Geschiedenis van
grafisch centrum
Vorm op Maat
Wat begon als een computeractiviteit
Activiteiten Centrum Haarlem van Heliomare bood eind vorige eeuw een
computeractiviteit aan. In een lokaal vol computers konden cliënten zelfstandig
computeren én les krijgen, in onder andere tekstverwerking (Word) en grafische
programma’s. Mensen van buiten, die hiervan hoorden, vroegen weleens of voor hen
iets kon worden ontworpen, uitgetypt, geprint of gebundeld. Die vraag nam steeds
grotere vormen aan en de apparatuur op het ACH was hier niet op berekend.
Intussen was bij veel deelnemers/cliënten arbeidsmatig werken een grote wens.
Start werkproject
Besloten werd samen met Heliomare Dagbesteding te kijken of er een grafisch
werkproject kon worden gestart, los van het ACH. De cliënten bedachten zélf hoe dat
er uit zou moeten zien: wat wordt het aanbod, welke apparatuur is er nodig, waar kan
het centrum worden gevestigd? Er werden ook excursies georganiseerd naar
grafische bedrijven om ideeën op te doen. Toen het pand aan de Bloemendaalseweg
259 in Overveen gehuurd, aangepast en ingericht kon worden, zijn de deelnemers
van het eerste uur samen met de activiteitenbegeleiders van Heliomare gaan
inkopen; meubilair, huisraad en apparatuur.
Opening grafisch centrum
Op 30 april 2001 (Koninginnedag) kwam er voor het eerst publiek bij wat grafisch
centrum ‘Vorm op Maat’ was genoemd. Een aantal maanden werd proefgedraaid.
Toen was Vorm op Maat klaar om in principe elke grafische opdracht aan te nemen.
Als de juiste apparatuur er niet was, werd die aangeschaft. Steeds meer
vaardigheden werden aangeleerd.
Voortbestaan
Jarenlang was Vorm op Maat het paradepaardje van Heliomare Dagbesteding.
Totdat de organisatie in Wijk aan Zee geen kans meer zag het project rendabel
draaiend te houden. Dit tot groot verdriet van cliënten, personeel, klanten en de
gemeente Bloemendaal. Samen met de later opgerichte Stichting Vrienden van Vorm
op Maat werd gezocht naar mogelijkheden om het centrum voort te kunnen laten
bestaan. Uiteindelijk is dat vanaf 30 april 2016 (een paar dagen na Koningsdag!)
verzekerd onder de vleugels van de SIG.

