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Voorwoord
2017 was een feestelijk jaar voor Diva Dichtbij. We vierden ons
tienjarig jubileum met een slinger van feestelijkheden. Het begin van die slinger was een maandelijkse actie waarbij een
zorglocatie in elk van de twaalf provincies een optreden van
Diva Dichtbij kon winnen. Het eind van de slinger werd gevormd door een grandioos benefietconcert bij Theater de
Speeldoos in Baarn, met Karin Bloemen, Gerdi Verbeet en al
onze eigen Diva’s en Divo’s en pianisten. De zaal zat vol. De
sfeer ademde muziek en onderlinge warmte en betrokkenheid. Je kon de onderlinge verbondenheid van al deze mensen
bijna hóren groeien. Het was Diva Dichtbij ten voeten uit.
Naast alle feestelijkheden hebben we ons natuurlijk vooral beziggehouden met onze optredens. We deden er 639. Dat is
30% meer dan in 2017. We bereikten daarmee ruim 19.000
kwetsbare mensen. De helft van deze optredens vond plaats
in het derde trimester van het jaar. Dat maakte de logistiek
een behoorlijke uitdaging.

Voorwoord
Wat ons ook deugd deed, is dat we in 2017 een aantal nieuwe
donateurs mochten begroeten. Onze donateurs maakten onder meer de gratis optredens van onze jubileumactie mogelijk.
Vermogensfondsen maakten optredens mogelijk op plekken
waar dat anders financieel niet haalbaar was geweest. Ook
hielpen ze ons om onze groei te financieren.
Even onmisbaar als de donateurs en vermogensfondsen waren de vrijwilligers, waartoe we ook de extra inzet van onze
betaalde krachten rekenen, die ons hielpen om 2017 tot een
succes te maken.
Graag wil ik iedereen enorm hartelijk bedanken.
Pieternel van Amelsvoort
directeur Stichting Diva Dichtbij

Ook verzorgden we workshops, onder de titel ‘Stem af en
maak contact’, waarin we onze expertise in het non-verbaal
contact maken en het stemgebruik konden overdragen aan
medewerkers van zorgorganisaties.
Een hoogtepunt van 2017 was ook onze verhuizing, van een
zolderkamer naar een heus kantoor. Natuurlijk organiseerden
we daar een open dag. Ondertussen waren we ook druk bezig
met de voorbereidingen voor het uitbrengen van twee cd’s.
Dat werd mogelijk na een geslaagde crowdfundactie. In november konden we de prachtige cd’s presenteren. Ze werden
direct ook nog eens goed verkocht!
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10 jaar Diva Dichtbij
De kiem van Diva Dichtbij werd tien jaar geleden gelegd met een initiatief van Pieternel van Amelsvoort. Zij zong af en toe voor ernstig zieke mensen en zag wat
voor impact dat had. Dankzij haar bevlogenheid en doorzettingsvermogen groeide het initiatief uit tot een ANBI-organisatie met 15 professionele zangers en
zangeressen: Stichting Diva Dichtbij. De Diva's en Divo’s bezochten in 2017 maar liefst 639 keer een zorginstelling om zeer persoonlijke, intieme optredens te
verzorgen voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. De optredens vinden plaats in een 'huiskamer' of aan het bed. Mede dankzij de steun
van fondsen en donateurs mag Diva Dichtbij jaarlijks van betekenis zijn voor zo’n 19.000 kwetsbare mensen.
2007
Pieternel van Amelsvoort richt Stichting Diva Dichtbij op. De
doelstelling van Stichting Diva Dichtbij: ‘Via muziek en theater
mensen die door ziekte of anderszins kwetsbaar zijn, bijstaan
en hun situatie in gelukkiger perspectief plaatsen’.
2008
Stichting Diva Dichtbij is een serieuze kanshebber voor de
Zorgvernieuwingsprijs. Dat resulteert in een ambitieus pilotproject voor 2008 en 2009 dat door zeven fondsen wordt gefinancierd en dat 90 optredens, in twintig verpleeghuizen, mogelijk maakt.
2009
Er is veel media-aandacht voor Diva Dichtbij. Er volgen stappen naar een meer uitgewerkte organisatie. Een concretisering van het concept Diva Dichtbij is daar een onderdeel van.
Eind 2009 zijn er vier Diva’s en één Divo actief. Ze verzorgen
117 optredens.
2010
De behoefte aan een professionele organisatie groeit. Begin
2010 treedt er een nieuw type bestuur aan. Er wordt een strategie ontwikkeld die zich richt op een solide organisatie, financiële continuïteit en groei. In 2010 zijn er 138 optredens.
2011
Dankzij de strategie uit 2010 komt Diva Dichtbij in 2011 echt
op stoom. Er zijn dit jaar opnieuw meer optredens: 207, verzorgd door zes Diva’s en één Divo. De organisatie zet de eerste
lijnen uit om minder afhankelijk te worden van fondsen.
2012
Het eerste lustrum is een feit. De bekendheid van Diva Dichtbij
groeit gestaag, net als de waardering voor de optredens. Eén

van de Diva's neemt afscheid, er komen twee Diva's en een
Divo bij. Het aantal optredens groeit sterk. In 2012 verzorgen
we ruim 20% meer optredens.
2013
Diva Dichtbij verloot voor het eerst gratis optredens, om ook
van betekenis te kunnen zijn in verpleeghuizen die geen financiële middelen vrij kunnen maken. Er komt een comité van
aanbeveling met klinkende namen. Er treedt een medewerker
communicatie / fondsenwerving in dienst en er komen twee
Diva’s bij. De groei van het aantal optredens blijft doorzetten.
2014
Zorgorganisaties betalen zelf een groter deel van de kosten
van een optreden. Dat is voor Diva Dichtbij een bevestiging
van de betekenis van de optredens. Aan de kwaliteit van de
optredens wordt systematisch gewerkt. Er komt een plan voor
strategische fondsenwerving. Structurele financiering van de
optredens, blijft namelijk lastig.
2015
Diva Dichtbij ontwikkelt zich van pioniersorganisatie naar een
meer gestructureerde organisatie, gedragen door een groter
aantal betrokkenen. Met 396 optredens en 45 individuele optredens bereikt Diva Dichtbij dit jaar 12.000 mensen. Dat de
optredens positief effect hebben op de toehoorders, wordt
bevestigd in wetenschappelijk onderzoek.
2016
Mede dankzij het programma Waardigheid & Trots van VWS
groeit Diva Dichtbij sterk. Er zijn 488 optredens. En Diva
Dichtbij verzorgt nu ook regelmatig workshops ‘zingend contact maken’. Dat leidt tot enthousiaste reacties en verzoeken
om een vervolg.

2017
We zijn in jubelstemming en vieren ons tweede lustrum met
een weergaloos concert in Theater de Speeldoos. Via een
crowdfundingactie kunnen we twee cd’s uitbrengen. En eindelijk is het mogelijk om te verhuizen naar een ‘echt’ kantoor.
We geven meer workshops. Het aantal optredens stijgt ongekend snel: met 30%.
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Groei veel groter dan verwacht
Het aantal optredens groeide in 2017 met 30%, naar 639. Deze enorme groei overtrof onze verwachtingen. Want medio 2016 gingen we er nog van uit dat we in
2017 op zo’n 500 optredens uit zouden komen. We bereikten in 2017 ruim 19.000 kwetsbare mensen die langdurig afhankelijk zijn van langdurige zorg.

Aantal bereikte mensen
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horen we regelmatig dat verzorgenden op ideeën komen voor
het gebruik van specifieke muziek in de dagelijkse zorg, nadat
zij gezien hebben hoe sterk een bewoner kan reageren op bepaalde muziek.
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wel steeds vaker dat ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld worden opgevangen tussen mensen met somatische of
dementiële aandoeningen. Dit vraagt veel van de verzorgenden die vaak weinig zijn toegerust voor het omgaan met psychiatrische aandoeningen. Een optreden van Diva Dichtbij
wordt op dergelijke afdelingen als zeer bijzonder ervaren omdat iedereen zich als mens gezien voelt en er een groep ontstaat tijdens het optreden.
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Relatief minder nieuwe locaties
Het aandeel ‘nieuwe locaties’ in het totaal aantal optredens
daalt elk jaar, een logisch gevolg van de groei van ons bereik.
In 2017 was 31% van de locaties waar we een optreden verzorgden nieuw voor ons.
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Op 167 locaties brachten we één bezoek in 2017. Op 122 locaties kwamen we vaker. De grote ‘herhalingsvraag’ bevestigt
dat onze optredens ook als we vaker komen waardevol zijn.
We vermoeden dat de waarde zelfs toeneemt naarmate wij
vaker komen. Uit de feedback die we krijgen blijkt namelijk dat
personeel en mantelzorgers inspiratie putten uit onze optredens voor het dagelijkse contact en de dagelijkse zorg. Ook

