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INLEIDING
Dit addendum is een actualisatie van ons meerjarenplan 2019-2021, gericht op de jaren 2020 en 2021.

DE KERNWAARDEN VAN DIVA DICHTBIJ
•
•
•
•

Menselijk
We zijn van waarde voor kwetsbare mensen door, voornamelijk via zang, contact te maken met de mens
achter de zieke.
Verbindend
We versterken het contact en de verbinding tussen kwetsbare mensen, zorgmedewerkers, familieleden en
andere naasten.
Professioneel
We zijn professioneel in alles wat we doen. De kwaliteit van ons aanbod is onderscheidend, zowel artistiek
als intermenselijk.
Oprecht
We erkennen de ander zoals hij is, zonder een oordeel te vormen. Oprecht liefdevol geven we aandacht aan
iedere persoon. We staan voor authentiek contact en waardevolle interactie.

Onze ambitie

DOELSTELLINGEN 2019-2021
Bij het formuleren van de doelstellingen voor de komende drie jaar hebben we eerder gestelde doelen geactualiseerd en lopen alvast vooruit op onze ambitie voor 2023. Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onze organisatie is kwetsbaar door de afhankelijkheid van één ‘product’. Bovendien is onze ‘verkoop’ mede
afhankelijk van tijdelijke overheidsfinanciering.
Er leven veel nieuwe ideeën, ook bij onze Diva’s. Door deze ideeën uit te werken, kunnen we de binding van
de Diva’s met Diva Dichtbij als organisatie en met de kantoormedewerkers versterken.
Voor vernieuwende ideeën zijn vaak fondsen beschikbaar.
We geven prioriteit aan projecten waarin de Diva’s rechtstreeks in contact komen met individuele personen.
Bij het trainingsaanbod richten we ons primair op professionals die werken met mensen uit onze doelgroepen.
We onderscheiden artistieke en voorwaardenscheppende doelstellingen.
We concentreren ons op onze kernactiviteiten.
We anticiperen op een einde aan Waardigheid & Trots.

Artistieke doelstellingen (aangepast voor 2020)
•
•
•
•
•
•

groei aantal optredens
borging kwaliteit
uitbreiding extern trainingsaanbod wordt heroverweging extern trainingsaanbod
opleiding Diva’s tot trainers laten we rusten
verbreding naar nieuwe doelgroepen
onderzoek naar verlenging positieve effecten wordt realisatie erkende interventie

Voorwaardenscheppende doelstellingen

•
•
•
•
•

verder professionaliseren van de organisatie (2020)
optimaliseren van het boekingsproces (2020)
opzetten en inrichten organisatiestructuur (2019)
naamsbekendheid vergroten
financiële basis optimaliseren
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Groei vraagt om flexibiliteit

ACTUALISATIE GROEI AANTAL OPTREDENS
Sinds de oprichting van Diva Dichtbij is het aantal aanvragen voor onze optredens elk jaar gegroeid. Sommige
jaren zelfs met 25 tot 30%. 2018 sloten we af met 17% groei, meer dan de 10% die we hadden voorzien. In het
eerste halfjaar van 2019 hebben we een groei van 21% gerealiseerd, ruim het dubbele van de verwachtte 10%.
Voor heel 2019 verwachten we uit te komen op 14%.
ONTWIKKELING AANTAL OPTREDENS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal optredens
Aantal bereikte mensen

396
11880

488
14640

639
19170

746
22380

850
25900

850
25500

Groei t.o.v. voorgaande jaar

26%

23%

31%

17%

14%

0%

prognose

schatting

2021

schatting

850
25500
0%

Vanaf 2020 worden de gelden van het programma Waardigheid & Trots toegevoegd aan het algemene tarief dat
een zorginstelling ontvangt. Daarmee vervalt het geoormerkte budget voor zinvolle dagbesteding. Daarom een
actualisatie van de ontwikkeling van het aantal optredens. In 2019 wordt naar verwachting 83 procent van het
aantal optredens volledig betaald door de zorginstellingen, meestal vanuit de gelden van Waardigheid & Trots.
We gaan er nu vanuit dat het aantal optredens in 2020 zal stabiliseren en mogelijk iets zal afnemen. Het is moeilijk de gevolgen van deze verandering te voorspellen omdat de afgelopen jaren op veel plekken is gebleken hoeveel meerwaarde de extra aandacht voor welzijn oplevert. We zien dat in ieder geval bij een aantal van onze
vaste klanten al besloten is om volgend jaar met de optredens door te gaan op dezelfde manier en dat er ook
een aantal is dat een nieuwe afweging maakt.
Consequentie is dat veel van onze tijd, aandacht en middelen nodig zijn om deze verandering te volgen en de
gevolgen in goede banen te leiden. Wij zullen meer aandacht besteden aan de relatie met onze klanten en zullen
indien nodig een brede fondsenwervende campagne starten en meer een beroep doen op vermogensfondsen.
In 2019 hebben we twee extra Diva’s geworven, die het complete selectieproces hebben doorlopen. Dit was niet
voorzien. In 2020 hebben we naar verwachting geen extra Diva’s nodig. Wij zullen wel middelen reserveren voor
één nieuwe Diva in geval van uitval.
Voor de werkzaamheden op kantoor heeft de groei van de afgelopen periode de nodige consequenties. In 2018
hebben wij het boekingsproces efficiënter gemaakt. De groei in het aantal optredens, ook daarna, vraagt zowel
om verdere optimalisatie van het boekingsproces als om extra mankracht. Meer hierover in de hoofdstukken
over de voorwaardenscheppende doelstellingen.

