijven.
Hierdoor kan het GA de koers scherper
bepalen. Een van onze conclusies is dat
de beeldvorming van het GA naar de
buitenwacht zich te nauw focust op één
pijler van het GA, nl. het faciliterende lab.
In praktijk echter, heeft het GA een
aantal pijlers.
Zo maakt het GA tentoonstellingen,
het cureert en adviseert. We werken
daarmee aan een rijke humuslaag voor
het culturele veld en zwengelen de
keten aan als initiator en opdrachtgever.
Het GA is hiermee een culturele partner
die autoriteit kan claimen vanwege een
buitengewoon ontwikkelde expertise op
het vlak van grafiek.
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Met andere woorden; een hybride
kenniscentrum dat de volgende pijlers
onderscheidt:
1. GA als faciliterend lab voor
		 grafiek; een huis voor velen.
2. GA als kenniscentrum
		Printed Matter
3. GA als culturele partner;
		 verbinder tussen makers en
		instellingen
4. GA als initiator en opdrachtgever
Om de inkomsten uit diensten,
producten, fondsen en individuen te
vergroten en te optimaliseren is het
belangrijk dat deze pijlers zichtbaar
worden. Om dit te realiseren zetten we
de komende jaren in op:
– Profilering online; Om ons steviger te
kunnen positioneren hebben we ook
online draagvlak nodig.
– Artistiek en gewichtige programmering;
er zullen scherpere keuzes gemaakt
worden waarbij het grafische experiment
centraal staat. Kwaliteit boven
kwantiteit. Waar mogelijk zoeken we
hier nadrukkelijk de samenwerking met
partners die zich specifiek bezighouden
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met tonen van werk, om de capaciteit te
kunnen vergroten.
– Verdiepen en verbreden van het
educatieprogramma. Kennisoverdracht
staat centraal in het hybride
kenniscentrum dat we willen worden.
We bedienen onderwijsinstellingen en
makers met cursussen en workshops
over verschillende technieken. Deze
is echter op geen enkele manier
winstgevend gebleken. Soms maken
we er zelfs verlies op. Dat is een
groot probleem, omdat we financieel
gezonder en toekomstbestendig willen
worden én omdat het een van onze
belangrijkste missies is kennis over
te dragen. Schrappen is dus geen
optie. Het educatieprogramma zal
dus moeten groeien in diversiteit en
andersoortige onderwijsvormen.
– Immaterieel erfgoed waarborgen;
om daadwerkelijk autoriteit te kunnen
claimen als kenniscentrum, moeten
we ons concentreren op zowel het
conserveren als bestendigen én
actualiseren van die kennis.
– Eigen inkomsten en uitbouwen
van zakelijke relaties; het Grafisch
Atelier zal zich meer moeten gaan

verbinden met andere domeinen als
zij onafhankelijker wil worden en een
gezonde financieringsmix ambieert. Hier
zit de grootste uitdaging, omdat noch
commerciële kennis in het bestaande
team, noch netwerk aanwezig is om dit
op te bouwen. Dat ontwikkelen is de
eerste stap. Concreet nemen we in 2022
hierin de volgende stappen:
– Pakketten voor bedrijven, waar ze meer
gericht benaderd mee kunnen worden,
een (bescheiden) prijsstijging, een
vergoeding vragen voor het huren van
zeven, lades en opslag en het ontwikkelen
van een een printing-on-demand-dienst
ontwikkelen om een doelgroep te kunnen
bedienen die zelf niet wil drukken maar
wel iets wil laten drukken.
– Capaciteit vergroten. De tendens is
bij het GA is een uitdijend programma
dat door een heel klein team wordt
gedragen. Voor veel zaken moet het
beroep doen op vrijwilligers. Dat is
problematisch en niet duurzaam. Er
zullen dus structurele veranderingen
moeten komen in de manier van werken.
We gaan dit doen door: formatmatig
te werken, inzetten op structurele
samenwerkingen en duurzame relaties.
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Er zal niet harder, maar slimmer
gewerkt moeten worden. Op die
manier kunnen we ook beter werk- en
opdrachtgeverschap vormgeven en
investeren in onze mensen.