Doelgroepen algemeen
Mensen met psychogeriatrische klachten zijn nog steeds onze
belangrijkste doelgroep, met een aandeel van 55% in de optredens. Daarnaast verzorgen we veel optredens op locaties
waar zowel mensen met dementie als mensen met somatische aandoeningen verblijven (19%). Ook de combinatie van
deze aandoeningen met psychiatrische ziektebeelden blijft
sterk vertegenwoordigd (16%). Meestal komen de ziektebeelden niet gemengd binnen een huiskamer voor. Maar we zien

somatiek
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psychiatrie (gerontopsychiatrie)
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verstandelijke beperking en overig
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Doelgroep ‘verstandelijke beperking’
In 2017 presenteerden we ons bij StudieArena bij een congres
over welzijn in de gehandicaptenzorg. Kort daarvoor kregen
we al een eerste aanvraag voor een optreden bij Space Station
in Zeeland voor een optreden voor een groep met een ernstig
meervoudige beperking (EMB). De organisatie was enorm onder de indruk van onze benadering en de respons die dit gaf
bij de doelgroep. We deden wat we altijd doen: innerlijk afstemmen op de ander en van daaruit een non-verbaal (of verbaal) gesprek aangaan. Het blijkt ook bij deze doelgroep een
sleutel te zijn voor bijzondere reacties. Hierna volgden nog zeven optredens voor de doelgroep EMB, steeds gevolgd door
enthousiaste reacties en de vraag om herhaling. In dit kader
kwamen we ook een nog meer complexe doelgroep tegen:
EMB met dementie. Zelf vonden we het moeilijk in te schatten
of onze benadering hier werkte. De aandacht van de mensen
was zeer fragmentarisch, waardoor de Diva gedurende het optreden geen vertrouwen kon opbouwen. Het bleef daardoor
incidenteel contact wanneer een bewoner even reageerde en
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soms helemaal open ging. Toch was de feedback ook hier positief en was er belangstelling voor een vervolg. Naar aanleiding van onze ervaringen hebben we een document voor de
Diva’s en Divo’s opgesteld dat zij kunnen gebruiken om zich
voor te bereiden op een optreden voor deze doelgroep.
Piek in de laatste maanden
Bijna de helft van alle optredens vond plaats in de laatste vier
maanden van het jaar. Dit is een vast patroon. Het lijkt erop
dat zorgorganisaties relatief vaak pas aan het eind van het
jaar, als duidelijk is of er nog geld ‘over’ is van het betreffende
budget, besluiten om een optreden van Diva Dichtbij in te kopen. De scheve verdeling van de optredens over het jaar vergt
echter veel van de medewerkers op kantoor en van de Diva’s.
Het blijft een uitdaging om de organisatie erop in te richten.
Daarom blijven we ook proberen om een betere spreiding van
de optredens te bewerkstelligen.

Verdeling optredens

De reacties die ik van collega’s kreeg: “Onze
bewoners waren ontspannen!”, “Wat een respect straalde ze uit naar de bewoner toe!” en
“Wat een mooie stem had ze!”. Ik kan al die
reacties beamen!

op alle locaties van Pieter van Foreest minstens één keer per
jaar optreden. Er is een korting overeengekomen op de prijs
voor de optredens, onder voorwaarde dat Pieter van Foreest
minimaal veertig optredens per jaar boekt. Dat aantal werd
ruim overschreden. In 2017 verzorgden we 61 optredens en
vier workshops. Ook werden in 2017 alle huiskamers van Pieter van Foreest getrakteerd op de verzamel-cd van Diva Dichtbij. Het driejarig partnership met Vivium dat eind 2017 afliep,
is met één jaar verlengd. Ook dit partnership omvat afspraken
over optredens en workshops. In 2017 verzorgden we 99 optredens en vier workshops op locaties van Vivium. Het geld
voor de optredens komt vanuit de Steunstichting Vivium Zorggroep. Het is nog niet duidelijk of deze stichting na 2018 budget beschikbaar kan blijven stellen voor optredens en workshops van Diva Dichtbij.

jan - apr
mei-aug
sep-dec

Partnerships met zorgorganisaties
Bij verschillende zorgorganisaties verzorgen we jaar in jaar uit
optredens, soms tientallen per jaar. We streven ernaar met
deze en andere organisaties langlopende afspraken te maken.
Zo zijn we in 2017 een driejarig partnership aangegaan met
Pieter van Foreest. Daarbij hebben we afgesproken dat we minimaal twee keer per jaar een workshop verzorgen en dat we
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Kwaliteit voor alles
Uit respect voor onze doelgroep en vanuit onze wens om maximale meerwaarde te bieden, leggen we onszelf hoge eisen op wat betreft de kwaliteit van onze
optredens en workshops. Het is dan ook een zeer bewuste keuze om te blijven investeren in de vaardigheden van de Diva’s en Divo’s en in een gedegen voorbereiding van de optredens.
Trainingsweekend
Zoals elk jaar organiseerden we in 2017 een trainingsweekend
voor de Diva’s en Divo’s. Hierbij besteedden we aandacht aan
verschillende thema’s die gedurende het jaar naar voren kwamen tijdens de individuele trainingen en die bijdragen aan de
verdieping van het vak Diva Dichtbij. Ook kregen alle Diva’s en
Divo’s een training-on-the-job.

Diva Dichtbij scoort uitstekend (Facebook reviews)
Grondige voorbereiding
Tijdens de voorbereiding van elk optreden inventariseren we
de omstandigheden en de wensen. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over het soort aandoening van de bewoners,
over hun culturele en religieuze achtergrond, muziekvoorkeuren en leeftijd. We verwerken al die informatie in een draaiboek voor de Diva/Divo, die zich zo gericht kan voorbereiden
op elk optreden.
Zorgvuldige evaluatie
Na bijna alle optredens (bij de locaties waar we frequent komen niet altijd) vragen we de zorgorganisatie om een evaluatieformulier in te vullen. We gebruiken de suggesties die we
langs deze weg krijgen voor verdere verbetering van onze optredens. Ook de Diva’s en Divo’s krijgen elke evaluatie van hun
optredens. En als er iets niet helemaal is goed gegaan tijdens
een optreden, nemen we altijd telefonisch contact op met zowel de zorgorganisatie als met de Diva/Divo om het probleem
en de oorzaken duidelijk te krijgen en herhaling te voorkomen.

Trainingsdag ‘psychiatrie’
Tijdens een trainingsdag ‘psychiatrie’, een herhaling van een
training van twee jaar geleden, bracht een trainer onze Diva’s
en Divo’s in contact met hun eigen grenzen en de eigen ‘waanzin’. Een ervaringsdeskundige trainingsacteur liet ervaren wat
psychiatrische ziektebeelden met hen doen. Na afloop van
deze training lieten verschillende Diva’s en Divo’s weten dat
ze ook voor de doelgroep psychiatrie willen optreden.
Heidag
Voor het eerst organiseerden we een ‘heidag’ voor de
Diva’s/Divo’s en de kantoormedewerkers gezamenlijk. Tijdens
deze dag lag de nadruk op het creëren van draagvlak in een
groeiende organisatie. We wisselden ideeën uit over de ontwikkelingsrichting van Diva Dichtbij en we benoemden belangrijke aandachtspunten.

Opleiding nieuwe Diva’s/Divo’s
De duur en de inhoud van de opleiding van een nieuwe
Diva/Divo is maatwerk. We selecteren artiesten waarvan wij
zien dat ze de benodigde kwaliteiten in huis hebben. Soms liggen die kwaliteiten heel dichtbij, soms is er wat meer tijd (tot
zes maanden) nodig om het vak zodanig te beheersen dat iemand er volledig mee vertrouwd is en volledig zelfstandig aan
het werk kan. Tijdens de opleiding loopt een Diva/Divo-in-dedop mee met verschillende Diva’s, waarbij steeds bepaalde
aandachtspunten en leerdoelen worden besproken.

Namens mij en mijn bejaarde vader: hartelijk
dank voor dit hartverwarmend optreden.
Fantastisch!

Nieuwe Diva’s en Divo’s
Om de groeiende vraag naar optredens bij te benen hebben
we in 2017 twee nieuwe Diva´s en één nieuwe Divo opgeleid.
We vonden onze nieuwe artiesten via drie selectieworkshops,
waarvoor zich 56 kandidaten hadden aangemeld. De kandidaten betaalden voor deelname, waardoor de workshops ongeveer kostenneutraal konden worden aangeboden. Zestien
kandidaten deden een auditie, waarvan we er vijf geschikt
vonden om echt voor ons aan de slag te gaan. Drie daarvan
deden ook een praktijkauditie en werden opgeleid in het vak
van Diva Dichtbij. We hebben nu dus nog twee kandidaten op
de reservelijst.
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Meerwaarde door kennisdeling
Diva Dichtbij heeft tien jaar ervaring in het afstemmen op, en contact maken met mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg. Daarbij gebruiken we onze
stem. Maar we doen veel méér om authentiek contact te leggen, verbaal en non-verbaal. We delen deze kennis en ervaring graag. Dat doen we onder meer via
presentaties en workshops.
Meer workshops
Via onze workshops geven we mensen handvatten voor de dagelijkse zorg. In 2017 verzorgden we 25 workshops, aanmerkelijk meer dan in 2016. We investeerden veel tijd in de verdere ontwikkeling van de workshops, onder meer aan de opbouw van een collectie oefeningen. Wel gebeurde dit met
enige vertraging doordat de samenwerking met onze trainer
van het eerste uur beëindigd werd. Zowel de trainer als Diva
Dichtbij waren toe aan een nieuwe stap. Gelukkig lukte het om
een nieuwe trainer te vinden en in te werken. Sinds eind 2017
staat ons workshopaanbod op onze website. Vanaf 2018 bouwen we de workshops verder uit. Verschillende Diva’s/Divo’s
hebben belangstelling om zelf workshoptrainer te worden.
Hier gaan we in ons trainingsweekend van 2018 mee aan de
slag. Mogelijk krijgen we op deze manier een groeiend aantal
trainers tot onze beschikking die helemaal thuis zijn in ons
vakgebied.

“De workshop werkt door, ook nu een jaar later nog. Onlangs hoorde ik een collega in de
kamer van een zeer teruggetrokken bewoner
zingen en zag ook het effect in het gezicht
van de bewoner. Collega’s spreken elkaar er
op aan als ze het horen bij de ander, of geven tips in werkoverleg ‘heb je al geprobeerd
met neuriën of zingen?’. Het helpt ook om
even afstand te nemen van de tredmolen en
stress. Als je zingt heb je er je volledige aandacht en focus bij, je ontspant eigenlijk samen met de bewoner. Het is een enorm
goed hulpmiddel wat je altijd bij de hand
hebt.”