Optredens naar doelgroep

Onze grootste doelgroep is nog steeds mensen met dementie, gevolgd door mensen met een somatische aandoening.
Binnen psychiatrie hebben we het eerste halfjaar van 2019 in totaal 24 optredens verzorgd; het percentage is
ongeveer gelijk aan dat van 2018. We zien dat een groot deel van deze optredens, 18, tegen uitkoop zijn gedaan,
5 met een sponsorbijdrage en slechts enkelen met specifieke fondsen die we voor psychiatrie hebben geworven.
In de praktijk worden ouderen met psychiatrische aandoeningen steeds vaker opgevangen in verpleeghuizen.
Daardoor kan voor deze doelgroep uit de middelen voor Waardigheid & Trots worden geput. Vanaf 2020 zullen
we daarom voor deze doelgroep geen aparte fondsen meer werven. Voor de enkele instelling die geen middelen
heeft gereserveerd, gaan we putten uit de fondsen die algemeen inzetbaar zijn. Het project Psychiatrie zal daarmee vanaf 2020 niet worden voortgezet, maar we blijven dus wel voor deze doelgroep zingen.
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Voor de mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) of een combinatie van een verstandelijke beperking en dementie deden we in het eerste halfjaar van 2019 3 optredens. Dit is minder dan voorzien, mogelijk
doordat wij nog niet zo bekend zijn bij deze doelgroep. We gaan ervan uit dat dit aantal in de tweede helft van
2019 zal toenemen. Het project EMB loopt nog tot en met 2021. We gaan monitoren of de vraag toeneemt
naarmate we bij deze doelgroep bekender worden.
OPTREDENS NAAR DOELGROEP
Psychogeriatrie
Psychogeriatrie - Somatiek, combi
Somatiek
Psychiatrie
Psychiatrie - Psychogeriatrie –
Somatiek, combi
Verstandelijke beperking (EMB)
Overige combinaties
Totaal

2015
49,0%

2016
55,1%

2017
55,2%

2018
56,6%

30/6/20191
55,2%

11,4%
2,8%
6,3%
26,5%

15,2%
3,7%
4,7%
19,7%

19,3%
4,2%
3,3%
16,0%

20,8%
3,1%
1,9%
5,5%

27,3%
4%
1,5%
9,7%

0,3%
3,8%
100,00%

0,4%
1,2%
100,00%

1,3%
0,8%
100,00%

1,7%
10,5%
100,00%

0,6%
1,7%
100,00%

Psychogeriatrie blijft onze belangrijkste doelgroep. Opvallend is dat we in het eerste halfjaar meer hebben gezongen binnen somatiek en binnen somatiek in combinatie met psychogeriatrie. Dar zijn we blij mee omdat er
maar weinig volwaardig aanbod is voor deze doelgroep en we merken dat zij zich verheugen op onze terugkomst.
Het aantal optredens binnen psychiatrie blijft ongeveer gelijk. Vooral de combinaties met andere doelgroepen
nemen toe ten opzichte van vorig jaar.

