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Over Diva Dichtbij
Zingen van mens tot mens
Diva Dichtbij is een stichting met als doel kwetsbare mensen zich mens te laten voelen door middel van zang en
contact. We realiseren dit via kleinschalige optredens voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve
zorg, meestal ouderen met dementie. De optredens zijn over het algemeen in de huiskamer van een
verpleeghuis, maar ook aan het bed. De zang en intensieve aandacht leiden tot beweging en interactie tussen
bewoners en Diva, tussen bewoners onderling, tussen bewoners en dierbaren en tussen bewoners en
verzorgenden. De unieke combinatie van hoogwaardige zang met oprechte aandacht maken de interactieve
optredens van Diva Dichtbij van grote betekenis voor de kwaliteit van leven van langdurig zieken.
Onderzoek van de Universiteit van Utrecht in 2015 bevestigt de positieve impact van de zangoptredens op het
welzijn en de gezondheid van de bewoners van de zorginstellingen (zie ook bijlage 1).

Professionele artiesten
Onze Diva’s zijn professionele artiesten die zich aan Diva Dichtbij hebben verbonden (meestal als zzp-er) en die
zich daarvoor met hart en ziel inzetten, naast hun werkzaamheden in de muziekwereld. Het bijzondere van de
optredens van Diva Dichtbij is dat het maken van oprecht menselijk contact net zo belangrijk is als de kwaliteit
van de zang. Daarom trainen we de Diva’s continu in alle nuances van het maken van non-verbaal contact. Op
die manier kunnen we de kwaliteit van de optredens blijven realiseren, ook bij de beoogde groei.

Optredens
Diva Dichtbij bestond in 2017 tien jaar! In die 10 jaar zijn we enorm gegroeid in het aantal optredens van onze
Diva’s en Divo’s*. Organiseerden we in 2007 nog 17 optredens, in 2017 worden het er al ruim 600! Per
optreden zingt de Diva in drie huiskamers en maakt zij intensief contact met de bewoners van de zorginstelling.
En als het nodig is zingt de Diva aan het bed van een bewoner. Zo kan zij gemiddeld 30 kwetsbare mensen per
middag bereiken. Dat betekent dat alleen al dit jaar circa 18.000 personen in het hele land kunnen genieten
van deze bijzondere en warme ontmoeting.
* In dit projectplan spreken we over Diva’s, daarmee bedoelen we ook Divo’s

Op dit moment zijn er 12 Diva’s en 3 Divo’s aan Diva Dichtbij verbonden. Een Diva kan 40 tot 50 optredens per
jaar verzorgen. Per optreden (1 dagdeel) verzorgt een Diva 2 tot 3 voorstellingen, waarmee in totaal 30
personen bereikt worden.

Workshops
Diva Dichtbij biedt inmiddels op verzoek van zorginstellingen ook een workshop aan: de workshop ’Stem af en
maak contact’. Hier is een groeiende vraag naar. Mensen rondom de mensen met dementie krijgen goede
handvatten om makkelijker en prettiger met hun bewoners of dierbaren te communiceren. Het positieve effect
van de optredens lijkt hierdoor te worden verlengd. Bovendien verwachten we met de workshop in de nabije
toekomst inkomsten voor Diva Dichtbij te kunnen genereren.

Goed doel met ANBI status

Diva Dichtbij is een goed doel met de ANBI Cultuur status. Donateurs die ons steunen, mogen hun gift bij hun
belastingaangifte aftrekken tot 125%. Wij vinden het belangrijk dat zij en ook andere belangstellenden een
goed beeld kunnen krijgen van wat wij met hun geld doen. Daarom kunnen donateurs en sponsoren steeds
aangeven hoe hun donatie moet worden besteed, bijvoorbeeld in een bepaalde regio of voor een bepaalde
persoon in een bepaald verpleeghuis. Ook vrijwilligers die zich voor ons inzetten krijgen een dergelijke keuze
aangeboden. Zo werd het bijvoorbeeld mogelijk om een aantal keren op te treden in het verpleeghuis waar de
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vader of oma van iemand woonde. Bij een gift vanaf € 100,- krijgt de gever tevens de gelegenheid om een
optreden bij te wonen. Voor wie geen voorkeur aangeeft publiceren we op onze website welke optredens door
donateurs zijn mogelijk gemaakt.