Aantal workshops
30

(zang)stem. Naar behoefte van de aanvrager leggen we daar
verschillende accenten in. We hebben ervaren dat de workshop interessant is voor álle lagen en disciplines binnen een
zorgorganisatie: bestuurders, managers, fysiotherapeuten, logopedisten, teamleiders, verplegenden, verzorgenden, assistenten, vrijwilligers en mantelzorgers. De extra winst van een
in dit opzicht heterogene groep is dat er onderling op een andere manier verbindingen tot stand komen. Dit werkt inspirerend.
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Inhoud workshop
In onze workshop ‘Stem af en maak contact’ gaan we in op
twee aspecten: het non-verbaal contact en het gebruik van de

Geen open inschrijving meer
De meeste workshops die we gaven waren voor zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast gaven we
een workshop voor amateurzangers bij De Gruitpoort in Doetinchem. Deze zangers gingen na de workshop zelf optreden
in huiskamers van verpleeghuizen. Ook organiseerden we drie

workshops met open inschrijving. In de toekomst doen we dit
laatste niet meer. Er kwamen namelijk mensen met zeer diverse achtergronden op af, waardoor het lastig was iedereen
tevreden te stellen. De derde keer waren er bovendien onvoldoende deelnemers en moesten we de workshop afzeggen.
Presentaties en ‘specials’
Presentaties zijn van belang omdat we daarmee ook leidinggevenden en beslissers bereiken. We worden, zonder actieve
werving, regelmatig uitgenodigd voor presentaties op congressen en symposia. Zo waren we in 2017 te gast bij het Zorgnetwerk. Bij het symposium ‘Rendement van Geluk’ in februari mochten wij ons uitgebreid presenteren en kwam de
waarde van onze optredens als bijdragend aan het geluk van
bewoners van zorginstellingen goed tot zijn recht. In oktober
zongen we op het grote podium van de ‘Health & Care Day’
initiator Theo van Brussel toe op zijn verjaardag. Als gast van
Facilicom zongen we in de wandelgangen. We waren ook aanwezig, als gast van Vakmedianet, bij de Dag van de Gastvrijheid, waar we zongen op het grote podium. En we presenteerden ons tijdens een symposium van Fan Factory voor HRmanagers in de zorg en leveranciers uit Food & Beverage. Verder waren we aanwezig bij drie congressen van StudieArena,
één keer met een presentatie en twee keer met een workshop
in combinatie met zang in de wandelgangen. En in Zeeland
verzorgden we een presentatie met optreden tijdens een uitverkocht congres over palliatieve zorg van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland (NPZZ).

“Ik zie mezelf niet bepaald als een zangeres.
Dat bleek gelukkig niet uit te maken. Ik heb
echt heel veel geleerd.”
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Publicatie onderzoek
Begin 2018 zal de publicatie naar aanleiding van het onderzoek uit 2015 worden aangeboden aan een wetenschappelijk
tijdschrift. We zijn heel blij en dankbaar dat Annemieke Vink
van ArtEZ zich hier samen met de studenten, die inmiddels allemaal weer andere dingen aan het doen zijn, voor heeft ingezet. De gesprekken met ArtEZ over vervolgonderzoek zijn
voortgezet. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een concreet
resultaat. Ook hebben we een oriënterend gesprek gevoerd
met Movisie. Binnenkort hopen we dat we tot een concreet
onderzoeksvoorstel kunnen komen, dat uitgevoerd kan worden door een of twee masterstudenten.

“De wangen van een meneer werden nat van
de tranen. En ook anderen, waaronder personeel en bezoek, hielden het niet droog. Het
optreden heeft bij iedereen een diepe indruk
achtergelaten.”

Bijdrage aan kennissynthese
We werden uitgenodigd bij de kennissynthese ‘effecten van
culturele interventies op positieve gezondheid’, die in opdracht van ZonMw werd uitgevoerd door Movisie, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
en Hogeschool Windesheim. We brachten de resultaten uit
onderzoek naar de effecten van onze optredens in en we
praatten mee over het belang van de ontwikkeling van deze
kennis en de inbedding ervan in de zorg. Ook voor de toekomst achten wij het van belang om dit gesprek levend te houden en in Den Haag aandacht te vragen voor het thema. Dit is
onder meer van belang om te voorkomen dat de bijzondere
meerwaarde die mede dankzij het programma Waardigheid
en Trots is gerealiseerd, verloren zou gaan zodra dit programma in 2020 afloopt.
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Steviger op eigen benen
In 2017 was er voor minder dan 10% van de optredens financiële steun van een vermogensfonds nodig. Dat is opnieuw een stapje in ons streven om een minder
groot beroep te doen op vermogensfondsen en steviger op eigen benen te staan. Vooral dankzij het subsidieprogramma Waardigheid en Trots konden zorginstellingen een groter deel van de kosten van optredens zelf betalen. Daarnaast groeide de steun van sponsoren, donateurs en vrijwilligers. Ondanks deze positieve
ontwikkelingen blijft het noodzakelijk een beroep te doen op vermogensfondsen, met name voor projecten en voor optredens voor doelgroepen met psychiatrische aandoeningen.
Vermogensfondsen
In absolute bedragen is voor onze optredens de afhankelijkheid van de financiële steun door vermogensfondsen afgenomen van € 60.900 in 2016 naar € 53.308 in 2017. Doordat we
veel meer optredens deden dan begroot nam het percentage
optredens dat met hulp van fondsen werd gefinancierd af van
28% in 2016 naar 21% in 2017. Daarmee hebben we de magische grens van 25% gepasseerd. Daar zijn we trots op!
Eigen bijdragen
De eigen bijdrage van zorginstellingen aan de vergoeding van
de kosten van een optreden ontwikkelde zich zeer positief in
2017. Werd in 2016 nog 57% van de optredens volledig betaald door de zorginstelling zelf, in 2017 was dat 69%. De gemiddelde eigen bijdrage van de zorginstellingen steeg van
€ 325 naar € 384 per optreden. Dat is vooral te danken aan het
subsidieprogramma Waardigheid en Trots van de overheid,
waarmee zorginstellingen méér kunnen bijdragen én meer optredens in kunnen kopen.
Donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk
De totale opbrengst van donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk steeg met bijna 60% naar € 48.068. Dat is mede te danken aan de crowdfundingactie voor de productie van 2 cd’s,
die € 4.443 opbracht, en aan de extra uren die medewerkers
maakten in de vorm van vrijwilligerswerk.

particuliere donaties

€ 12.651

sponsors en serviceclubs

€ 20.596

vrijwilligerswerk

€ 14.821

totaal

€ 48.068

Meer donaties van particulieren
In 2017 kregen we donaties ter waarde van € 12.651 (2016:
€ 7.705). Voor het eerst gebeurde dat ook via een (fiscale)
‘overeenkomst periodieke giften’. We kregen er drie grote
particuliere gevers bij. Dankzij de toename van de particuliere
donaties konden we de gratis optredens laten meegroeien
met het totaal aantal optredens.

zorgorganisaties en directeuren van leveranciers aan zorginstellingen. Het aangeboorde netwerk leidt tot interessante
contacten en biedt allerlei kansen. Ook zijn wij gesprekken begonnen, en nog aan het plannen, met de overige leden uit ons
Comité van Aanbeveling om te onderzoeken of zij een actievere rol als ambassadeur ambiëren of bijvoorbeeld zitting willen nemen in een support netwerk

Samenwerking bedrijven en serviceclubs
We realiseerden vier samenwerkingen met serviceclubs: Inner
Wheel Emmen, Inner Wheel Arnhem Rijn-IJssel, Lions Krimpen
a/d IJssel (Golf) en Soroptimisten Achterhoek (Kitsch en
Kunst). Daarnaast werken we samen met ZorgNetwerk, Lensen Projectinrichtingen, Facilicom, Jumbo Hollak (spaarzegelactie), Eeko van Klaveren (inzamelen cartridges en mobieltjes), geef.nl en sponsorkliks. Graag bedanken we deze bedrijven. Onze dank gaat ook uit naar AtmR in Doetinchem, dat ons
tegen een gunstige prijs voorzag van meubilair voor ons
nieuwe kantoor. De opbrengsten via serviceclubs en bedrijven
waren ongeveer gelijk aan die in 2016.

Fondsenwerving samen met zorgorganisaties
Nu veel zorgorganisaties budgetten hebben voor welzijn vanuit Waardigheid en Trots is het klimaat niet geschikt om inzamelacties rond verpleeghuizen te starten.