Versterking relatie met zorgorganisaties
In 2018 hebben we een aanpak ontwikkeld om de relatie met de zorgorganisaties waar wij optreden te verstevigen. Voor elk segment (> 10 optredens per jaar, 4-10 optredens per jaar en 1-3 optredens per jaar) is een passende aanpak ontwikkeld. De grootste ‘klanten’ bezoeken we persoonlijk om de wensen en behoeftes in kaart
te brengen. Bij grote en middelgrote klanten proberen we te komen tot partnerships. In zo’n partnership maken
we afspraken voor meerdere jaren.
Door de onverwacht grote groei was er in de eerste helft van 2019 nauwelijks tijd om deze klantrelaties de benodigde aandacht te geven. In de tweede helft van 2019 en in 2020 gaan we hier zoveel mogelijk op inzetten. De
versterking van deze relaties is van groot belang omdat de middelen vanuit Waardigheid & Trots vanaf 2020 niet
meer zijn geoormerkt.
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Opleiding en trainingen

BORGING KWALITEIT OPTREDENS
Werving Diva’s en Divo’s

We waren van plan om in 2019 een specifieke wervingsronde voor mannen te doen. Maar eind 2018 bleek er
eerder een tekort aan Diva’s dan aan Divo’s. Ondanks de verdeling 3 Divo’s en 14 Diva’s hebben we daarom
besloten tot een algemene wervingsronde. Hieruit zijn 3 geschikte vrouwelijke kandidaten gekomen en nog eens
2 potentieel geschikte vrouwelijke kandidaten, naast nog 4 potentiële kandidaten voor de toekomst die nu nog
niet voldoende levenservaring hebben voor het vak. We hebben 2 Diva’s in opleiding genomen. Deze zijn beiden
sinds september inzetbaar.
Mochten wij in 2020 een nieuwe Diva nodig hebben, dan hopen we te kunnen putten uit de overige kandidaten
van deze ronde, eventueel aangevuld met een man die zich buiten onze selectieworkshops heeft aangemeld.

Opleiding nieuwe Diva’s: van leerling via gezel tot meester

In 2019 hebben we voor het eerst een basistrainingsdag georganiseerd voor Diva’s in de gezellenfase. De reacties
waren zeer positief. We hebben een cyclus van 3 jaar ontwikkeld, waarin we elk jaar een trainingsdag aanbieden.
De trainingsdag Psychiatrie maakt onderdeel uit van deze driejaarlijkse cyclus en blijft bestaan.
Naast deze dagen bieden we álle Diva’s en Divo’s het jaarlijkse trainingsweekend en een training-on-the-job.
Daarnaast lopen ze met elkaar mee. Zo borgen we onze kwaliteit.

Nieuwe trainer

In 2019 zijn we de samenwerking aangegaan met een nieuwe trainer. Deze trainer heeft 25 jaar ervaring als
CliniClown en coach, en werd door de Diva’s en Divo’s enthousiast ontvangen. Hij richt zich specifiek op het
trainen van onze Diva’s en Divo’s. Daarnaast leidde hij de selectieworkshops.

Kwaliteitsbewaking op optreedlocaties

Vanaf 2019 hebben we expliciet geregeld dat, als er tijdens een optreden op locatie iets niet goed is verlopen,
dit altijd wordt besproken met de artistiek leider. Dit geldt zowel voor een melding door een Diva als meldingen door een optreedlocatie. De artistiek leider beslist in elke situatie hoe te reageren en neemt waar nodig
contact op met de optreedlocatie en/of de Diva om zaken op te helderen en afspraken voor de toekomst te
maken.

Specifieke fondsen

Voor het trainen van onze Diva’s en het werven, opleiden en uitrusten van nieuwe Diva’s zullen wij in 2019
meer gelden nodig hebben dan de gereserveerde € 40 per optreden. We zijn het VSBfonds zeer erkentelijk dat
we hun niet benutte bijdrage hiervoor mogen gebruiken. Vanaf 2020 kunnen deze kosten wel volledig gefinancierd worden door de gereserveerde € 40 per optreden. Mocht dit bedrag een jaar niet volledig nodig zijn, dan
reserveren we het restant om een volgend jaar een uitgebreide selectieronde te financieren.
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Expertise delen