Transparantie

Naast de publicatie van de optredens die mogelijk zijn gemaakt door donaties en sponsoren publiceren wij ook
onze jaarverslagen en beleidsplannen op onze website. Onze jaarrekening is opvraagbaar. We sturen onze
jaarrekeningen ook naar het CBF. De kengetallen worden opgenomen in het jaarverslag fondsenwerving van
het CBF.

Beloningsbeleid

De Diva’s ontvangen een vergoeding gerelateerd aan (maar lager dan) de richtlijnen voor kamermusici zoals
gebruikelijk bij de KNTV (Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging). Voor de directie en
medewerkers op kantoor worden de beloningen gerelateerd aan de cao Zorg en Welzijn. De beloning voor de
directie blijft ruim onder de richtlijnen financieel beheer
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Ontwikkelingen 2017
In ‘Diva Dichtbij, Projectplan 2017- 2019, Doorgroeien en steviger op eigen benen komen staan’ zijn de
volgende doelstellingen geformuleerd:
§
§
§
§
§

meer mensen bereiken met behoud van kwaliteit;
expertise verder uitbouwen en delen;
effect optredens verlengen;
een solide financiële basis bouwen;
grotere naamsbekendheid bij en rondom de doelgroepen van Diva Dichtbij.

Meer mensen bereikt, met behoud van kwaliteit
Het totaal aantal optredens in 2017 was begroot op 500 en zal uitkomen op ruim 600! Hiermee worden in 2017
zo’n 18.000 kwetsbare mensen bereikt (gemiddeld 30 doelgroeppersonen per optreden) en zitten we ruim
boven het streven. De forse groei is vooral te verklaren door het subsidieprogramma Waardigheid & Trots.
Hiermee kunnen meer zorginstellingen (meer) optreden(s) inkopen. De optredens vinden plaats in het gehele
land, het hele jaar door.
Het aantal optredens voor psychiatrie is achter gebleven. Voor deze moeilijke doelgroep heeft Diva Dichtbij
zeer beperkte financiële middelen beschikbaar. Het vraagt extra training en ervaren Diva’s om deze optredens
te kunnen doen.
De kwaliteit van de optredens hebben we kunnen behouden. Door aantrekken nieuwe, professionele Diva’s en
door ons intensieve trainingstraject voor hun.
We hebben nu 12 Diva’s en 3 Divo’s. Gemiddeld verzorgt een Diva een kleine 45 optredens per jaar.
Hier willen we meer balans in brengen. Er is namelijk een duidelijke vraag bij de zorginstellingen naar Divo’s.
Expertise uitgebouwd en gedeeld
We hebben in 2017 gerealiseerd:
§ 20 workshops voor zorgmedewerkers en andere externen;
§ 9 presentaties op diverse locaties zoals congressen en symposia;
§ het zoeken en inwerken van een nieuwe trainer, na het afscheid van de trainer van het eerste uur;
§ Start met opzetten van een bibliotheek met oefeningen voor trainingen en workshops;
§ het werven, selecteren, opleiden en uitrusten met kostuum, decorkar en apparatuur van 3 nieuwe Diva’s;
§ een trainingsweekend voor alle Diva’s;
§ een trainingsdag psychiatrie voor alle diva’s;
§ voor elke Diva een training-on-the-job (met een trainer);
§ voor gevorderde (8) Diva’s: een dag met elkaar meelopen;
§ een heidesessie voor alle Diva’s en alle kantoormedewerkers: uitwisseling van kennis en ervaringen en
verkenning van de toekomstmogelijkheden voor Diva Dichtbij;
§ uitbreiding van het aantal muziekstukken van 400 naar circa 600;
§ optimalisatie van de omstandigheden bij optredens met draaiboeken vooraf, voor- en nagesprekken
tussen Diva en zorgmedewerkers en evaluatieformulieren.
De beschrijving van het vak Diva Dichtbij is in 2017 niet verder uitgewerkt en wordt overgeheveld naar 2018.
Effect optredens mogelijk verlengd
De productie van een lustrum CD met liedjes van alle Diva’s verloopt volgens planning. De financiering is voor
bijna de helft gerealiseerd door een crowdfunding actie (opbrengst € 4.400). De CD wordt tijdens het
lustrumfeest op 15 november gelanceerd. Met de CD kan het optreden in de huiskamers van de instellingen
worden herbeleefd.
Met 20 workshops hebben circa 300 zorgmedewerkers kennis kunnen maken met bewust non-verbaal
afstemmen op bewoners. Zo kan de dagelijkse zorg voor bewoners op een eenvoudige manier verbeterd
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worden hand in hand met het werkplezier van de medewerkers. Het zou ook de effecten van een optreden
kunnen verdiepen en verlengen.
Het plan was om in 2017 optredens op te nemen op iPads en deze later met de bewoners terug te kijken.
Daaraan gekoppeld wilden we onderzoek doen om te ontdekken of het effect van een optreden door de iPad
wordt verlengd. De uitwerking van het plan heeft echter vertraging opgelopen, doordat er geen geschikte
onderzoekspartner beschikbaar was. In het vierde kwartaal 2017 volgt overleg met potentiële onderzoek
partners.
Financiële basis enigszins versterkt