Betrokkenheid comité van Aanbeveling
Karin Bloemen en Gerdi Verbeet van ons Comité van Aanbeveling leverden een bijzondere bijdrage aan ons benefietconcert, waarvoor we enorm dankbaar zijn. Aad Koster, ook lid
van ons Comité van Aanbeveling, introduceerde ons bij Theo
van Brussel, netwerkspecialist van onder meer Zorgnetwerk
Nederland en Foodservice Network. Dit heeft een interessant
netwerk voor ons geopend, waardoor we ons mochten presenteren op drie congressen. Ook leidde het indirect tot een
uitnodiging om te zingen tijdens de dag van de gastvrijheid in
de zorg. En dat leidde weer tot een uitnodiging bij Treant om
op te treden in twee verpleeghuizen en een ziekenhuis. Onze
directeur is als gast welkom op alle netwerkdagen van het
Zorgnetwerk en ontmoet daar directeuren en bestuurders van

Crowdfunding succes
Onze actie op voordekunst, een platform voor crowdfunding
in de creatieve sector, leverde meer dan het streefbedrag op,
ruim voldoende om twee cd’s te produceren: een cd met nummers van twaalf Diva’s en Divo’s en een solo-cd van Divo Paul
Walthaus. Na een optreden kregen we namelijk vaak de vraag
(van verzorgend personeel, mantelzorgers en familieleden) of
we ook een cd hadden. Vanaf medio november konden we die
vraag eindelijk positief beantwoorden. Doordat we veel meer
cd’s verkochten dan verwacht, bleef er € 700 over van de opbrengst van de crowdfunding. Dit bestemmen we voor de uitgave van een volgende cd.
Volgen Schenkhet
De Schenkhet-veiling is met een klein jaar vertraging van start
gegaan. Diva Dichtbij heeft in 2017 geen actie hierop ondernomen, de verhouding inspanning-opbrengst leek negatief.
Gouden Dagen
We hebben een vermelding op de website van Gouden Dagen,
opgericht door RCOAK en Sluyterman van Loo. Helaas heeft
dit nog geen extra optredens opgeleverd.
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Goed in beeld in jubileumjaar
Een slinger van feestelijkheden in ons jubileumjaar zorgde ervoor dat we de banden met bestaande relaties konden aanhalen en dat we bij een groter publiek in
beeld kwamen. Voor Diva Dichtbij is een grote naamsbekendheid bij het algemene publiek belangrijk, onder meer met het oog op fondsenwerving. Het overgrote
deel van onze externe communicatie richt zich dan ook op het vergroten van de bekendheid van, en waardering voor, het werk van Diva Dichtbij. Daarnaast
richten we ons incidenteel met specifieke boodschappen op bijvoorbeeld zorgmedewerkers, zorgbestuurders en potentiële donateurs.
Feestelijk jubileumjaar
We organiseerden een slinger aan feestelijkheden en activiteiten gedurende het jaar. Absoluut hoogtepunt was ons jubileumconcert. Maar dat was zeker niet de enige activiteit waarmee we stilstonden bij ons 10-jarig bestaan. We gaven gratis
optredens weg, we brachten 2 cd’s uit en we maakten een
nieuwe promotievideo.
Hartverwarmend jubileumconcert
Onze medewerkers en vrijwilligers staken veel tijd en energie
in de organisatie van een jubileumconcert op 19 november.
De opbrengsten, onder meer uit kaartverkoop en een loterijactie, waren voldoende om de kosten van de avond te dekken,

maar niet die van de daaraan voorafgaande organisatie. Een
aandachtspunt voor een volgend benefiet is dan ook om de
kosten nog lager te houden door te kiezen voor een gratis locatie. Het jubileumconcert was overigens een grandioos gebeuren. Zo’n 250 mensen genoten in Theater De Speeldoos
van optredens van onze Diva’s en Divo’s, onze pianisten en de
speciale gast, Karin Bloemen. Diva Dichtbij-oprichtster Pieternel van Amelsvoort werd in het zonnetje gezet en op het podium geïnterviewd door voormalig Tweede Kamervoorzitter
Gerdi Verbeet. Zij is, net als Karin Bloemen, lid van het comité
van aanbeveling van Diva Dichtbij. Tijdens en na het concert
ontvingen we veel hartverwarmende reacties. Het deed ons
erg goed om te zien dat er inmiddels zó veel mensen zijn die
Stichting Diva Dichtbij een warm hart toedragen en zich daarmee ook onderling verbonden voelen.

Veel animo voor gratis optredens
Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan verlootten we via
een Like&Deel-actie op Facebook elke maand een gratis optreden in één van de twaalf provincies. Vooral medewerkers
van verpleeghuizen namen massaal deel aan de actie.

CD’s groot succes
De vele verzoeken die we ontvingen voor een cd met liederen
van onze Diva’s waren, samen met de viering van ons tweede
lustrum, aanleiding om twee cd’s uit te brengen: een verza-

“Wat een bijzondere cd is dit.
Al onze bewoners worden er rustig van.“

mel-cd met alle Diva’s en een solo-cd van Divo Paul Walthaus.
Paul kreeg namelijk verreweg de meeste verzoeken om een
cd. We lieten 1.000 stuks van de verzamel-cd persen en 300
stuks van de solo-cd van Paul. We dachten dat dit ruim voldoende zou zijn voor meerdere jaren. Aan het eind van 2017
waren er echter minder dan 400 verzamel-cd’s over en zo’n 40
solo-cd’s.

Keuze social media
Onze belangrijkste communicatiemedia zijn onze website,
onze Facebook-pagina en onze digitale nieuwsbrief. We kozen
ervoor om minder actief te zijn op Twitter omdat het bereik
relatief klein is. Ons bereik via LinkedIn is nog zeer beperkt. In
2018 willen we dit vergroten, om meer in beeld te komen bij
beslissers (optredens en workshops), stakeholders en potentiële sponsors.
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Interne communicatie
Met de groei van het aantal optredens, groeit ook het aantal
Diva’s en Divo’s en het aantal (vrijwillige) medewerkers. Het
belang van goede interne communicatie neemt daarmee toe.
Daarom versturen we regelmatig een interne nieuwsbrief. Een
ander belangrijk communicatiemedium is onze WhatsAppgroep waarin Diva’s, kantoormedewerkers, trainer en pianist
contact met elkaar houden.
Facebook-likes: +40%
Het aantal Facebook-likes voor Diva Dichtbij steeg in 2017 met
40% naar 2.178. Vooral onze actie ‘Diva Dichtbij trakteert op
optredens’ droeg bij aan deze toename.
Vijf nieuwsbrieven
In het verslagjaar verzonden we vijf reguliere nieuwsbrieven
en drie nieuwsflitsen: een aankondiging en een reminder voor
ons benefietconcert en een bericht over de verhuizing van ons
kantoor.
Bezoek website licht gedaald
Onze Diva’s en Divo’s zijn sinds eind 2017 niet alleen te zien,
maar ook te horen op onze website. We gebruikten de cd-opnames om een zangfragment van onze Diva’s en Divo’s op de
website te plaatsen. Het websitebezoek daalde licht. Een duidelijke verklaring hiervoor hebben we nog niet. Mogelijk is
een belangrijk deel van onze doelgroepen inmiddels voldoende bekend met Diva Dichtbij, zodat zij geen informatie
meer zoeken op onze website of ons actief volgt op Facebook.
In het nieuws
Diverse lokale, regionale media en landelijke vakbladen schreven ook in 2017 positieve verhalen over Diva Dichtbij. In september waren we te gast bij Tijd Voor Max, op NPO1. Diva Isabella Scholte was te zien in het tv-programma Gelderland
Helpt en Radio4 Internet maakte een prachtige reportage over
Divo Jan Willem Baljet. Veel publicaties en uitzendingen zijn
nog te bekijken op onze website.
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Dynamiek in de organisatie
De sterke groei van het aantal optredens zorgde voor de nodige dynamiek in de organisatie. Het aantal Diva’s en Divo’s groeide, net als het aantal (parttime)
medewerkers op kantoor. De interne coördinatie en communicatie wordt daarmee steeds uitdagender.
Meer Diva’s en Divo’s
Begin 2017 waren er twaalf artiesten verbonden aan Diva
Dichtbij. Aan het eind van het jaar waren dat er vijftien. Helaas
hadden we, voor het eerst, last van langdurige uitval door
ziekte van drie Diva´s. Eén daarvan is alweer aan het werk, de
andere twee hopen in de loop van 2018 weer aan de slag te
gaan.
Bezetting kantoor
Het aantal uren voor de productie van de optredens is, in het
verlengde van de groei, uitgebreid. Hiervoor is een extra parttime medewerker aangetrokken. Dit heeft ons als organisatie
minder kwetsbaar gemaakt. Onze communicatiemedewerker
heeft, wegens verhuizing, in oktober Diva Dichtbij verlaten. De
vacature is eerst via vrijwilligerswerk ingevuld, vanaf 2018 gebeurt het door een combinatie van betaald werk en vrijwilligerswerk. Medio 2017 trad er een nieuwe relatie- en fondsenwerver in dienst, ook een parttimefunctie.
Meer structuur
Eén van de conclusies van de heidag was dat er meer structuur
nodig is op kantoor en er meer verantwoordelijkheden naar
medewerkers gedelegeerd kunnen worden. We zijn gestart
met een maandelijks werkoverleg, een maandelijks communicatieoverleg en ad hoc overleggen met medewerkers. Ook is
er een begin gemaakt met de overdracht van een aantal zakelijke verantwoordelijkheden naar een medewerker die een coordinerende rol kreeg.
Nieuw kantoor
In maart 2017 zijn wij met het kantoor verhuisd van de ‘zolderkamer’ in Hummelo naar een kantoorverzamelgebouw in
Wehl, de Graansilo. Wij huren in dit industrieel erfgoed een
kantoor van 50 vierkante meter. Dit biedt de medewerkers betere werkplekken. Toekomstige uitbreiding is mogelijk. Op 24
mei organiseerden we een open dag in ons nieuwe kantoor.