HEROVERWEGING EXTERN TRAININGSAANBOD
In 2019 hebben we onze trainingen verder uitgewerkt. De reacties zijn steeds zeer positief en vrijwel iedere
deelnemer zegt dat collega’s de trainingen ook zouden moeten volgen. Toch blijft de verwachte groei in vraag
nog uit en in het tweede halfjaar van 2019 lijkt deze zelfs te kenteren. Dit hangt onder meer samen met de
verschuiving van de focus naar opleidingen in het kader van BIG II. Daarnaast zijn de deelnemers niet de beslissers over het opleidingsaanbod binnen zorginstellingen en associeert men ons nog niet met trainingen.
Ook zien we dat er veel aanbieders zijn met vergelijkbare trainingen. In de praktijk onderscheiden wij ons van
hen doordat wij een ervaringstraining aanbieden die erg goed aansluit bij het type medewerker op de werkvloer
in de zorg. Inmiddels zijn er binnen Diva Dichtbij drie volwaardige trainers en nog eens drie Diva’s in opleiding
tot trainer. Zolang het aantal aanvragen voor onze trainingen in zorginstellingen niet toeneemt zullen wij de
opleiding van nieuwe trainers pauzeren.
Onze trainingen zijn in de loop van de tijd steeds meer gericht op non-verbaal contact maken en minder op
zingen als mogelijkheid voor non-verbaal contact. Dit als reactie op deelnemers die reserves hadden bij het zingen. Nu zien we dat steeds meer zorgmedewerkers gaan zingen met bewoners. Daarom gaan we in 2020 de
training ‘Zingend contact maken’ opnieuw onder de aandacht brengen. Deze gaan we tevens aanbieden met
open inschrijving zodat individuele deelnemers zich kunnen aanmelden. Met deze insteek zitten wij dichter bij
de expertise waar mensen ons van kennen en hopen we in een specifieke behoefte te kunnen voorzien.
Na 2020 beslissen we of we doorgaan met het ontwikkelen en aanbieden van trainingen.
TRAININGEN
2016
2017
2018
2019 prognose
2020 schatting
2021 schatting

14
25
33
30
30
30

Prijsverhoging in 2020

In 2020 zal de prijs van onze trainingen net als in 2019 met € 50 omhooggaan. Hier gaan we mee door tot we
een commercieel tarief bereiken. Op termijn moeten de opbrengsten voldoende zijn voor de financiering van de
noodzakelijke ontwikkeling van trainingen en trainers. Als de trainingen winst gaan opleveren, laten we die ten
goede komen aan optredens.
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Verbreding aanbod

NIEUWE DOELGROEPEN
In 2019 stond verbreding van ons aanbod in de planning. We zijn gestart met het project Verkenning van Turks
& Arabisch repertoire. De overige ideeën houden we paraat. Wanneer we hier daadwerkelijk mee aan de slag
gaan, hangt af van de groeiontwikkeling nu Waardigheid & Trots wordt afgerond.

Verkenning Turks & Arabisch repertoire

De uitbreiding met Turks en Arabisch repertoire blijkt een onvermoede verrijking te betekenen voor alle betrokkenen. De doelgroep, oudere migranten uit Turkije en Marokko, reageert over het algemeen heel goed op ons
nieuwe repertoire. Daarnaast zijn zowel de musici die ons op weg helpen in deze nieuwe wereld, de Turkse,
Marokkaanse en Syrische nieuwkomers met wie we in contact komen en vooral wijzelf tot belangrijke nieuwe
inzichten gekomen door ons te verdiepen in elkaars cultuur. Vroegen wij ons in eerste instantie nog af of het
aanmatigend was om dit repertoire te gaan zingen, nu ervaren we het eerder als arrogant dat we ons niet eerder
hebben verdiept in de culturen van nieuwkomers.

Tweezijdige integratie
In onze samenleving is het uitgangspunt dat nieuwkomers moeten integreren in onze cultuur. Dat is uiteraard
ook heel praktisch als je hier wilt wonen, maar je laat ook de rijkdom van een complete cultuur liggen. Nieuwkomers reageren op ons initiatief met een groot gevoel van dankbaarheid. Ze voelen zich gezien en zijn blij met de
erkenning van hun ouderen, die vaak hun gezondheid hebben ingeleverd met het zware werk dat zij deden als
gastarbeiders. Ze voelen zich meer opgenomen in onze samenleving met alles wat ze zijn en hebben meegebracht. Tegelijkertijd ontdekken wij hun culturele schatten die ons als mens enorm verrijken. Door de samenwerking in dit project ontstaat er een tweezijdige integratie.
Het hoogtepunt tot nu toe was toen een Diva spontaan een tweede stem improviseerde bij een Turks lied. Dit
bleek vernieuwend in een historie waarin de muziek wordt bepaald door melodie en ritme, zonder de harmonieën uit onze muziek. De musici reageerden positief verrast en wij realiseerden ons dat hier een verrijking
plaatsvond voor beide culturen.
Citaat uit een evaluatie door een zorginstelling:
De Diva is van alle markten thuis; ze zong zelfs een Turks lied. De Turkse bewoner reageerde
hier goed op.
Eén bewoner vond het zo mooi, dat hij emotioneel werd. Die emotie kon hij niet goed verwerken. Nadat zijn vrouw was gebeld om te vragen of ze erbij kon zijn, heeft hij enorm genoten en meegezongen.
Kippenvelmoment: de Diva zong een prachtig liefdeslied voor het echtpaar.