We verwachten 2017 af te sluiten met een plus van € 3.636. Dit bedrag komt ten goede aan de
continuïteitsreserve, die we willen laten groeien naar minimaal 10% van de omzet. Daarmee kunnen
we de activiteiten in noodgevallen minimaal drie maanden continueren. Daarnaast willen we een
reserve houden voor zorginstellingen die geen/ niet genoeg budget hebben voor een optreden.
Naamsbekendheid verder vergroot
Dit jaar bestaat Diva Dichtbij 10 jaar. Dat vieren we met iedere maand de verloting van een gratis optreden per
provincie, de uitgave van onze eerste CD en we sluiten af met een benefietconcert op 15 november. Voor dit
concert geven Karin Bloemen en Gerdi Verbeet acte de présence. Hiermee proberen we zo veel mogelijk PR te
genereren.
Door de groei in optredens, bij meer zorginstellingen, wordt de naamsbekendheid van Diva Dichtbij ook zonder
extra inspanning groter. Ook onze presentaties hebben onze bekendheid bij betrokkenen van de doelgroep
dementie vergroot en nieuwe bekendheid gegenereerd bij betrokkenen bij doelgroepen met een ernstige
meervoudige beperking (EMB).
Facebook doet het goed. Het aantal volgers van Diva Dichtbij is gegroeid naar ruim 2050. Hierdoor is Diva
Dichtbij opgemerkt door de branchevereniging Goede Doelen en opgenomen in de top 250. Samenwerking met
serviceclubs (Soroptimisten, Lions, Inner Wheel) en Health & Care Day levert ook dit jaar extra aandacht voor
Diva Dichtbij op.
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Onze plannen voor 2018 - 2020
Op basis van de ontwikkelingen in 2017 zijn voor de periode 2018- 2020 de doelstellingen van 2017-2019 nog
steeds van kracht:
§
§
§
§
§

groei in aantal optredens, met behoud kwaliteit;
verder ontwikkelen workshops en groei in het aantal;
onderzoek naar verlengen effect optreden;
vergroting naamsbekendheid;
optimalisering financiële basis.

Toegevoegd hebben we:
§ verbetering prestaties kantoor;
§ nieuw CRM systeem.