Leerbedrijf
In het voorjaar van 2017 zijn we erkend als leerbedrijf voor het
middelbaar beroepsonderwijs. In november startten we met
een stagiaire voor de duur van een half jaar. Het accent van de
stage ligt op de ondersteuning van de productie van optredens. Daarnaast verricht de stagiaire onder meer werkzaamheden voor communicatie en fondsenwerving
Bestuur
De voorzitter van het bestuur van Stichting Diva Dichtbij, Petra
van der Linden-Brussen, heeft in 2017 afscheid genomen.
Haar functie is door zittend bestuurslid Tom Zewald overgenomen. Sandra Sluijpers-de Roos is tot het bestuur toegetreden.
Wet DBA
Sinds mei 2016 is Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) van toepassing tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers). Met een modelovereenkomst waarin de arbeidsrelatie staat omschreven, lopen partijen geen risico op
naheffingsaanslagen. Wij hebben voor de Diva’s en Divo’s een
modelovereenkomst opgesteld. Deze is door de Belastingdienst goedgekeurd. Wij verwachten begin 2018 ook andere
modelovereenkomsten gereed te hebben. Dat is ruim op tijd,
aangezien de handhaving van de Wet DBA tot 2020 is uitgesteld.
Vervanging CRM
Ons CRM-systeem, dat we onder meer gebruiken voor de organisatie en administratie van optredens, voldoet niet meer
aan de wensen. Bovendien wordt het softwarepakket vanaf
medio 2018 niet meer vanuit Nederland ondersteund. Vervanging is hierdoor essentieel. Begin 2018 nemen we hierover
een besluit.
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Ook financieel een goed jaar
We zijn blij dat we 2017 ook financieel met een positief resultaat af konden sluiten. Dit maakt het mogelijk onze algemene reserve op peil te brengen. Ook positief is dat we onze afhankelijkheid van vermogensfondsen verder terug konden dringen.
Goed resultaat
Dankzij het grote aantal optredens in de laatste maanden
van het jaar, sloten we 2017 met een positief resultaat af.
Aanvankelijk zagen de cijfers er echter minder rooskleurig
uit. Tot en met het derde kwartaal was ons resultaat negatief. Dit was zo zorgelijk dat een deel van het betaalde personeel vrijwillig extra uren maakte. Achteraf was dit niet nodig
geweest.
Aanvulling reserve
Het positieve resultaat over 2017 maakt het mogelijk om
onze algemene reserve aan te vullen tot ruim de gewenste
10% van de omzet, genoeg om in moeilijke tijden drie maanden te overbruggen. Het is overigens wenselijk om een iets
hoger eigen vermogen op te bouwen, om bijvoorbeeld het
wegvallen van de gelden van Waardigheid & Trots in 2020 op
te vangen. Voor de continuïteit hebben we dan financiële
middelen nodig voor fondsenwervingscampagnes.
Minder afhankelijk van vermogensfondsen
Onze afhankelijkheid van vermogensfondsen voor reguliere
optredens is verder gedaald: van 20 naar 13%. Dat was mogelijk dankzij een stijging van de eigen bijdragen van zorginstellingen. Die steeg van gemiddeld 75 naar gemiddeld 80%.
Ook het aandeel van sponsors, donateurs en vrijwilligerswerk
in de financiering van reguliere optredens steeg in 2017, van
6 naar 7%. Dat lijkt een klein verschil, maar het gaat om een
stijging van ruim € 10.000.
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Relatief minder overheadkosten
Onze overheadkosten bestaan uit algemene kosten, kosten
voor fondsenwerving en kosten voor communicatie. Door
onze groei is het aandeel van deze overheadkosten in de totale kosten opnieuw gedaald: van 32% in 2016 naar 28% in
2017. De kosten van training, werving, opleiding en uitrusting
van (nieuwe) Diva’s zijn tot nu toe gefinancierd vanuit het project ‘expertise uitbouwen en delen’. Vanaf 2018 rekenen we
deze kosten als kosten voor optredens omdat dit structurele
kosten zijn om de kwaliteit van onze optredens te garanderen.

Herkomst baten optredens (excl. psychiatrie)
zorginstellingen

vermogensfondsen

sponsoren, donateurs, vrijwilligers

2016

74%

20%

6%

2017

80%

13%

7%
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Balans per 31 december 2017
Realisatie
31 december 2017

Toelichting
• De openstaande vorderingen hebben betrekking op facturen uit de laatste 4 maanden van 2017. We verwachten dat ze in het eerste kwartaal
2018 voldaan zullen worden.

Realisatie
31 december 2016

ACTIVA
Vorderingen

€

49.515

Nog te ontvangen subsidies

€ 102.982

€ 130.414

Liquide middelen

€ 170.663

€ 113.341

Totaal activa

€

€

• De voorzieningen zijn iets opgehoogd voor de vervanging van geluidsapparatuur. In 2017 bleef er geld over dat voor dit doel begroot was.
Om zeker te zijn dat we voldoende middelen hebben op het moment
dat apparatuur de geest geeft, hebben we dit onbenutte bedrag toegevoegd aan de voorziening.

37.666

323.160

€

281.421

€

113.990

PASSIVA
Eigen Vermogen

€

31.603

Voorzieningen

€

8.346

€

7.075

Bestemmingsfondsen

€ 103.630

€

75.312

Totaal Eigen Vermogen

€

31.603

€ 143.579

Kortlopende schulden
• Crediteuren

€

• Overlopende passiva

€ 118.810

41.165

€

• De bestemmingsfondsen zijn toegenomen. Van de € 103.630 betreft
een bedrag van € 28.639 nog niet benutte toezeggingen van vermogensfondsen. In 2016 bedroeg dit slechts € 13.794. Hieruit blijkt dat we nog
grotere stappen hebben kunnen zetten dan begroot in het minder afhankelijk worden van vermogensfondsen. Aan de vermogensfondsen
waarvan niet het gehele bedrag in 2017 benut is, zal gevraagd worden
of dit gedeelte meegenomen mag worden naar 2018. Voor het overige
zijn de bestemmingsfondsen opgebouwd uit donaties, toegezegde tegenprestaties van sponsoren en vrijwilligerswerk. Met name in het vrijwilligerswerk was in 2017 een toename doordat eigen personeel zich
tijdens de verhuizing en ook later in het jaar vrijwillig inzette – in totaal
voor een bedrag van € 11.000. Dit bedrag willen we besteden aan het
nieuwe CRM-systeem dat in 2018 moet worden aangeschaft en ingericht.

26.544

€ 140.888

Totaal kortlopende schulden

€

159.975

€

167.431

Totaal passiva

€

303.554

€

281.421

Resultaat

€

19.606

€

0
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Baten en lasten 2017
BATEN
Baten uit optredens
Baten uit projecten
Overige eigen middelen
Donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk
voor optredens
Fondsbijdragen voor optredens
Fondsbijdragen voor projecten
Totaal baten
LASTEN
Specifieke kosten artistiek gedeelte (incl
projecten)
Conferentie Creative Aging
Planing & productie van optredens (incl
projecten)
Kosten effect verlengen
Lasten expertise uitbouwen en delen
Lasten project CD Diva Dichtbij
Communicatie en fondsenwerving (incl
projecten)
Algemene kosten (incl projecten)
Totaal lasten
Resultaat

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€ 320.566
€ 33.576
€
1.345

€ 214.957
€ 24.770
€
550

€ 217.487
€ 64.952
-€
2.039

€ 30.471
€ 53.308
€ 36.706
€ 475.971

€ 40.070
€ 64.506
€ 59.481
€ 404.334

€ 20.848
€ 56.244
€
4.656
€ 362.148

€ 212.175
€
-

€ 178.737
€
-

€ 169.217
€
4.948

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

49.871
1.238
51.911
8.628

€ 52.643
€ 79.900
€ 456.365
€

19.606

43.256
54.835
8.088

€ 45.094
€ 76.849
€ 406.859
-€

2.525

38.634
516
42.830
656

€ 42.317
€ 60.182
€ 359.301
€

2.847

Toelichting baten
• Er zijn meer optredens tegen uitkoopsom geweest, waardoor deze opbrengst hoger is. Ook
is er een hogere eigen bijdrage betaald bij optredens die door vermogensfondsen mogelijk
werden gemaakt. Daardoor konden meer optredens (131 gerealiseerd t.o.v. 125 begroot)
worden gerealiseerd met geld van vermogensfondsen en hielden we nog budget over. We
hopen dit te mogen meenemen naar 2018.
• In het project Expertise uitbouwen en delen waren twee meevallers. We verzorgden 139
optredens meer dan begroot, wat € 4.865 extra dekking van de kosten voor werving, opleiding en training van Diva’s opleverde. Ook waren er meer workshops en presentaties dan
voorzien. Daardoor kwamen er meer inkomsten binnen. Er is in het project Expertise uitbouwen nog budget van fondsen over. We hopen dit te mogen meenemen naar 2018.
• Er zijn veel meer cd’s verkocht dan we hadden durven dromen. In anderhalve maand leverde
dit ruim € 7.100 op.
• De inkomsten uit donaties, sponsoring en vrijwilligerswerk waren hoger dan verwacht. We
hebben hiervan een kleiner gedeelte besteed dan begroot. Het gedeelte dat overblijft vormt
een buffer waarmee we optredens mogelijk kunnen maken. Een deel van het bedrag dat is
bijgedragen in de vorm van vrijwilligerswerk willen we besteden aan het nieuw aan te schaffen CRM-systeem.
• In het project Psychiatrie zijn wat minder optredens gerealiseerd dan begroot. We hadden
voornamelijk middelen binnen dit project die besteed mochten worden aan 100% psychiatrische optredens. Wanneer er drie huiskamers bezocht werden waarvan slechts 1 of 2 met
een psychiatrische doelgroep, konden we die in het verleden voor het betreffende percentage rekenen tot die doelgroep. Daar waren nu maar zeer beperkte middelen voor beschikbaar. Bijzonder was dat er bij een aantal locaties met deze doelgroep optredens werden
geboekt die volledig door de locaties werden gefinancierd.
Toelichting lasten
• De artistieke kosten zijn ongeveer in lijn met de verwachting. Er waren iets minder kosten
dan verwacht voor vervanging/onderhoud van apparatuur en iets meer voor kostuums/decors. Er werden iets minder begeleidingsbanden opgenomen dan begroot. Ook waren de
kosten per optreden voor honoraria plus reiskosten € 317 iets lager dan begroot € 331 en
ook lager dan in 2016 (€321). Dit komt doordat we een iets betere spreiding van Diva’s over
het land hadden. Hierdoor waren we minder kwijt aan reiskosten.
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• De kosten voor de organisatie van optredens (€ 69 per optreden) zijn gunstiger dan begroot
(€ 78). Ook ten opzichte van 2016 (€ 70) is hier meer efficiency behaald. Dit is een extra bijzondere
prestatie omdat er een periode een medewerker ziek is geweest en er een nieuwe medewerker
is ingewerkt.