Masterclasses
In 2019 hebben we vier masterclasses georganiseerd voor een kerngroepje Diva’s: twee voor Turkse en twee
voor Arabische muziek. De meesterzangers die de masterclasses verzorgden stuurden vooraf, naast bladmuziek
en vertalingen, ook gesproken en langzaam gezongen opnames van de teksten (zonder begeleiding). Daarmee
konden de Diva’s de masterclass goed voorbereiden.
In de eerste masterclass is vooral veel aandacht voor de uitspraak en muzikale kenmerken van de liederen, zoals
toonladder en ritme. De tweede masterclass, die toegankelijk is voor publiek, zingen de Diva’s individueel de
voorbereide liederen en gaan we in op de uitvoeringspraktijk en versieringen. Hierna kunnen de Diva’s zingen
voor de Turkse en Marokkaanse ouderen die we tegenkomen in de verpleeghuizen waar we optreden.
Op de planning staan nog twee bijeenkomsten om culturele gebruiken uit te wisselen met zowel Turkse als Marokkaanse vrouwen (buurthuissessies). Aan de orde komen begroetingswijzen, enkele zegswijzen, kleding en zo
mogelijk wat danspassen. En uiteraard brengen we ook ons nieuwe repertoire ten gehore. Het streven was om
deze bijeenkomsten in 2019 te organiseren. Dit gaat helaas niet meer lukken, omdat ons volle optreedschema
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voor het najaar daar geen ruimte voor biedt. Daarom gaan deze bijeenkomsten plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020.
Voor het nieuwe repertoire worden begeleidingsbanden opgenomen. Uiteindelijk is besloten om dit akoestisch
te doen, op ud met lichte percussie. Digitaal opnemen blijkt niet mogelijk; de geluidsopnames vallen hierdoor
duurder uit dan begroot. In totaal willen we in 2019 uitkomen op 10 opnames en daar in 2020 nog eens 10 aan
toevoegen.
Dit project gaan we voortzetten in 2020. Dan kunnen ook de Diva’s en Divo’s die niet in het kerngroepje zitten
zich dit repertoire eigen maken. De Diva’s uit het kerngroepje krijgen de gelegenheid meer repertoire toe te
voegen. Daarvoor organiseren we in totaal zes masterclasses, drie voor Turks en drie voor Arabisch.

Zangopnames voor publiek

In 2017 hebben we 17 nummers uitgebracht op cd. Die opnames gebruiken we ook op de website bij het voorstellen van de Diva’s en Divo’s. Inmiddels zijn er zeven extra opnames gemaakt en er volgt nog een aantal van
de nieuwe Diva’s. We krijgen veel positieve reacties op onze cd’s. Van sommige huizen horen we dat deze dagelijks bij het ontbijt wordt opgezet. Een muziektherapeut beoordeelde de cd ook zeer positief: precies de
juiste mix van prikkeling en rust.
Daarom willen we ook de nieuw opgenomen nummers delen met het publiek. Daarbij kiezen we voor een
streamingdienst, zoals Spotify. Dit wordt een klein project waarin we als eerste gaan onderzoeken voor welke
streamingdienst(en) we zullen kiezen. Daarnaast moeten de rechten geregeld worden voor de liederen die we
niet eerder uitgaven. Vervolgens kunnen we een eigen kanaal beginnen en de muziek uploaden. Bij voorkeur
zal bij elk nummer, naast de informatie over het nummer, ook de naam en foto van de Diva in beeld verschijnen.

Beleidsplan 2019-2021
Addendum per 2020
Stichting Diva Dichtbij

9

Muziek als medicijn

ONDERZOEK

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar muziek als medicijn. Daardoor komt er steeds meer bewijs dat
muziek daadwerkelijk een helend effect heeft. Dat geldt uiteraard ook voor onze optredens en daardoor wordt
de urgentie voor specifiek onderzoek naar het effect van Diva Dichtbij lager. Mochten we kunnen aanhaken door
onze optredens beschikbaar te stellen voor dergelijk onderzoek, dan zullen we dat graag doen. We zullen echter
niet meer zelf dit soort onderzoek initiëren.