Groei in optredens vasthouden
Uitgangspunt van Diva Dichtbij is altijd geweest om voor ieder die beroep op ons doet een optreden te kunnen
aanbieden. De vraag (ook van voor Diva Dichtbij nieuwe zorginstellingen) stijgt op dit moment sterk. Zo wordt
er op meer plekken kennis gemaakt met de bijzondere meerwaarde van onze optredens. Nu er geld
beschikbaar is (Waardigheid & Trots), is het van belang te kunnen inspelen op de groeiende vraag.
Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie dat langdurige zorg nodig heeft alleen maar
toenemen. En de zorginstellingen onderkennen het belang van de optredens. Er zijn bovendien veel
zorginstellingen waar Diva Dichtbij nog niet komt.
Onze ambitie
Vanwege het programma Waardigheid & Trots verwachten wij dat de groei in 2018 volop zal doorzetten, naar
700. We verwachten dat de groei daarna zal afvlakken tot uiteindelijk 800 in 2020.
Meer Diva’s en Divo’s
In 2018 hebben we minimaal 15 actieve Diva’s nodig om de verwachte 650 tot 700 optredens te verzorgen.
Waarschijnlijk komt uitbreiding naar 16 of 17 Diva’s al in 2018 aan de orde omdat er een piek is in het aantal
optredens in het derde trimester. Uitbreiding is ook nodig om de optredens te kunnen continueren als er,
bijvoorbeeld door ziekte, een Diva uitvalt.

Meer workshops, om expertise te delen
Op verzoek van zorginstellingen zijn we een paar jaar geleden begonnen met het organiseren van workshops.
Dit jaar realiseren we 20 workshops. Daarmee bereiken we 300 zorgmedewerkers. De vraag blijft groeien, er is
vraag naar een vervolgworkshop. Aan de hand van de ervaringen van trainers en deelnemers blijven we de
workshop steeds verder ontwikkelen, waardoor de kwaliteit verder wordt verhoogd. Ervaring leert dat de
combinatie van optredens en workshops extra meerwaarde lijken te hebben in de dagelijkse verzorging van
bewoners.
Inhoud basisworkshop “Stem af en maak contact”
Het centrale thema van de workshop is het innerlijk afstemmen op de ander. Dat is een non-verbaal proces. De
intonatie van de spreekstem is daarvan onderdeel. Deelnemers worden zich bewust wat het oplevert als ze
eerst afstemmen op een bewoner voordat ze iets zeggen of aan de slag gaan. De bewoner is gevoeliger voor de
intonatie van wat iemand zegt dan voor de inhoud van de woorden. In de training ligt de nadruk op het zelf
ervaren en het daardoor bewust worden. We krijgen reacties dat het direct de volgende dag wordt toegepast
in het werk.
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Doelgroep workshops
De belangrijkste doelgroep voor de workshops zijn medewerkers en vrijwilligers van zorginstellingen. We
bieden de workshop in eerste instantie aan zorginstellingen waar we ook optredens verzorgen. Per workshop
kunnen minimaal 6 en maximaal 26 personen deelnemen.
Ambitie
We willen de komende jaren het aantal workshops substantieel laten groeien. Ook gaan we voorzien in de
behoefte aan een vervolgworkshop.

Onderzoek naar versterking positieve effecten, via workshops en cd
Eerder onderzoek (Universiteit van Utrecht, 2015) heeft aangetoond dat de positieve impact van onze
optredens groot is. Niet alleen voor de bewoners van verpleeghuizen, maar ook voor zorgmedewerkers en
familieleden. Na de eerste ervaringen menen wij te zien dat deze impact vergroot wordt door de workshops.
Dit willen we middels onderzoek onderbouwen.
In eerdere plannen zochten wij naar manieren om de effecten van onze optredens te verlengen. Er zijn
ervaringen opgedaan waarbij optredens opgenomen werden op iPad en met bewoners werden teruggekeken.
Dit leverde vergelijkbare reacties op bij bewoners als tijdens de optredens zelf. We zijn benieuwd of ook het
beluisteren van onze cd invloed kan hebben op het verlengen van de effecten van onze optredens. Deze
thema’s willen we behouden voor het onderzoek en verbreden en verdiepen door de effecten van de
workshops erin te betrekken.
Onze motivatie voor dit onderzoek is dat een bewijs van de vermoede systemische impact van onze optredens
en workshops kan helpen om onze meerwaarde duidelijk op de kaart te zetten. Daarnaast kan het helpen met
financiering omdat workshops vanuit onderwijsbudgetten voor personeel betaald kunnen worden. Wellicht
kunnen we hiermee een eerste stap zetten richting erkenning als zorginterventie, wat ook voor toekomstige
financiering van optredens en workshops van belang kan zijn.
Potentiële onderzoek partners
Als onderzoekspartner zijn we in gesprek met ArteZ in Enschede om de thematiek van het onderzoek uit te
werken, zodat het onderzoek in 2018 van start kan gaan. We hebben ook contacten bij Movisie. Zodra de
onderzoeksvraag helder is zal beslist worden welke partij, of combinatie van partijen, het meest geschikt is om
het onderzoeksvoorstel te schrijven en uit te voeren.