Een medewerker sorteert
de zeefdrukramen

In 2021 zijn de eerste stappen gezet
om deze verandering duurzaam door
te voeren. Waar de afgelopen jaren
met name werd geïnvesteerd in het
cursusaanbod, de uitbreiding van het
educatiepakket voor scholen, toename
publieksbereik en de faciliteiten, lag
de professionalisering dit jaar op
het financiële vlak en uitbreiding van
expertise en netwerk.
Om als organisatie cultureel
ondernemerschap te ontwikkelen,
hebben we drie focuspunten:
• Het aangaan van samenwerkingen
met relevante en solide partners
voor lange duur.
• Investering op substantiële groei van
donateurs & vrienden.
• Inzetten op structurele verkoop
producten.
Met name het eerste en laatste punt
hebben een ontwikkeling doorgemaakt,
die hieronder toegelicht wordt.
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Vriendengeschenk door
Henny Schakenraad
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1.3 Samenwerkingen en
partners voor lange duur
Tijdens 2021 heeft het GA zich op
het verduurzamen van de bestaande
samenwerkingen gericht.
Zo hebben we met Kunstacademie
Sint Joost voorbereidende gesprekken
gevoerd voor een structurele
samenwerking, en waren we bij Sint
Lucas (MBO) onderdeel van educatie.
Met huisgenoot Willem Twee keken we
o.a. mee met de selectieprocedures
voor nieuwe curatoren.
Naast deze bestaande samenwerkingen
intensiveerden we het contact met
mogelijke partners waarmee het nog
niet eerder lukte om de samenwerking
van de grond te krijgen. Zo initieerden
we gesprekken tussen meerdere
Bossche makersplaatsen, zoals Cor
Unum, Glaslab en Spark en met de
Bredase residence-plek Witte Rook.
Met Het Noordbrabants Museum
hadden we een kruisbestuiving voor
Brabantse kunstenaars, die bij ons een
nieuw werk maakten, dat vervolgens
geëxposeerd werd in het museum en in
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de Willem Twee. De verkoop van deze
werken kwam direct ten goede aan
de kunstenaars om in te spelen op de
problematiek van kunstenaars die in de
pandemie vele exposities en daardoor
ook verkoop misliepen.
Daarnaast maakte het Noordbrabants
Museum gebruik van de expertise
van het GA bij hun expositie over
de etsen van Picasso. Voor de film
bij de expositie en scholing van het
museumpersoneel werd het etsproces
bij het GA vastgelegd.
Naast deze externe partijen, waren
er ook intern nieuwe initiatieven.
Om de expertise uit te breiden en
de draagkracht en netwerk van het
GA te vergroten richtten we een
Raad van Advies op (onbezoldigd),
die gericht kunnen bijdragen op hun
expertisegebied.
In 2021 bestond de Raad van Advies uit:
Lisette Huijsmans,
adviseur artistiek/educatie
Kristel van Genugten,
adviseur algemeen
Martijn Kicken,
adviseur algemeen
[15]

Daarnaast zetten we in op
kennisoverdracht en op verlichting
van de taken van het vaste team
door zes nieuwe werkplaatsmeesters
op te nemen in het team, divers van
achtergrond en leeftijd.
Samenwerkingspartners in beeld
Samenwerkingspartners zijn van
levensbelang voor het GA. Zij maken
dat we nieuwe innovatieve plannen
ontwikkelen, vestigen meer aandacht
op de verjonging van onze organisatie
en dragen bij aan de verspreiding van
de naamsbekendheid van het GA. In
2021 werkte het GA samen met:
Kunstinstellingen en culturele
organisaties en partners
Het Noordbrabants Museum
Willem Twee-muziek & beeldende kunst
Frans Masereel Centrum België
Kunstruimte de Melkfabriek
Minitopia
Cor Unum
Glaslab
Witte Rook
Huis 73
Stichting Exodus
Bond voor precaire woonvormen
Stichting Ismes
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Stichting Vicki Brownhuis
Stichting Goede Doelen
’s-Hertogenbosch
Onderwijsinstellingen
AKV St Joost ;s-Hertogenbosch/Breda
Hogeschool voor de Kunsten Tilburg
Ds. Pierson college
Sint Janslyceum
Sint-Lucas – Boxtel
Avans Hogeschool
Opdrachtgevers
Theater Artemis
Studio Rens
1.5 Inzet op structurele
verkoop producten.
Het GA heeft het afgelopen jaar de
bestaande diensten tegen het licht
gehouden. Dit resulteerde o.a. in de
verhogingen van het tarief van de
werkplaats en materialen in 2021 en in
2022.
Andere producten zoals jaarkaarten,
worden niet meer verlengd na
de verloopdatum, iets dat in de
bedrijfscultuur geslopen was.
[16]

Gebruikers die deze aanschaffen
ontvangen een herinnering, 100 dagen
voordat hun product verloopt. Hiermee
worden deze diensten vanuit een meer
zakelijk oogpunt ingestoken.
Daarnaast werden er nieuwe contracten
opgemaakt voor de courtage, zodat
er nu sprake is van één tarief en het
proces overzichtelijker is.
Naast deze meer interne zaken,
maakt het GA nu gebruik van een
extern kantoor gespecialiseerd in
administratieve ondersteuning. Dit
zorgt voor een stevige basis met
helder inzicht in de financiën, waar op
gestuurd kan worden.
1.6 Zichtbaarheid

Kunstenaar en werkplaatsmeester Roos Terra in actie
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Pr/Communicatie
Ook in 2021 groeide onze online
community. Het enthousiasme voor
onze activiteiten is terug te zien
op onze online kanalen door een
toenemende interactiviteit. Ook steeds
meer kunstenaars die in het GA komen
werken, weten onze online kanalen
te vinden. Dit zorgt voor een mooie

kruisbestuiving: wij geven hun werk een
online podium en zij laten in hun eigen
netwerk zien wat de mogelijkheden in
het GA zijn. De activiteiten stonden ook
in de belangstelling van de reguliere
media. In 2021 mochten we rekenen op
verschillende mooie publicaties in de
vakmedia en regionale/lokale media.
Social Media
Het Instagram-account blijft ook
in 2021 substantieel groeien met
bijna 500 extra volgers en bereiken
we hiermee een groep van 2.725
enthousiastelingen. Ook de interactie
neemt toe. Het publiek dat ons
Instagram-account volgt, is jong:
de grootste groep heeft een leeftijd
tussen de 25 jaar en 34 jaar. De
facebookpagina wordt door 3.220
mensen gevolgd. Wekelijks plaatsen
wij twee tot drie berichten met foto
of filmpjes op social media en steeds
meer stories.
In 2021 zijn we gestart met een
LinkedIn bedrijfspagina waarmee we
ons netwerk uitbreiden. Hier plaatsen
we vacatures en berichten met een wat
meer zakelijk karakter. Op dit platform
trekken we inmiddels 136 volgers.
[17]