Erkende interventie

In plaats daarvan gaan we ons in 2020 inzetten om een erkende interventie te worden en als zodanig een vermelding te krijgen bij het Zorg Instituut. Dit traject kunnen we nu oppakken en zal onze basis versterken: met
het kwaliteitskeur kunnen we ons onderscheiden – zeker nu Waardigheid & Trots wegvalt.
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Voorwaardenscheppende doelstellingen

PROFESSIONALISERING ORGANISATIE
Onze groeiende organisatie vraagt om verdere professionalisering van de organisatie als geheel. Dat willen we
doen door heldere en duidelijke kaders te scheppen, met daarbinnen de benodigde bewegingsruimte. Die helderheid en ruimte is nodig voor zowel de Diva’s als voor de mensen op kantoor. Dit pakken we in 2020 op.
Naast aandacht voor het persoonlijke moeten we ook ons merk versterken en onze positie als marktleider claimen. In dat kader zijn we in 2019 gestart met het vernieuwen van onze huisstijl. Al onze uitingen zullen worden
aangepast. De grootste aanpassing zal de website zijn. Mocht dit project in 2019 niet voltooid zijn, dan schuift
het budget hiervoor door naar 2020.

OPZETTEN EN INRICHTEN NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
De groei van het aantal optredens heeft consequenties voor de organisatiestructuur en de kantoorbezetting. In
juli 2019 is een derde parttime kracht aangenomen voor de planning en productie van de optredens.

Organisatie directie

Het bestuur van Diva Dichtbij heeft zich in 2018 gebogen over de nieuwe structuur van onze organisatie. De
taken van de directie – artistiek beleid, management en financieel beleid – zijn in dat jaar verdeeld over drie
personen. Na een evaluatie van deze opzet en gesprekken met alle medewerkers, heeft het bestuur medio 2019
besloten om de directietaken te verdelen over twee personen. Pieternel van Amelsvoort, artistiek leider, concentreert zich op de artistieke werkzaamheden en de inhoudelijke ontwikkeling van de stichting. Ger Timmer,
zakelijk leider, is belast met het organisatorische en financiële beleid, waaronder communicatie en fondsenwerving. Beide directieleden zijn integraal verantwoordelijk voor de eindresultaten van de Stichting Diva Dichtbij.
Over twee jaar wordt geëvalueerd of deze duale directiestructuur gehandhaafd blijft of dat er andere keuzes
gemaakt moeten worden.

Kantoorruimte

In 2019 hebben wij binnen het bedrijfsverzamelpand waarin Diva Dichtbij is gevestigd, een tweede, aanpalende
ruimte gehuurd. In de begroting van 2019 was hier budget voor geserveerd. Voor 2020 is geen verdere uitbreiding van kantoorruimte nodig.

OPTIMALISATIE BOEKINGSPROCES
Door de sterke groei dringt zich versneld de behoefte op om het boekingsproces te versoepelen. Onderstaande
is voor de buitenstaander mogelijk vrij gedetailleerd. We beschrijven het op deze wijze als houvast en leidraad
voor de werkprocessen die ingevuld moeten worden.

Spreiding optredens over het jaar

Onze optredens zijn onevenredig verdeeld over het jaar: bijna de helft van onze optredens vinden plaats in de
laatste vier maanden. Dit komt omdat zorglocaties vaak pas in het najaar ontdekken dat ze nog voldoende budgetten hebben om optredens te financieren. Voor de Diva’s is dit lastig; zij hebben een groot deel van het jaar
minder werk en in het laatste trimester juist erg veel. Dat leidt er telkens toe dat we voor de drukke tijd extra
Diva’s moeten aannemen, terwijl er in de rustige tijden eigenlijk te weinig optredens zijn voor het aantal beschikbare Diva’s.
Wat kunnen we doen om de boekingen beter te spreiden over het jaar?
1.

Bij de boekingen die in het najaar binnenkomen, proberen we nog meer te sturen op uitvoering in januari en februari.
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2.
3.
4.

Ook met de twee nieuwe Diva’s die we in 2019 hebben aangenomen kunnen we mogelijk niet alle
aanvragen dit najaar honoreren. Deze boekingen kunnen we doorschuiven naar begin 2020.
De optredens uit donaties en sponsoring kunnen we zoveel mogelijk concentreren in de rustige maanden. Tot nu toe spreidden we die evenredig over het jaar.
Optredens die mogelijk gemaakt worden door vermogensfondsen kunnen we ook proberen te concentreren in de eerste maanden van het jaar. Dit is alleen niet altijd haalbaar. Bijvoorbeeld als we pas
in de loop van het jaar een toezegging ontvangen of de aanvraag voor een optreden later wordt gedaan.