Verder bouwen aan naamsbekendheid
We blijven actief met het vergroten van onze naamsbekendheid. Naamsbekendheid is belangrijk voor
fondsenwerving. Als mensen je kennen als een betrouwbare organisatie met belangrijke maatschappelijke
impact, zullen ze eerder geneigd zijn geld te geven. Tegelijk moeten we oppassen om door te veel pr zo veel
aanvragen voor optredens te krijgen dat we daar niet meer aan kunnen voldoen. Daarom zetten we in 2018
niet extra groot in op het vergroten van de naamsbekendheid. Wel zullen we extra waakzaam zijn voor op te
pakken PR-mogelijkheden en -momenten die voorbij komen.
We gaan door met onze huidige activiteiten, zoals:
§ presentaties geven
§ netwerken
§ optredens
§ workshops
§ inzet website, social media en nieuwsbrieven
§ inzet Comité van Aanbeveling
§ samenwerkingen met serviceclubs, zorginstellingen, bedrijven, fondsen
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Benutten presentaties
Diva Dichtbij wordt regelmatig gevraagd om een presentatie te geven bij een congres, symposium of een
bijzondere bijeenkomst van bijvoorbeeld een fonds. Een mooie manier om de aanwezigen te laten ervaren wat
Diva Dichtbij met hén doet. Zo maken zij op een originele en tegelijk indringende manier kennis met onze
organisatie. Wij willen proberen deze presentaties verder uit te nutten, door de toehoorders te laten weten dat
we geld nodig hebben om de optredens voor iedereen betaalbaar te houden.
Huidige website opfrissen
We hebben besloten om de website in 2018 op te frissen met nieuw beeldmateriaal. In 2019 zullen we de
website, tegelijk met de huisstijl, in zijn geheel onder de loep nemen en vernieuwen.
Comité van Aanbeveling
We gaan in 2018 in gesprek met de leden van het Comité van Aanbeveling om te inventariseren wat hun
inzetmogelijkheden als ambassadeur zijn. Indien nodig zullen we nieuwe leden werven. We organiseren
minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst voor het Comité, waarin leden elkaar ontmoeten en mee praten
over ontwikkelingen bij Diva Dichtbij.
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Optimaliseren financiële basis
Maximaal bereikbaar zijn
Alhoewel steeds meer zorginstellingen de optredens volledig zelf betalen, zijn er ook nog steeds
zorginstellingen voor wie financieren van een optreden problematisch is. Diva Dichtbij wil voor alle kwetsbare
mensen met langdurige zorg bereikbaar zijn. De optredens zullen ook de komende jaren nog niet helemaal
kostendekkend zijn. Het tekort gaan we in toenemende mate financieren vanuit de bijdragen van de
zorginstellingen, particuliere donateurs en sponsoren en vanuit de workshops. Toch blijft er nog een bijdrage
van vermogensfondsen nodig omdat de groei in het aantal optredens investeringen vraagt, we de kosten voor
werving & opleiding van nieuwe diva’s nog niet geheel kunnen financieren uit de opbrengsten en er nog niet
direct voldoende middelen zijn vanuit particuliere donaties en sponsoren.
Strategische reserve
Het is belangrijk om een strategische reserve van circa 10% van de omzet te hebben om de continuïteit van
Diva Dichtbij voor tenminste drie maanden te waarborgen. Diva Dichtbij beschikt over een iets kleinere reserve
dan gewenst. Vanwege de groei is het van belang om hier extra aandacht aan te besteden. Daarnaast blijven
we reserveren voor bijdragen aan zorginstellingen die geen budget hebben, daarvoor hebben we onze
boekhouding ingericht met specifieke bestemmingsfondsen op basis van specifieke giften.
Verstevigen relaties met zorginstellingen
De zorginstellingen zijn de belangrijkste relaties van Diva Dichtbij. Ze zijn afnemer van optredens en workshops
en genereren het belangrijkste deel van de inkomsten van Diva Dichtbij. We willen ervoor zorgen dat de relatie
met Diva Dichtbij zodanig wordt verstevigd, dat we een langdurige samenwerking met elkaar aan kunnen gaan.
Doel is dat zorginstellingen structureel optredens afnemen en dat de optredens en workshops ook na
Waardigheid & Trots in hun belangstelling en agenda blijven staan.
Het jaar 2018 zal vooral staan in het teken van verstevigen van de bestaande relaties met de grootste
afnemers. Vanaf 2019 werken we door naar de kleinere vaste klanten. Daarna bekijken we hoe we dit in 2020
voort zullen zetten.
Zorginstellingen kunnen ook eenvoudig, met weinig extra inspanning, helpen met fondsenwerving en het
vergroten van de naamsbekendheid van Diva Dichtbij. Voor de zorginstellingen is het aantrekkelijke PR om te
kunnen vertellen dat ze samenwerken met Diva Dichtbij en iets extra’s aan hun zorgverlening toevoegen.
Kortom voor alle partijen win-win: voor de bewoner, voor Diva Dichtbij en voor de zorginstelling.
Strategie fondsenwerving: relatiemanagement