• Er is wat minder besteed aan de werving van sponsoren, donateurs en vrijwilligers dan begroot
en wat meer aan de werving bij vermogensfondsen. De oorzaak ligt hier in het inwerken van een
nieuwe medewerker marketing/fondsenwerving. De overdracht van de werkwijze en contacten
bij de vermogensfondsen hebben de nodige tijd gevraagd.

• De oriëntatie op een nieuw CRM-systeem heeft meer gekost dan voorzien. Het is een complexe
materie die voor al onze activiteiten gevolgen heeft. Dit proces moet met alle aandacht en zorg
worden omkleed. De vervanging van dit systeem zal in 2018 het centrale thema zijn, waarvoor
wij de nodige middelen moeten vinden.

• De bestuurskosten vielen lager uit dan begroot. Dit komt doordat een aantal bestuursleden hun
reis- en onkosten voor eigen rekening namen. Daar zijn we hen uiteraard zeer dankbaar voor.

• In het project Effect verlengen zijn kosten gemaakt voor oriënterende gesprekken met potentiële
onderzoekers en zijn inspanningen verricht in het kader van de kennissynthese die in opdracht
van ZonMw plaatsvond.

• De kosten voor management en secretariaat zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met het zoeken naar een nieuwe verdeling van taken en een efficiëntere inrichting van werkzaamheden.

• De kosten voor kantoor (ruimte en verbruiksmaterialen) zijn iets hoger uitgevallen dan begroot.
Dit heeft te maken met inrichtingskosten na de verhuizing.

• In de werving/opleiding/ uitrusting van nieuwe diva’s hebben wij ongeveer de begroting gevolgd.
• Aan de training van bestaande Diva’s is minder besteed dan begroot. Deels komt dit doordat alle
Diva’s maximaal één keer een trainer-on-the-job kregen en dat er drie waren bij wie dit vanwege
moeite met het afstemmen van de roosters of ziekte pas in januari 2018 plaatsvond. Meestal zijn
er voor een aantal Diva’s twee van deze individuele sessies. Daar zijn dan altijd specifieke redenen
voor, zoals nieuw zijn in het vak of een andere inhoudelijke reden. Dit was toevallig niet het geval
in 2017. Daarnaast is er begroot met een vast bedrag per Diva op basis van ervaringen uit het
verleden. Naar nu blijkt, gaat dit toch wat efficiënter bij grotere aantallen.
• De aanloopkosten voor het project Expertise delen waren behoorlijk hoger dan voorzien. Dit had
te maken met het vertrek van de trainer van het eerste uur. De kosten werden gemaakt voor het
inrichten van een collectie met oefeningen en het zoeken en inwerken van een nieuwe trainer.
• De kosten van het cd-project kwamen in totaal goed overeen met de begroting. Uiteindelijk vielen
de kosten van de opnames lager uit en die van het persen en alles wat daarbij hoort, hoger.
• De kosten voor het psychiatrie project zijn in de cijfers opgenomen in de kosten voor optredens,
op enkele specifieke kosten na die apart vermeld zijn onder projecten. Doordat het aantal optredens hier achterbleef, werden evenredig minder kosten gemaakt.
• Aan communicatie is meer besteed dan begroot. Dit had alles te maken met het vieren van ons
lustrum.
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Vooruitblik 2018
In 2018 zullen we ons wat meer naar binnen richten. Het nieuwe jaar zal onder meer in het teken staan van de overgang naar een nieuw CRM-systeem. Dat is een
traject dat veel aandacht gaat vragen.
Nieuw CRM-systeem
Ons CRM-systeem, dat we onder meer gebruiken voor boekingen en administratie, wordt binnenkort niet meer ondersteund
door de leverancier. Bovendien kent het de nodige beperkingen. Daarom gaan we in 2018 over op een nieuw systeem. Deze
overstap vergt een grote investering, in tijd en geld. Ook gaan
we in 2018 op G Suite, een professioneler systeem voor onder
meer mailverkeer en agendabeheer. Daarnaast willen we de
werkprocessen op kantoor verder optimaliseren.
Groei houdt aan
In de eerste maanden van 2018 zien we dat de groei doorzet.
Ook dat zal de nodige aandacht opeisen. Doordat veel huizen
ons blijven financieren vanuit de gelden van Waardigheid &
Trots, kunnen we opnieuw minder afhankelijk worden van vermogensfondsen.
Structurele samenwerking
We bereiden ons voor op een toekomst waarin de gelden van
Waardigheid & Trots er niet meer zijn. In 2018 gaan we daarom
voor het eerst structureel werken aan de relatie met onze klanten, de zorginstellingen. In het verleden kwam dit er niet van
omdat we steeds zo druk waren met het bijbenen van de groei.
Nu realiseren we ons dat we door in de klantrelatie te investeren kunnen bouwen aan een structurele, toekomstbestendige
samenwerking.
Uitbouw workshops
We willen onze workshops verder uitbouwen. Daarvoor gaan
we enkele Diva’s opleiden tot workshoptrainers.
Werving donateurs
Vanuit ons streven minder afhankelijk te zijn van vermogensfondsen, zetten we ook in 2018 in op de werving van nieuwe
particuliere en zakelijke donateurs.
Diva Isabella Scholte
Foto: Claudia Kamaragodski
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Hartelijk dank aan iedereen die ons hielp!

Graag bedanken we de vermogensfondsen die ons in 2017
steunden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FEMI
Fonds 1818
Fonds DBL
Fonds Sluyterman van Loo
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Piusstichting (Regio Noord Holland Noord)
Prins Bernhard Cultuurfonds
RCOAK
Stichting Drs. C. van Zadelhoff
Stichting Retourschip
W.H. de Savorin Lohmanstichting
Sint Laurensfonds (Stadsregio Rotterdam)
Stichting A.H.E.M. Philips de Jong fonds
Stichting Anslo’s Hofje en de Eendracht
Stichting Arnhemse bijzondere Noden
Stichting Charity Rob Beers
Stichting Hulp na Onderzoek (Amsterdam)
Stichting Mr. Cornelis Roozenfonds
Stichting N. van Ballegooijenfonds
Stichting Roelvink fonds
Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo
Stichting Welzijn Senioren
Sylvia Wilhelmina Stichting
Van Cappellen stichting
VSB-fonds
Anonieme fondsen
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Ook bedanken we deze vrijwilligers en sponsoren hartelijk
voor hun bijdrage in 2017:
•
•
•
•
•

Claudia Kamergorodski fotografie
Evert Goverde
Facilicom
Frank Limburg
Hans Schimmel

•
•
•
•
•
•
•
•

Harrie Ligtvoet fotografie
Jan Hein Lieber
Jumbo Hollak (Zelhem)
Kroese Wevers
Lensen Projectinrichtingen
Kees van Schagen
Martin Schlief
Mira Ticheler van Alamira

• Paulien Steverink
• Sandra Derksen
• Qreativ
• alle donateurs
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Bijlagen
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Bestuur, directie en artiesten
Bestuur
Het bestuur van Stichting Diva Dichtbij bestond eind 2017
uit:

Artiesten
Eind 2017 hadden deze artiesten zich als zangeres of zanger
verbonden aan Diva Dichtbij:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom Zewald (voorzitter)
Margo Lennaerts (secretaris)
Gerard Wildeboer (penningmeester)
Sandra Sluijpers - de Roos
Hetty Top

Directie
Pieternel van Amelsvoort

Abke Bruins
Anjo van Hemert
Anneke van Meurs
Carla Oudshoorn
Isabella Scholte
Jan Willem Baljet
Kim Savelsbergh
Leonie van der Wal
Marianne van Houten
Martine Salomons
Merijn Dijkstra
Paul Walthaus
Pieternel van Amelsvoort
Sofie Habets
Zoë Hemmes
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Optredens in 2017
Optredens (één of meer per locatie)
Allegoeds Groepshotel het Bosgoed

Lunteren

Groepswonen Notenhout ('s Heeren Loo)

Julianadorp

Alzheimer Café Doetinchem
Alzheimer Café Drimmelen en Moerdijk
Amaris Gooizicht (Amaris Zorggroep)

Meddo
Made
Hilversum

Groepswonen Scala (Amstelring)
Groepswonen Westerstraat (Amstelring)
Groepswonen Wolbrantskerkweg (Amstelring)

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Arbeidsmatige Dagbesteding en (groeps)Wonen Parc Spelderholt
Behandelcentrum De Hazelaar (De Wever)
Beschermd Wonen Bezuidenhout (Cato)

Beekbergen
Tilburg
Den Haag

Herbergier Elst
Herbergier Emmen
Herbergier Gees

Elst
Emmen
Gees

Beschermd Wonen De Boomgaard (Attent Zorg en Behandeling)
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos

Rheden
Horst

Herbergier Gouderak
Herbergier Oudenbosch

Gouderak
Oudenbosch

Centrum voor wonen & zorg Heerma State (Groenhuysen)
Dagactiviteitencentrum Polstraat (Estinea)
Dagbehandeling Carpe Diem (Laurens Thuiszorg)