Optimalisatie boekingssysteem en inzicht in planning voor Diva’s

Het matchen van Diva’s aan optredens wordt met de groei steeds ingewikkelder. Er gaat veel tijd in zitten, omdat er zeer veel variabelen meespelen, zoals man/vrouw, klassiek/licht, reisafstand, specifieke doelgroep (bij
bijvoorbeeld psychiatrie en de ziekte van Huntington zijn niet alle diva’s inzetbaar), Turks & Arabisch repertoire
(hiervoor zijn niet alle Diva’s inzetbaar) en de beschikbaarheid van Diva’s. Als we verder groeien en Diva’s meer
specialisaties krijgen, wordt dit alleen maar complexer en tijdrovender.
Er is behoefte aan een tool die helpt om Diva’s te matchen aan optredens en tegelijk de Diva’s meer inzicht
geeft in de planning en hen mogelijkheden biedt om hun eigen agenda te managen. De komende anderhalf jaar
moet er een geautomatiseerd planningssysteem komen dat bovengenoemde eisen en wensen zo goed mogelijk combineert. We zijn ons op dit moment aan het oriënteren op mogelijkheden die passen binnen ons crmsysteem Salesforce Daarnaast kijken we naar zelfstandige applicaties. In de tweede helft van 2019 zal duidelijk
worden waar de beste mogelijkheden liggen en kunnen we een begroting maken van de kosten die ermee gemoeid zijn.

Verdere automatisering

In het eerste kwartaal van 2019 zijn onze bestanden overgezet van een lokale server naar de cloud. Daarmee is
het computersysteem en netwerk betrouwbaarder en veiliger geworden. De vrijwilliger die zorgde voor het
beheer is gestopt. Installatie en onderhoud worden nu uitbesteed. Gelden daarvoor zijn gereserveerd in de begroting.

Draaiboek online en vereenvoudigd
Op dit moment worden onze draaiboeken geautomatiseerd gegenereerd door ons crm-systeem. De klant vult
online de gegevens in die we nodig hebben. Dit is een enorme verbetering met vorig jaar, toen we nog alles
handmatig moesten overtypen. Toch gaat er nog veel tijd zitten in de draaiboeken omdat de klant niet altijd
bijtijds het formulier invult of een aantal vragen overslaat. Daarom gaan we kritisch onder de loep nemen
welke vragen essentieel zijn voor ons en de Diva om het optreden goed te kunnen verzorgen. Op deze manier
kunnen we het draaiboek vereenvoudigen, wat ook voor de klant minder belastend is.
Daarnaast is er vanuit Diva’s de vraag om een online draaiboek. Soms worden, nadat een draaiboek is verstuurd aan klant en Diva, nog wijzigingen doorgevoerd. Die worden dan in een aparte mail verstuurd. Met een
link naar het online draaiboek hebben de Diva’s altijd de meest actuele versie.

Automatisering facturatie
Onze facturen worden nu gegenereerd door het crm-systeem, maar vragen nog veel handmatige aanpassingen.
Een volgende stap in de implementatie is ook dit te automatiseren. Dit geldt ook voor het automatisch inlezen
in de boekhouding.

Automatisering evaluaties
Aan het eind van het boekingsproces sturen wij onze klanten per mail een evaluatieformulier. Teruggestuurde
formulieren worden handmatig verwerkt. Dit kan veel efficiënter als de evaluatieformulieren worden verstuurd
vanuit het crm-systeem en daarin ook verwerkt worden.
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Verwerking donaties
Omdat wij een gering aantal donateurs hebben, gebeuren de verwerking en incasso’s handmatig. In ons crmsysteem kan dit worden geautomatiseerd, maar op dit moment wegen de kosten van zo’n module niet op tegen het bedrag dat wij aan donaties ontvangen. We bekijken al wel met leveranciers hoe wij ons crm-systeem
zo kunnen inrichten dat het aansluit op zo’n module. Ook kijken we bij andere non-profit organisaties hoe zij
binnen hun crm-systeem een relatiesysteem hebben opgezet en donaties verwerken.

Financiering optimalisatie boekingssysteem en automatisering
Het ontwikkelen van een goede planningstool en het verder automatiseren van onze productie zijn kostbare
aangelegenheden. Via bemiddeling door Van Lanschot Bankiers zijn we in contact gekomen met een fonds dat
voornemens is dit traject te financieren. We zijn hier enorm blij mee en erkentelijk voor.