Voor zowel zorginstellingen, als voor particuliere donateurs, sponsors, fondsen en serviceclubs zal
2018 vooral in het teken staan van relatiemanagement en het ontwikkelen van de tools hiervoor.
Werving donateurs

Nieuwe particuliere donateurs moeten we zoeken bij familie, vrienden van de doelgroeppersonen,
ouderen in het algemeen en mogelijk theaterbezoekers. Resultaten zien we pas op langere termijn.
De meeste huidige giften worden spontaan en anoniem gegeven naar aanleiding van een optreden.
We vragen zorginstellingen ondersteuning hierin en denken ook aan bijvoorbeeld crowdfunding,
sms-acties.
Om bij bedrijven onder de aandacht te komen, is maatwerk vereist. Men kan Diva Dichtbij op
verschillende manieren ondersteunen: met geld, met media aandacht in eigen en externe media,
met inzet medewerkers als vrijwilliger, met inzet kennis, materialen; ter beschikking stellen van
locaties en/of met de netwerken van het bedrijf. Diva Dichtbij kan verschillende tegenprestaties
bieden, zoals vermelding naam/logo, een optreden voor familie of relaties, een workshop voor
medewerkers.
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Verbetering prestaties kantoor
Flexibiliteit en kwaliteit

De kantoorbezetting is de afgelopen jaren langzaam gegroeid. Het aantal te verzorgen optredens
groeit echter heel snel. Deze groei zal ook in 2018 doorgaan. Daarbij beogen we ook het aantal te
geven workshops uit te breiden. Tezamen met de groei van de totale omvang zijn we nu toe aan een
herziening van taken en verantwoordelijkheden om flexibiliteit en kwaliteit te kunnen blijven
leveren.
Aandachtspunten