Mignon Nusteling drukt op steenpapier voor project Op Glad IJs
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Lokale media
De bekende reguliere mediakanalen
zoals wijkkranten, het Brabants
Dagblad, lokale en regionale TV
en radio, cultuurgerelateerde
mediaplatforms worden regelmatig
op de hoogte gehouden met
persberichten. De persberichten
worden vaak overgenomen door de
media, wat de bekendheid voor onze
organisatie en activiteiten vergroot.

In 2021 hadden we in totaal 9800
unieke bezoekers op gadenbosch.nl,
een stijging van 25% ten opzichte van
het jaar ervoor. Nieuws, cursussen
en de homepage worden het best
bezocht. Daarnaast is de traffic naar de
online grafiekwinkel flink toegenomen.
Een vernieuwde indeling en speciale
pagina’s rondom kunstenaars en
projecten, zoals de samenwerking met
Het Noordbrabants Museum, helpen
daarbij.

Vriendenwerving
Al jaren heeft het GA een vaste groep
“vrienden” die 45 euro of meer per
jaar doneren. Deze werden jaarlijks
geactiveerd via een wervingscampagne.
Het aantal vrienden blijft stabiel. Dit
jaar werden vrienden beloond met
een bijzondere risoprent van Henny
Schakenraad.
In 2021 hebben we een succesvolle
crowdfunding campagne georganiseerd
via VoordeKunst.nl: binnen no time
kwamen er donaties binnen van 80
particulieren. Dit leverde dit een
opbrengst op van € 7500,- voor het
project Op Glad IJs (zie elders in het
jaarverslag).
Website

Nieuwsbrief
De maandelijks nieuwsbrief is met
zo’n 12% gegroeid naar ruim 1055
abonnees. Gebruikers van de
werkplaats en bezoekers worden
actief benaderd zich in te schrijven
en op de homepage van de website
is direct een inschrijfmogelijkheid.
Dit heeft geleid tot een toename van
het aantal nieuwsbrief lezers. De
toon van de nieuwsbrief is positief en
activerend. De nieuwsbrief wordt goed
ontvangen. Dat is bijvoorbeeld af te
lezen aan het percentage abonnees
dat de nieuwsbrief opent en doorklikt.
Dit percentage ligt respectievelijk 20%
en 50% hoger dan het gemiddelde in
de non-profit sector. In 2021 hebben
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we 6 keer een reguliere nieuwsbrief
verzonden, daarnaast één keer een
speciale editie en één corona-update.
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1.7 Team en bestuur
Het vaste team was ook in 2021 de
stabiele kern van het GA, een drijvende
kracht met een enorme veerkracht.
Zij werden ondersteund door de
vaste groep toegewijde vrijwillige
werkplaatsmeesters. Tel hier een
betrokken brede achterban bij op en
je hebt de basis voor het uitzonderlijk
sterke fundament van het GA.
In 2021 bestond het team uit
5 personen:
Directeur intern en projectleider
Marie-Louise Wasiela
16 uur (ZZP)
Directeur extern
Roos van den Oetelaar
16 uur (loondienst).
Hoofd werkplaats Zeefdruk/Educatie
Maartje van der Kruijs
16 uur (ZZP)
Hoofd werkplaats allround
Peter Koene
7 uur (ZZP), aangevuld met
9 uur vrijwillige inzet.
PR/communicatie
Stephanie Bosm
4 uur (ZZP)
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Hanna de Haan (links) bespreekt haar zeefdruk op hout
met GA directeur Marie-Louise Wasiela (midden) voor
project Op Glad IJs
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Wijzigingen in het team
Als eind 2020 de directeur besluit
haar taken neer te leggen, wordt er
naar een passende oplossing gezocht
door het bestuur en het team. Roos
van den Oetelaar en Marie-Louise
Wasiela zijn vervolgens aangesteld
als nieuwe waarnemend directeur, en
hebben de taken verdeeld. Roos van
den Oetelaar heeft hierbij de leiding
over externe zaken, terwijl Marie-Louise
Wasiela intern alles afhandelt. In juni
wordt hun rol in de organisatie definitief
bekrachtigd.
De rol van educatiemedewerker wordt
vanaf september tijdelijk waargenomen
door Maartje van der Kruijs, bij haar
taken als hoofd werkplaats zeefdruk.
Beheer en vrijwilligers
Pre-Covid was de werkplaats zes
dagen per week open. In 2021 was dit
eveneens het geval, de periodes van
lockdown uitgezonderd. De werkplaats
ondersteuning wordt ingevuld door
de aanwezigheid van één of twee
werkplaatsmeesters, die zorgen voor
het beheer van het atelier en die de
werkplaatsgebruikers, waar nodig,
assisteren.
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Naast het vaste team assisteren, op
de functie van werkplaatsmeester, 11
vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft
een grafische specialisatie en wordt,
indien nodig, bijgeschoold in andere
grafische technieken. Deze vrijwillig
werkplaatsmeesters werkten samen 88
uur per week.
In verband met Covid werden deze
uren het eerste halfjaar ingevuld door
het vaste team. De vrijwilligers namen
noodgedwongen een minder intensieve
rol in om meer plaats te maken voor
betalende gebruikers.
Halverwege het jaar was er hier
verruiming in mogelijk en keerden
de werkplaatsmeesters terug in hun
ondersteunende rol. Tevens werd
het team aangevuld door zes nieuwe
werkplaatsmeesters.
Daarnaast begeleidde het GA als
officieel leerbedrijf twee stagiaires:
– Lizzy Houbiers,Cross Media
Vormgeving, Sint Lucas Eindhoven.
– Maartje van Eck, Hogeschool voor de
Kunsten Tilburg.