Roosendaal
Aalten
Rotterdam

Het Odensehuis Walcheren (Stichting Odensehuis Zeeland)
Het Parkhuis (Het Parkhuis)
Het Risdamhuis (Dagelijks Leven)

Vlissingen
Dordrecht
Hoorn

Dagopvang De Zonnewijzer (Holland Zorgvilla's)
De Hanepraij (Stichting Zorgpartners Midden-Holland)
De Lange Akkers (ZorgSaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen)

Zelhem
Gouda
Koewacht

Huis aan de Poel (Brentano)
Huize September Wageningen (Wonen bij September)
Huize St. Elisabeth (Stichting Vughterstede)

Amstelveen
Wageningen
Vught

De Nieuwe Plantage (Aafje)
Dependance van woonzorgcentrum De Bolder (Vivium)

Rotterdam
Huizen

Kleinschalig Wonen Antonius (ZorgSaam Zorggroep)
Kleinschalig Wonen De Geuzenveste (Careyn)

Kloosterzande
Utrecht

Expertise Centrum Neibertilla (Zuid Oost Zorg)
Expertisecentrum Mariahoeve (Florence)
Expertisecentrum Naarderheem (Vivium)

Drachten
Den Haag
Naarden

Kleinschalig Wonen De Hazelaar (IJsselheem)
Kleinschalig Wonen De Prinses (Careyn)
Kleinschalig Wonen De Vloot (Careyn)

Hasselt
Utrecht
Maassluis

Expertisecentrum Nieuw Graswijk (Interzorg)
GGZ Breburg Dongen
GGZ Breburg Etten-Leur

Assen
Dongen
Etten-Leur

Kleinschalig Wonen Dierenriem (Careyn)
Kleinschalig wonen Eldenstaete (Pleyade)
Kleinschalig Wonen Hart van Rozenburg (Careyn)

Hellevoetsluis
Arnhem
Rozenburg

GGZ Breburg Tilburg, locatie Korvelseweg
GGZ Breburg Tilburg, locatie Piet Heinstraat

Tilburg
Tilburg

Kleinschalig Wonen Het Flevohuis (Zorggroep Amsterdam Oost)
Kleinschalig Wonen Hof van Flierbeek (Careaz)

Amsterdam
Lichtenvoorde

Groepswonen Ambthuis (Marga Klompe)
Groepswonen Beth San (Marga Klompe)
Groepswonen binnenstad Korenmarkt Hulst (ZorgSaam Zorggroep)

Bredevoort
Aalten
Hulst

Kleinschalig Wonen Kastanjehof (Attent Zorg en Behandeling)
Kleinschalig Wonen Nieuw Vredeveld (Brentano)
Kleinschalig Wonen Ottho Heldringstraat (Cordaan)

Velp
Amstelveen
Amsterdam

Groepswonen Centime (De Zorggroep)
Groepswonen Fleuriade (Archipel)
Groepswonen Hoge Veld (Marga Klompe)

Tegelen
Eindhoven
Aalten

Kleinschalig Wonen Singelhof (Pieter van Foreest)
Kleinschalig wonen Wiedenbroeksingel (Livio)
Kleinschalig Wonen Wilhelmina van Sonsbeek (IJsselheem)

Maasland
Haaksbergen
Zwolle

Groepswonen Kastanjehout ('s Heeren Loo)

Julianadorp

Kleinschalig Wonen Zes Rozen (Careyn)

Spijkenisse
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Kliniek De Ferleman (Emergis)

Terneuzen

Verpleeghuis Den Ooiman (Sensire)

Doetinchem

KSW Parkwijk (Careyn)
Langdurige Zorg Ouderen Triade (Propersona)
Nieuw Chartreuse (Careyn)

Utrecht
Wolfheze
Utrecht

Verpleeghuis Drieën-Huysen (Zonnehuisgroep Vlaardingen)
Verpleeghuis en revalidatie Leo Polak (Amstelring)
Verpleeghuis en verzorgingshuis Slinge (Aafje)

Vlaardingen
Amsterdam
Rotterdam

Parc Gender/Engelsbergen (Vitalis)
Park Zuiderhout
Particulier verpleeghuis de Meerenburgh

Eindhoven
Teteringen
Leur

Verpleeghuis Eugeria (Carint Reggeland)
Verpleeghuis Grootenhoek (Careyn)
Verpleeghuis Heemhof (Atlant)

Almelo
Hellevoetsluis
Apeldoorn

Particuliere woonzorgvoorziening Westersypen
Revalidatie- en Verpleeghuis Vreugdehof (Amstelring)

Scharsterbrug
Amsterdam

Verpleeghuis Het Borsthuis (Trivium Meulenbelt Zorg)
Verpleeghuis Het Hof (Trivium Meulenbelt Zorg)

Hengelo
Hengelo

Spaarne Gasthuis
Specialistische zorg - Antonius Binnenweg (Laurens)
St. Petrus (Brabant Zorg)

Haarlem
Rotterdam
Boekel

Verpleeghuis Het Hoge Heem (Amstelring)
Verpleeghuis Het Schouw (Amstelring)
Verpleeghuis Hogewey (Vivium)

Uithoorn
Amsterdam
Weesp

Stichting Space Station
Vakantiehotel De Werelt (Het Vakantiebureau.nl)
Verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis (IJsselheem)

Sirjansland
Doorn
Kampen

Verpleeghuis Huize Eykenburg (Stichting Eykenburg)
Verpleeghuis Krönnenzommer (ZorgAccent)
Verpleeghuis La Valence (Envida)

Den Haag
Hellendoorn
Maastricht

Verpleeghuis Akropolis (Stichting Humanitas)
Verpleeghuis Anholt (Interzorg)

Rotterdam
Assen

Verpleeghuis Lückerheide (Meander Groep)
Verpleeghuis Madeleine (Pantein)

Kerkrade
Boxmeer

Verpleeghuis Buitenveld (Omring)
Verpleeghuis Cornelia (Allevo)
Verpleeghuis De Antonius Hof (Vivium)

Julianadorp
Zierikzee
Bussum

Verpleeghuis Mariaoord (Vivent)
Verpleeghuis Nicolaas (Omring)
Verpleeghuis Nieuwe Hoeven (Brabant Zorg)

Rosmalen
Lutjebroek
Schaijk

Verpleeghuis De Bleerinck (Zorggroep Tangenborgh)
Verpleeghuis De Bogt-Westerbeer (Amstelring)
Verpleeghuis De Hartkamp (Carinova)

Emmen
Amsterdam
Raalte

Verpleeghuis Norbertushof (Pantein)
Verpleeghuis Overrhyn (Topaz)
Verpleeghuis Pronsweide (Marga Klompe)

Gennep
Leiden
Winterswijk

Verpleeghuis De Hessegracht (Attent Zorg en Behandeling)
Verpleeghuis De Hoge Weide (Marga Klompe)

Doesburg
Lochem

Verpleeghuis Quintus (Respect Zorggroep Scheveningen)
Verpleeghuis Rijckehove (De Zellingen)

Den Haag
Capelle aan den IJssel

Verpleeghuis De Hooge Tuinen (Pieter van Foreest)
Verpleeghuis De Klinker (Amstelring)
Verpleeghuis De Kreek (Pieter van Foreest)

Naaldwijk
Amsterdam
's-Gravenzande

Verpleeghuis Rozenholm (Amstelring)
Verpleeghuis Smeetsland (Aafje)
Verpleeghuis St. Elisabeth (Lyvore)

Aalsmeer
Rotterdam
Lage Vuursche

Verpleeghuis De Molenberg (Marga Klompe)
Verpleeghuis De Open Hof (Zorggroep Amsterdam Oost)
Verpleeghuis De Poort (Amsta)

Groenlo
Amsterdam
Amsterdam

Verpleeghuis 't Ronde Sant (Aafje)
Verpleeghuis 't Wedervoort (ZorgAccent)
Verpleeghuis Tiendhove (Lelie Zorggroep)

Ridderkerk
Wierden
Krimpen aan den IJssel

Verpleeghuis De Rietvinck (Amstelring)
Verpleeghuis De Stichtse Hof (Vivium)

Amsterdam
Laren

Verpleeghuis Weidesteyn (Treant Zorggroep)
Verpleegunit De Hoenwaard (Het Baken)

Hoogeveen
Hattem

Verpleeghuis De Voord (Zorgverlening Het Baken)
Verpleeghuis Den Koogh (Omring)

Elburg
Den Helder

Verpleeghuis Den Es (Azora)
Verwencaroussel

Varsseveld
Boxmeer
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Verzorg- verpleeghuis Schiehoven (Aafje)

Rotterdam

Woonzorgcentrum De IJsvogel (Zorggroep Noordwest-Veluwe)

Ermelo

Verzorgingshuis Acht Staten (Evean)
Verzorgingshuis De Drie Hoven (Amstelring)
Verzorgingshuis De Hullen (Interzorg)

Wormerveer
Amsterdam
Roden

Woonzorgcentrum De Klinkenberg (Vilente)
Woonzorgcentrum De Lisse (Savant Zorg)
Woonzorgcentrum De Meander (De Zellingen)

Ede
Asten
Nieuwerkerk a/d IJssel

Verzorgingshuis Hoppesteijn (Aafje)
Verzorgingshuis Simeon & Anna (Laurens)
Verzorgingshuis Sorghvliet (Omring)

Rotterdam
Rotterdam
Andijk

Woonzorgcentrum De Miente (ZuidOostZorg)
Woonzorgcentrum De Opmaat (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum De Oude Plataan (Attent Zorg en Behandeling)

Gorredijk
Monster
Dieren

Verzorgingshuis Symphonie (Zorggroep Drenthe)
Wijksteunpunt Middenhof (Vita Amstelland)