Vernieuwing en intensivering

VERSTERKING FINANCIËLE BASIS
De afgelopen jaren zijn we steeds minder afhankelijk geworden van vermogensfondsen, met name doordat zorginstellingen zelf zijn gaan betalen voor onze optredens. In 2019 verwachten uit te komen op 83%. Toch blijven
er locaties waar optredens niet mogelijk zijn zonder steun en kan de afronding van Waardigheid & Trots dit
versterken 2020. Ons uitgangspunt is dat we voor iedereen bereikbaar willen zijn. Daarom zullen we ook in 2020
extra gelden nodig hebben.
Voor deze gelden proberen we al een aantal jaren minder afhankelijk te worden van vermogensfondsen en een
groter aandeel te financieren vanuit donaties en sponsorgelden. Die verschuiving zet nog steeds door, al gaat die
langzamer dan we zouden willen. De groei van donaties en sponsoring blijft achter bij onze begroting. Voor 2019
verwachten we 70 reguliere optredens met steun van vermogensfondsen te doen en 38 met hulp van donateurs
en sponsoren. In 2018 waren dat er respectievelijk 101 en 35. Om de donaties sterker te laten groeien starten
we met ons Vriendenplan.

Vriendenplan

Wij hebben weinig vaste donateurs. Dit aantal ligt rond de 30 en daar zit weinig beweging in. Wel krijgen we
regelmatig spontane donaties. Deze zijn voor het merendeel eenmalig en anoniem. Voor werving hebben we
verschillende uitingen: de website, onze folder, de ansichtkaarten van de Diva’s en social media. Tot nu toe hebben we geen speciale acties om het aantal donateurs uit te breiden of de donaties op te hogen. Om hier structuur
in aan te brengen, de band met de huidige donateurs te versterken en potentiële donateurs een helder beeld te
geven van de mogelijkheden om Diva Dichtbij te steunen, ontwikkelen wij in 2019 een Vriendenplan.
Wij gaan daarbij uit van de huidige relaties en communicatiekanalen, zoals de abonnees van onze nieuwsbrief,
social-mediaconnecties, websitebezoekers en ontvangers van de ansichtkaart.
In het Vriendenplan segmenteren we de verschillende donateurs aan de hand van de hoogte van de donatie.
Aan deze segmenten zijn verschillende vervolgacties gekoppeld. Het uitgangspunt is dat veel donateurs steunen
om te helpen en niet voor de tegenprestatie. De tegenprestatie heeft dan ook vooral tot doel de binding met de
(potentiële) donateurs te versterken. Hiervoor hebben wij minimaal een e-mailadres of postadres nodig. Dat
ontbreekt nu meestal. Deze gegevens gaan we onder meer verzamelen door het opnieuw vormgeven van de
ansichtkaart van de Diva’s en onze folders. Op die manier willen we mensen verleiden onze website te bezoeken
en zich daar aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Om de ontvangers van onze nieuwsbrief gericht aan te spreken hebben wij het adressenbestand opgedeeld in
mensen die werkzaam zijn in de zorg en ‘fans’, de (potentiële) donateurs. Voor de laatsten ontwikkelen we bovendien incidentele acties om hun betrokkenheid bij Diva Dichtbij te vergroten. Ook gaan we een crowdfundingsactie organiseren om nieuwe fans te vinden. Goede momenten voor donateursacties zijn Giving Tuesday op 3
december en het moment dat onze nieuwe website live gaat, begin 2020.
Daarnaast hebben sinds oktober 2019 de erkenning van het CBF als goed doel. Met deze erkenning hopen we
gemakkelijker donateurs te kunnen werven.
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In 2020 gaan we de ontwikkelingen van het aantal boekingen en de betaalbaarheid door de klant nauwgezet
monitoren. Indien we een kentering zien in de betaalbaarheid zijn we met dit vriendenplan en onze nieuwe
huisstijl klaar om een fondsenwervende campagne op te zetten. Zodat we daadwerkelijk voor iedereen die een
beroep op ons doet bereikbaar willen zijn.

Heroverweging prijsbeleid

In het verleden werkten we met een kostprijs, inclusief kosten fondsenwerving, van € 750. Wie een optreden
boekte en zelf betaalde, kreeg een korting van € 125 en betaalde € 625. Nu steeds meer optredens volledig
door de klant betaald worden hebben we dit model onder de loep genomen. Omdat het aantal optredens met
steun afneemt, wordt ons budget voor fondsenwerving dermate laag dat er geen ruimte is om te anticiperen
op de voor de zorginstellingen mogelijke afname of verdwijnen van de financierbaarheid – en we weer meer
van fondsenwerving afhankelijk worden. Bovendien profiteren in feite al onze optredens van onze inspanningen voor fondsenwerving.
Daarom gaan we vanaf 2020 werken met een vaste kostprijs van € 625. Hierin is een deel van onze inspanningen voor fondsenwerving verwerkt, wat mogelijk is door onze groei. Voor optredens die met een vermogensfonds, sponsorgelden of donaties worden gerealiseerd, rekenen we een surplus van € 50 per optreden om de
specifieke inspanningen die daarvoor gedaan moeten worden te financieren.
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