Het bestuur
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.
Begin 2021 ging het bestuur van start
met een ad interim bestuur. Gedurende
2021 vonden twee wisselingen
plaats, met eind 2021 de definitieve
bestuursformatie .
Start 2021 Interim bestuur
Lisette Huysmans – voorzitter
Leonie de Bot – penningmeester
Marlou Lauwen – algemeen lid
Jean Boumans – algemeen lid
Midden 2021
Lisette Huysmans werd als voorzitter
opgevolgd door Marlou Lauwen en
legde samen met Jean Boumans
haar rol neer. Jean Boumans werd
opgevolgd door Casper Herselman.
Daarnaast trad Marcel Kranendonk
eveneens toe tot het bestuur.
Marlou Lauwen – voorzitter
Leonie de Bot – penningmeester
Casper Herselman – algemeen lid
Marcel Kranendonk – algemeen lid
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Maartje van der Kruijs, hoofd
werkplaats zeefdruk inspecteert
films.
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Hoofdstuk 2
Voor de Makers
en het publiek
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Het Grafisch Atelier fungeert
enerzijds als facilitator van
ruimte, kennis en middelen.
Anderzijds als initiator
van artistieke intervisie,
samenwerking en exposities.
Het GA richt zich primair op
jonge professionals en de
ervaren kunstenaar.
2.1 Werkplaats

Ininkten van etsplaten
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Het GA biedt kunstenaars,
vormgevers en de goede
amateur een goed
geoutilleerde werkplaats met
deskundige ondersteuning
en een omgeving om
te experimenteren en
innoveren. De werkplaats
van vandaag is met haar
faciliteiten en uitgebreide
kennis niet louter
faciliterend, maar een
onderdeel van het cultureel
en immaterieel erfgoed
en noodzakelijke schakel
binnen het culturele klimaat
van ‘s-Hertogenbosch en
omgeving. Ambachtelijkheid

is al een poos bezig aan
een opmars, zowel in de
samenleving als in de kunst.
Het GA wordt hiermee
steeds relevanter in de
culturele infrastructuur van
de stad en de regio.
De verwachting is dat haar
positie zal blijven groeien in
onze tijd van digitalisering
en transitie, iets wat wij
merken in de aanwas van
nieuwe, vooraf onbekende,
gebruikers.
Gebruikersaantallen
Vanwege de coronalockdown is de werkplaats
wisselend open geweest. 22
februari 2021 gaan we weer
open, met ruimte voor een
beperkt aantal gebruikers.
Dat betekent dat dat we
tijdelijk een capaciteit hebben
van 6 gebruikers, in plaats
van 10-30 personen. Het blijft
noodzakelijk dat men zich
vooraf inschrijft voor een
werkplek. In het najaar is ook
een Corona-toegangsbewijs
verplicht. Om meer ruimte
[24]

te geven aan gebruikers wordt de gebruikelijke zomersluiting
overgeslagen en blijft het GA open.
In totaal is het GA door de lockdowns anderhalve maand
gesloten geweest, waarbij we in de zomer een maand extra
open bleven.
Gebruikersaantallen
Werkplaatsgebruik
2019
2020
2021
( aantal personen)
Zeefdrukafdeling
985
515
494
Ets-/litho-/hoogdruk afdeling 953
703
619
Risoprinter
177
86
65
Totaal1
2115
1304
1178
Waarvan:			
Scholieren en studenten
570
167
144
Cursisten
436
143
124
Bedrijfsuitjes
91
16
4
Individuele kunstenaar2
(terugkerende zelfstandige gebruikers)

120

Totaal aantal keren
zelfstandig gebruik3

1018

978

Totaal aantal publiek4

4233

1625

2.2. Programmering
De projecten en randprogrammering die het GA initieert en
organiseert zijn ontwikkeld voor professionals en hebben
als doel verbreding van de beroepspraktijk door middel van
artistieke interventies met nieuwe technieken, maar ook met
andere kunstenaars. Daarnaast is het een manier om publiek
te bereiken en te betrekken en ons actief te verbinden met
de samenleving en andere culturele partners. In 2021 heeft
het GA extra geïnvesteerd om die verbinding te markeren
en te koesteren door middel van een crowdfunding en een
samenwerking met stichtingen uit de stad zonder culturele
achtergrond.
Enkele highlights:

1587

1 Dit totaal is het aantal keren dat er werd gewerkt in de
werkplaats.
2 Sinds maart 2020 tellen we ook het aantal zelfstandig
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gebruikers dat werkt in de werkplaats, cursisten, scholieren
en mensen voor uitjes vallen hier niet onder.
3 Aantal keren zelfstandig gebruik, cursisten, scholieren en
uitjes vallen hier niet onder.
4 totaal aantal van keren dat er werd gewerkt in de
werkplaats en keren dat de werkplaats bezocht voor
bijvoorbeeld advies of expositie.

10 kunstenaars, Printed Matter en het Noordbrabants Museum
Tien kunstenaars kregen dit voorjaar de kans om grafische
technieken te ontdekken. Dit project, een samenwerking
tussen het GA en Het Noordbrabants Museum, ondersteunt
kunstenaars in deze moeilijke tijd waarin er minder
mogelijkheden zijn om inkomsten of expositiemogelijkheden
[25]

Lotte van Lieshout met haar litho
(project met Noordbrabants Museum)

Nan Groot Antink experimenteert
met zelfgemaakte inkt
(project met Noordbrabants Museum)
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Ema Vaneková
(project het Noordbrabants Museum)

Femke Dekkers
(project het Noordbrabants Museum)
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te vergaren. Iedere kunstenaar kreeg
de opdracht om een grafisch werk
op te leveren. Deze werken werden
aan het publiek gepresenteerd in Het
Noordbrabants Museum en de Willem
Twee Fabriek. Ze waren ook te koop in
de online grafiekwinkel van het Grafisch
Atelier.
Het Noordbrabants Museum en het GA
maakten samen de selectie van tien
talentvolle kunstenaars met Brabantse
roots. Dit zijn: Nan Groot Antink, Femke
Dekkers, Arjan Janssen, Jeroen de
Leijer, Lotte van Lieshout, Saskia
de Maree, Dineke van Oosten, Tijs
Rooijakkers, Joran van Soest en Ema
Vaneková. Een gevarieerd gezelschap,
waarbij ook de ervaring met grafische
technieken erg uiteenloopt. Sommigen
werken al jaren met zeefdruk of hebben
ervaring met etsen, maar er zitten ook
kunstenaars bij die het drukwerk van
hun werk normaal uitbesteden. Daarom
werden de kunstenaars geassisteerd
door ervaren werkplaatsmeesters in
het GA.
Lotte van Lieshout werkte met litho
en vertelt: “Ik keek ernaar uit een
nieuwe techniek te onderzoeken. Dit
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project laat me voelen dat wat ik maak
essentieel is. Ik voel de noodzaak
nieuw werk te maken en het daarna te
verspreiden.” Beginnend kunstenaar
Ema Vaneková was heel erg blij toen
ze gevraagd werd voor dit project:
“Ik wil ontdekken hoe mijn beelden
en gedachten zich verhouden tot een
andere wijze van maken.” Haar voorkeur
ligt bij de hout- en linosnede: “De rijke
geschiedenis van deze beeldtaal en de
directe ambacht in het maken spreekt
me erg aan.”
Grote naam uit de kunstwereld is Nan
Groot Antink, zij vertelt: “Ik moest er
even over nadenken toen ik gevraagd
werd voor dit project, want ik heb
eigenlijk nooit met grafische technieken
gewerkt. Later bleek het gebrek aan
ervaring juist de bedoeling, zodat er
vanuit het experiment gewerkt kon
worden. Een uitdaging. Ik besloot mee
te doen.”
De kunstenaars bepaalden zelf de
techniek(en), maar de grootte was
voor alle werken hetzelfde, te weten
60 bij 40 cm. Het grafisch werk dat de
kunstenaars maken wordt in een oplage
van 10 gedrukt. Eén exemplaar gaat

naar Het Noordbrabants Museum, de
andere exemplaren zijn bestemd voor
de verkoop. De gehele opbrengst gaat
bij verkoop naar de kunstenaar.
De werken bestrijken een breed veld van
printed matter, met steendruk, zeefdruk
en lino als de bekendere vormen, die
aangevuld worden door fotografische
drukken (toyobo), blinddruk en
zelfgemaakte natuurlijke inkt.
Deelnemende kunstenaars: Nan Groot
Antink, Femke Dekkers, Arjan Janssen,
Jeroen de Leijer, Lotte van Lieshout,
Saskia de Maree, Dineke van Oosten,
Tijs Rooijakkers, Joran van Soest en
Ema Vaneková.
Periode: maart 2021 – juli 2021
Partners: Het Noordbrabants Museum,
Willem Twee
Project AIRcraft
Onder de noemer Aircraft ging in
oktober (2020) de eerste internationale
artist-in-residence van start in het
Grafisch Atelier. De van oorsprong
Japanse kunstenaar Chikako Watanabe
gaat in meerdere werkperiodes aan de
slag met het visualiseren van nieuwe
stedelijke, duurzame verbindingen
tussen Den Bosch en haar bewoners.
[28]