We zullen nog sterker prioriteiten stellen in te ondernemen activiteiten en werkzaamheden. De basis
voor onze werkzaamheden is vastgelegd in dit plan. Het belangrijkste is het behouden van kwaliteit,
het gehoor geven aan de sterk groeiende vraag naar optredens en workshops en het zorgen voor een
gezonde financiële basis.
Verruiming openstelling

Bij betere prestatie van kantoor en leveren van kwaliteit, behoren ook de openingstijden van het
kantoor. In de loop van 2018 zullen we bekijken of we ook op vrijdag open kunnen zijn. Vanaf
oktober 2017 is het kantoor ook op woensdag open met een vaste bezetting.
Vermindering kwetsbaarheid ICT
De ICT-werkzaamheden worden uitgevoerd door een vrijwilliger. Het gaat om het installeren en onderhouden
van hard- en software, infrastructuur en netwerk. Met de groei van het aantal medewerkers groeit ook de
behoefte aan efficiëntie van de werkzaamheden. De druk en verantwoordelijkheid die dit bij de vrijwilliger
oplevert wordt te groot. We bekijken hoe we dit gaan aanpakken. Een medewerker krijgt de
verantwoordelijkheid voor alle ICT en onderzoekt welk gedeelte van de ICT-werkzaamheden uitbesteed kunnen
worden bij professionele partij, zo mogelijk via sponsoring. Een andere optie is het aantrekken van een tweede
vrijwilliger.
Vacature communicatie
Er is een vacature voor een communicatiemedewerker. Op dit moment worden deze werkzaamheden tijdelijk
en met succes uitgevoerd door een vrijwilliger. In november 2017 start een stagiaire MBO commercieel bij Diva
Dichtbij. Zij kan verschillende medewerkers ondersteunen.

Nieuw CRM-systeem
Efficiëntieslag noodzakelijk

De mogelijkheden van het huidige CRM-systeem, eTapestry, worden bij het afhandelen van
boekingen nu ten volle benut. Wij lopen tegen de grenzen van het systeem aan. eTapestry is een
platte database waarin niet gewerkt kan worden met een if-functie. Daardoor kunnen bijvoorbeeld
kenmerken van optredens niet gekopieerd worden naar een nieuw optreden. Ook bij het maken van
facturen moeten vrijwel altijd gegevens handmatig worden aangepast buiten het systeem. Dit kost
veel tijd en risico op fouten worden vergroot. Er is dan ook behoefte om een volgende efficiëntieslag
te maken, zeker nu het aantal optredens blijft stijgen.
De aanbieder van eTapestry, die het afgelopen jaar al nauwelijks meer ondersteuning bood bij het
pakket, heeft onlangs aangekondigd dat het systeem per medio 2018 niet meer door hen
ondersteund zal worden en vanaf dat moment Engelstalig vanuit de UK zal worden ondersteund. Dit
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is voor ons geen optie. De vervanging van het systeem is daarom niet alleen wenselijk vanwege
inhoudelijke redenen maar noodzakelijk.
Eisen aan een nieuw CRM-systeem

In de aanloop fase naar een nieuw CRM namen wij onze workflow onder de loep en voerden we al
verbeteringen door. Bijvoorbeeld door meer verantwoordelijkheden neer te leggen bij medewerkers
en fysieke post te vervangen door e-mail of online afhandeling, konden een aantal handelingen
worden geschrapt of vereenvoudigd. Zo is onlangs het contract bij ieder optreden vervangen door
een bevestiging per e-mail en kunnen wij het werkproces verder optimaliseren.
Daarnaast is er een inventarisatie gemaakt van data, processen en rapportages die een CRM systeem
zou moeten bevatten. Op basis hiervan hebben we een pakket van eisen ontwikkeld.
Financiering van het CRM-systeem

Het benodigde budget is sterk afhankelijk van leverancier, functionaliteiten en mogelijk maatwerk.
Inventarisatie bij andere organisaties en leveranciers levert op dit moment een schatting op van
15.000 tot 30.000 euro. Zodra de keuze is gemaakt en de offerte is er, zullen we fondsen vragen
subsidie te verlenen voor deze noodzakelijke professionaliseringsslag.