Chikako Watanabe met
verschillende onderdelen
van haar Bossche kaart
(project AIRcraft)
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Chikako Watanabe deed tijdens haar
master aan de Kyoto City University
of Arts mee aan een internationaal
posterproject, hierbij viel het haar
op dat Nederlandse posters een
totaal andere stijl hadden dan die van
buurlanden. Ze raakte gefascineerd
door de Nederlandse cultuur. In 1995
kwam ze naar Nederland en sindsdien
woont en werkt ze in Amsterdam.
Vanuit haar woonplaats reist Chikako
de hele wereld rond voor projecten,
waarbij ze op geheel eigen wijze
onderzoek doet naar lokale culturen
en tradities van gemeenschappen.
Op basis van haar bevindingen maakt
ze mixed-media-installaties, waarbij
ze vaak performances en workshops
organiseert. Oorspronkelijk komt
Chikako in oktober en november voor
meerdere dagen naar Den Bosch,
om het project dan in december
af te sluiten. Vanwege Covid is de
werkperiode verlengd, zodat dit op een
veilige manier kan plaatsvinden. Daarbij
werkt ze in het Grafisch Atelier en
bezoekt ze onder andere Minitopia, een
locatie waar op een vernieuwende wijze
wordt gewoond, geleefd en gewerkt. De
kunstenares had nog geen ervaring met
grafische technieken.
[29]

Binnen het GA experimenteerde ze
met het volle spectrum van printed
matter, met steendruk, ets, riso en
materiaaldruk.
Dit resulteerde in een complexe prent:
een gelaagde kaart van de stad, waarin
veranderingen door de tijd zichtbaar
worden. De maand augustus was
het werk te zien op de plek die de
kunstenaar zichtbaar inspireerde:
Minitopia.

Artist Talk door Chikako Watanabe met begeleiding op de
fluit door Ayumi Matsuda in Minitopia project AIRcraft

De kaart met de titel ‘Donk donk,
donk…’ van ruim 1 meter breed hing
achter het raam bij het gebouwtje
tegenover de oude weegbrug aan het
begin van het terrein. In het oranje
weeghuis hingen twee uitvergrote
details van de kaart. Het werk, waar
enorm veel verhalen van de stad in
te ontdekken zijn, dankt zijn naam
aan de tijd dat het oude centrum van
’s-Hertogenbosch omsingeld was met
moeras. De kunstenaar vond daarnaast
de klank grappig klinken en besloot het
als titel te gebruiken.
Eind augustus vond in samenwerking
met Minitopia de finissage plaats.
Rond de 40 bezoekers kregen een
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rondleiding door Minitopia, voor
de gelegenheid met onverwachtse
muzikale intermezzo’s van Japanse
fluitiste Ayumi Matsuda. Daarnaast
was hield Chikako Watanabe een
toelichtende voordracht (artist talk).
Het GA wil de komende jaren
ontwikkelingen de aandacht geven die
nieuwe gesprekken en verbindingen
in de samenleving op gang brengen.
Het GA stelt daarvoor haar werkplaats,
kennis en expertise van grafische
technieken ter beschikking aan
talentvolle, beeldend kunstenaars en
vormgevers vanuit andere domeinen
die zich andere technieken eigen willen
maken en bereid zijn tot onderzoek met
een maatschappelijke relevantie.
Dit project word mogelijk gemaakt
door Proeftuin Internationalisering van
Brabant Stad
Deelnemende kunstenaars:
Chikako Watanabe, Ayumi Matsuda
Periode:
oktober 2020 – september 2021
Partners:
Minitopia, Kunstloc
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Tijs Rooijakkers onderzoekt steendruk
(project met Noordbrabants Museum)
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Project ‘Op glad ijs’
Met het kunstproject ‘Op glad ijs’ wil
het Grafisch Atelier Den Bosch de
maatschappelijke relevantie van kunst
tonen als troost- en hoopgevend. Kunst
kan uitzicht bieden op een alternatief
perspectief.
Een aantal maatschappelijke
organisaties, waaronder het Vicky
Brownhuis, Stichting Exodus, Bond
Precaire Woonvormen en Stichting
Ismes, die zich in de dagelijkse praktijk
inzetten voor mensen die om moeten
gaan met verlies en gemis, werden
verbonden aan zeven kunstenaars. De
verhalen van deze mensen namen de
kunstenaars mee bij de ideevorming
van het kunstwerk dat ze speciaal voor
dit project creëerden.

Peim van der Sloot zeefdrukt werk voor
project Op Glad IJs

Welke rol is er weggelegd voor hoop,
medemenselijkheid en verbinding?
Welke rol is er weggelegd voor
poëtische waarde?
Zeven beeldend kunstenaars bogen
zich over deze vraagstukken: Choi
Wong, Hanna de Haan, Marieke Peters,
Marijn Kuijper, Mignon Nusteling,
Peim van der Sloot en Sioejeng
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Tsao. De kunstenaars, werkzaam
binnen verschillende disciplines
en met interesse voor cross-overs
van disciplines, hebben ieder hun
eigen onderzoeksmethode. Ze zijn
zorgvuldige fileerders van tijd, ruimte
en situaties met een scherp oog voor
detail. Ze hebben een fascinatie voor
mensen en hun kwetsbaarheid. Dat
is terug te zien in hun werk en hun
krachtige handschrift.
Verlies komt in alle vormen en maten.
Iedereen krijgt ermee te maken in het
leven. Maar in een crisisperiode, zoals
de Covid-pandemie, worden er extra
veel meer mensen geconfronteerd met
verlies: verlies van familie en vrienden,
een baan, het inkomen of het gemis
aan ontmoetingen en contact. In zulke
crisistijden zie je dat kunst troost,
verbinding en inspiratie kan bieden. Het
is bij uitstek geschikt om ons mentaal
welbevinden te vergroten.
Voor dit bij uitstek maatschappelijk
thema vroegen, en kregen we een
bedrag via Crowdfunding door 80
individuele donateurs. Eind 2021 zijn
alle werken uitgevoerd.Deze werken
krijgen in 2022 op verschillende plekken
[32]

een expositie waar ze in interactie gaan
met het publiek.
Op glad ijs wordt mede mogelijk
gemaakt door het Mondriaan Fonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds en
Gemeente ’s-Hertogenbosch en door
en Crowdfunding
Deelnemende kunstenaars: Choi Wong,
Hanna de Haan, Marieke Peters, Marijn
Kuijper, Mignon Nusteling, Peim van der
Sloot en Sioejeng Tsao.
Periode: juni 2021 – juni 2022
Partners: Stichting Vicki Brown,
Stichting Exodus, Stichting Ismes, Bond
voor Precaire Woonvormen.
Indrukmakers
In 2021 maakten we op een bijzondere
manier de wereld van printed matter
zichtbaar door vaste rubriek op social
media; ‘Indrukmakers’. Hierin komen
wekelijks professionals aan het woord
en in beeld met bijzondere projecten.
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Andere exposties en activiteiten
Spiegelzaal:
‘Rivierslib & Zwarte Inkt
door Henny Schakenraad.
Januari 2021.
6.000 uur talent
studenten van opleidingen Marketing &
Communicatie van Avans Hogeschool
analyseren bedrijfsonderdelen van
o.a. het GA, een initiatief van Stichting
Goede Doelen ’s-Hertogenbosch.
Juni 2021.

Marieke Peters aan het werk voor project Op Glad IJs
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Hoofdstuk 3
Educatie
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Kennisoverdracht is een van onze
belangrijkste pijlers. Cursussen,
workshops en masterclasses
voor professionals, scholen en
de goede amateur zijn dan ook
vaste en uitstekend lopende
organisatieonderdelen van het GA.
Cursussen en workshops
Het GA richt zich sinds 2017 op de
goede amateur en de professional
door het aanbieden van een gevarieerd
cursusaanbod dat uitgaat van ongeveer
negentien verschillende technieken.
De amateur is naast cursist of gebruiker
van de werkplaats een potentiële
donateur, een bezoeker van de
exposities en een mogelijke koper van
onze producten. Daarnaast bieden
we voor de professionele deelnemers
cursussen ‘waarvoor je omrijdt’, die
gegeven worden door gewaardeerde
professionals waardoor er veel kennis
te halen is, en daarnaast ruimte is voor
een intensieve groepsdynamiek. Deze
professionele deelnemers worden
vaak nieuwe werkplaatsgebruikers,
bezoekers en maken het netwerk van
het GA een stuk gevarieerder. Doel
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Drukken van een steen (project AIRcraft)
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hierbij is ook het cultureel erfgoed en
de technieken levend te houden en
kennis uit te wisselen. Voorbeelden
hiervan zijn steendruk (bijna verdwenen
of verstoft in vele werkplaatsen),
koperets, maar ook het meer
experimentele Aphabet Zine gegeven
door High on Type of een cursus zoals
eetbare inkt.
In 2021 waren er veel minder cursussen
mogelijk vanwege de pandemie. Het
educatieaanbod werd daarom niet
verder uitgebreid, maar bereikte toch
nog 124 individuele klanten en 4 klanten
uit bedrijfsuitjes.
In 2021 werden er desondanks 15
cursussen gegeven (tegenover 26
in 2019). Per cursus verschilde het
aantal minimale en maximale aantal
deelnemers. Sommige cursussen duren
een dag en andere cursussen duren
drie dagen. Dit is afhankelijk van de
soort techniek en de intensiteit van
de techniek.
Jaarlijks werd het cursusaanbod
uitgebreid met nieuwe en innovatieve
technieken. Voor de professionele
kunstenaars organiseerden we op
Jaarverslag 2021 | Grafisch Atelier Den Bosch (GA)

aanvraag ééndaagse en meerdaagse
opfriscursussen.
Vanaf maart 2020 moesten we
onze cursussen aanpassen naar de
richtlijnen van het RIVM. Daardoor was
er maar beperkt plek, maar kon het
aanbod deels blijven bestaan. Vanwege
de lockdowns zijn er meerdere
workshops in 2021 een of twee keer
verplaatst. Daar individuele cursussen
grotendeels wel door konden gaan, lag
de focus hierop.
De cursussen uit 2021 waren o.a.
Toyobo, Japanse houtsnede, Riso,
lithografie, nature print en zeefdruk.
Onderwijs
Elk schooljaar maken verschillende
scholen van het VO en het MBOvakonderwijs gebruik van de
mogelijkheden in de werkplaats.
Inmiddels is er een vaste afname relatie
opgebouwd met de scholen. Deze tak
is in 2019 verder uitgebreid en was
bijzonder succesvol.

educatie workshops gerealiseerd en
144 scholieren en studenten van het
VO, MBO en HBO onderwijs bereikt.
(tegenover 630 scholieren in 2019)
Hieronder vielen:
Sint Lucas Boxtel
Sint Lucas Eindhoven
Sint Janslyceum
ds. Pierson College
Project ZIEN
opvolger van het project WOORDIG,
zou oorspronkelijk starten in september
2019. In 2020 is een voorzichtig
begin gemaakt met Willem II, ISK.
(Internationale Schakelklas)
Vanwege de pandemie wordt er
regelmatig overlegd, verschoven en
waar kan doorgezet. In 2021 zijn met
de vier VO scholen zijn afzonderlijk
afspraken gemaakt en werden nieuwe
afspraken gemaakt over het vervolg
in 2022. Het project wordt geleid
door externe projectleider Sarah van
Rossum.

In 2021 hebben we verschillende
[36]

Experimenteren met Risoprint
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Lokale samenwerkingsprojecten

DRUKS

Het GA was ook in 2021 betrokken bij
lokale projecten waarbij samengewerkt
werd met verschillende partners, zoals
Huis 73, en Avans Hogeschool.

De DRUKS-avond, sinds 2016/2017 een
vast gegeven op de 2e woensdagavond
van de maand, is opgezet om de nieuwe
aanwas van jonge professionals te
stimuleren en om de drempel lager te
maken. Ondanks de lockdown konden
er nog 3 edities plaatsvinden in 2021.
I.v.m. de RIVM maatregel omtrent de
openingstijden was dit maar beperkt
mogelijk.

Een voorbeeld hiervan is CultuurSJOK;
een initiatief van Huis73, waarbij het
GA in het voorjaar aan middelbare
scholieren een snelcursus etsen gaf.
Leerlingen snuffelen op deze manier
aan cultuur en komen op verrassende
plekken. Ook kregen de eerstejaars
academiestudenten van AKV Sint Joost
een rondleiding in de werkplaats tijdens
de CULTOUR, en bezochten studenten
van Art Code het GA.
Ook vonden online lessen plaats voor
Hogeschool van de Kunsten Tilburg,
die gesloten was maar toch leerlingen
op afstand in Printed Matter wilden
begeleiden.
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De opkomst blijft goed. In 2020 namen
er 52 mensen deel aan de DRUKSavonden. Vanaf 2020 waren deze voor
een beperkt aantal mensen toegankelijk
en anders dan voorheen, moest
men zich vanaf dat moment vooraf
inschrijven. In 2021 verwelkomden we
15 deelnemers, een maximale bezetting
binnen de mogelijkheden.
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Hoofdstuk 4
Financieel
Jaarrapport
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 NA RESULTAATBESTEMMING
IN EURO's

31-12-2021

31-12-2020

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

€
€
€
€

8.166
32.433
40.599

€
€
€
€

18.984
2.151
32.920
54.055

Liquide middelen

€

80.040

€

43.253

Totaal activa

€

120.639

€

97.308

€

23.297

€

23.622

€
€
€
€

3.197
5.653
8.850

€
€
€
€

3.197
5.653
8.850

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

Voorzieningen
Voorziening verbouwing en inrichting
Voorziening automatisering
Voorziening zeefdruk

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

€
€
€
€

13.036
381
75.075
88.492

€
€
€
€

1.046
63.790
64.836

Totaal passiva

€

120.639

€

97.308

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
IN EURO's

Begroting
2021

2021

2020

BATEN
a. Subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch
b. Provincie Noord Brabant
c. Eigen inkomsten
d. Projectsubsidies
e. Overige opbrengsten
Totaal baten

€
€
€
€
€
€

72.230
43.439
52.967
1.100
169.736

€
€
€
€
€
€

55.898
37.220
97.233
765
191.116

€
€
€
€
€
€

74.796
29.500
36.534
3.206
8.360
152.397

f. Personeelskosten
g. Huisvestings- en organisatiekosten
h. Bureaukosten
i. Marketing
j. Werkplaatskosten
k. Cursussen en educatie
l. Kosten activiteiten
Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€
€

81.186
15.713
9.073
5.177
10.035
3.910
43.811
168.905

€
€
€
€
€
€
€
€

57.479
6.625
7.800
5.040
8.500
6.500
94.231
186.175

€
€
€
€
€
€
€
€

107.375
18.073
3.502
41
8.432
104
9.213
146.739

Exploitatieresultaat

€

831

€

4.941

€

5.657

m.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
n. Rentelasten en soortgelijke kosten
Uitkomst der financiële baten en lasten

€
€
€

1.156
-1.156

€
€
€

Resultaat

€

-324

€

LASTEN

-

4.941

€
€
€

€

-

5.657