Eelde
Amstelveen

Woonzorgcentrum De Pleinen (Vilente)
Woonzorgcentrum De Slingeborgh (Interzorg)

Ede
Assen

Woon- en dagcentrum Hortensialaan (Ons Tweede Thuis)
Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden (De Merwelanden)
Wooncentrum 't Suderhiem (Zorggroep Liante)

Aalsmeer
Dordrecht
Drachten

Woonzorgcentrum De Strijp (WZH)
Woonzorgcentrum De Vloet (Thebe)
Woonzorgcentrum De Weijdehof (Carint Reggeland)

Den Haag
Oisterwijk
Almelo

Wooncomplex Woerdblok (Careyn)
Woongroep Valbrug (Omring)
Woonvilla's Hart van Groenewoud (Careyn)

Naaldwijk
Medemblik
Spijkenisse

Woonzorgcentrum De Westerkim
Woonzorgcentrum De Wijde Blik (Interzorg)
Woonzorgcentrum De Wijngaard (Accolade Zorg)

Hoogeveen
Assen
Bosch en Duin

Woonvoorziening In de Goorn (Coris, voorheen Promens Care)
Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen (Zorggroep Solis)

Coevorden
Deventer

Woonzorgcentrum De Zeester (Omring)
Woonzorgcentrum Delfshove (Pieter van Foreest)

Den Helder
Delft

Woonzorgcentrum Alphonsus (Savant Zorg)
Woonzorgcentrum Aarhof (Aafje)
Woonzorgcentrum Adegeest (Florence)

Helmond
Rotterdam
Voorschoten

Woonzorgcentrum Dr. Jenny (Careaz)
Woonzorgcentrum Duinhage (Florence)
Woonzorgcentrum Eerdbrand (Archipel)

Dinxperlo
Den Haag
Eindhoven

Woonzorgcentrum Akert (Ananz-St. Anna Zorggroep)
Woonzorgcentrum Beverode (Attent Zorg en Behandeling)
Woonzorgcentrum Blijdorp (Laurens)

Geldrop
Dieren
Rotterdam

Woonzorgcentrum Eijkenhove (Amstelring)
Woonzorgcentrum Emmaus (ZorgSaam Zorggroep)
Woonzorgcentrum Groote & Voorster (Zorggroep Solis)

Hoofddorp
IJzendijke
Deventer

Woonzorgcentrum Bosch en Duin (Respect Zorggroep)
Woonzorgcentrum Campanula (ZZG Zorggroep)

Den Haag
Lent

Woonzorgcentrum Hagerpoort (Envida)
Woonzorgcentrum Hendrik Kok (Interzorg)

Maastricht
Rolde

Woonzorgcentrum Carel van den Oever (Cato)
Woonzorgcentrum Coensdike ( ZorgSaam Zorggroep)
Woonzorgcentrum Coornhertcentrum (Florence)

Den Haag
Aardenburg
Den Haag

Woonzorgcentrum Herte (De Zorggroep)
Woonzorgcentrum Houthaghe (Florence)
Woonzorgcentrum Huis ter Wijck (ViVa! Zorggroep)

Herten
Den Haag
Beverwijk

Woonzorgcentrum De Amandelboom (IJsselheem)
Woonzorgcentrum De Bieslandhof (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum De Bloemendal (Zorggroep Solis)

Kampen
Delft
Deventer

Woonzorgcentrum Humanitas (Carint Reggeland)
Woonzorgcentrum Insula Dei
Woonzorgcentrum Ittmannshof (Zorggroep Noordwest-Veluwe)

Hengelo
Arnhem
Nunspeet

Woonzorgcentrum De Bolder (Vivium)
Woonzorgcentrum De Brink (ZINN Zorg)

Huizen
Groningen

Woonzorgcentrum J.W. Andriessen (Careaz)
Woonzorgcentrum Janskliniek (Kennemerhart, vh Stichting SHDH)

Borculo
Haarlem

Woonzorgcentrum De Driemaster (Interzorg)
Woonzorgcentrum De Es (Argos Zorggroep)

Smilde
Spijkenisse

Woonzorgcentrum Jonker Frans (Florence)
Woonzorgcentrum De Hoprank (Interzorg)

Den Haag
Peize
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Woonzorgcentrum Lindenhof (Pieter van Foreest)

Delft

Woonzorgcentrum Waalstaete (Pleyade)

Arnhem

Woonzorgcentrum Maarlenhof (IJsselheem)
Woonzorgcentrum Meerweide (Aafje)
Woonzorgcentrum Meuleweie (SVRZ Zorgt in Zeeland)

IJsselmuiden
Rotterdam
Wolphaartsdijk

Woonzorgcentrum Weidevogelhof (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum Weltevreden (De Bilthuysen)
Woonzorgcentrum Werkeren (IJsselheem)

Pijnacker
De Bilt
Zwolle

Woonzorgcentrum Nellestein (Amsta)
Woonzorgcentrum Onderwatershof (Cardia)
Woonzorgcentrum Oostduin (Florence)

Amsterdam
Rijswijk
Den Haag

Woonzorgcentrum Wijndaelercentrum (Florence)
Woonzorgcomplex De SchitteRing (Pantein)
Woonzorglocatie Rustoord (DSV)

Den Haag
Haps
Lisse

Woonzorgcentrum Oostloorn (Saxenburgh Groep)
Woonzorgcentrum Overduin (Topaz)

Hardenberg
Katwijk

Woonzorgvleugel Bermensteyn (De Zellingen)
WZB Centrum Flecke (Patyna)

Capelle aan den IJssel
Joure

Woonzorgcentrum Prinsenhof (Zorgpartners Midden-Holland)
Woonzorgcentrum Roo van Capelle (De Zellingen)
Woonzorgcentrum Rosengaerde

Gouda
Capelle a/ds IJssel
Dalfsen

WZC en Verpleeghuis De Blaauwe Hoeve (ZorgSaam Zorggroep)
WZH Leilinde
Ziekenhuis Scheper (Treant Zorggroep)

Hulst
Den Haag
Emmen

Woonzorgcentrum Rozenhof (Careyn)
Woonzorgcentrum Schavenweide (Markenheem)
Woonzorgcentrum Seewende (Het Baken)

Naaldwijk
Doetinchem
Nunspeet

Zonnehof Bovenkerk (Zonnehuisgroep Amstelland)
Zorgcentrum Appelgaard (Envida)
Zorgcentrum Beth Shalom (Cordaan)

Amstelveen
Margraten
Amsterdam

Woonzorgcentrum Sint Joseph (Beweging 3.0)
Woonzorgcentrum Sonnevanck (Pieter van Foreest)

Achterveld
's-Gravenzande

Zorgcentrum Castella (Pantein)
Zorgcentrum Crimpenersteyn (De Zellingen)

Cuijk
Krimpen aan den IJssel

Woonzorgcentrum Spikvoorde (Zorggroep Solis)
Woonzorgcentrum St. Carolus (Hilverzorg)
Woonzorgcentrum St. Elisabeth (Attent Zorg en Behandeling)

Deventer
Hilversum
Doesburg

Zorgcentrum Croonenhoff (Envida)
Zorgcentrum De Egthe (Zuyderland)
Zorgcentrum de Kasteelhof (Zorggroep Maas en Waal)

Maastricht
Echt
Druten

Woonzorgcentrum St. Jozef (Beweging 3.0)
Woonzorgcentrum Steenvoorde (Florence)
Woonzorgcentrum Ter Weel Goes (Ter Weel)

Hooglanderveen
Rijswijk
Goes

Zorgcentrum De Rozenhoek (Careyn)
Zorgcentrum De Twee Bruggen (Aafje)
Zorgcentrum De Vurssche (SVRZ Zorgt in Zeeland)

Hellevoetsluis
Rotterdam
Axel

Woonzorgcentrum Ter Weel Krabbendijke (Ter Weel)
Woonzorgcentrum Theresia (Stichting Vughterstede)

Krabbendijke
Vught

Zorgcentrum Elvira-Leontine (Circero)
Zorgcentrum Het Weerdje (Sensire)

Amstenrade
Doetinchem

Woonzorgcentrum Torendael (Vivium)
Woonzorgcentrum Triangel (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum Uitzicht (Florence)

Amsterdam
De Lier
Den Haag

Zorgcentrum Johanneshove (Vivium)
Zorgcentrum Klaasje Zevenster (Brentano)
Zorgcentrum Lisidunahof (Beweging 3.0)

Laren
Amstelveen
Leusden

Woonzorgcentrum Veenhage (Pieter van Foreest)
Woonzorgcentrum Vizier (Zorggroep Almere)
Woonzorgcentrum Vlietstede (DSV)

Nootdorp
Almere
Rijnsburg

Zorgcentrum Op 't Hoogveld (Pantein)
Zorgcentrum Oversingel (Vivium)
Zorgcentrum Reyerheem (Aafje)

Sint Anthonis
Weesp
Ridderkerk

Woonzorgcentrum Vredenburch (Florence)
Woonzorgcentrum Vreedenhoff

Rijswijk
Arnhem

Zorgcentrum Schuttershof (Cicero Zorggroep)
Zorgcentrum Symphonie (Pantein)

Brunssum
Boxmeer

Woonzorgcentrum Vremdieke (ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen)
Woonzorgcentrum Kornoeljehof (Interzorg)

Hoek
Vries

Zorgcentrum 't Brook (Cicero)
Zorgcentrum Tonckenshuys (Treant Zorggroep)

Voerendaal
Zuidwolde
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Zorgcomplex De Ark (Careyn)

Wateringen

Zorgcomplex Voltawerk (Zuid Oost Zorg)
Zorghuis Anna Heerkens (IJsselheem)
Zorglocatie Spaar en Hout (Pro Senectute)

Gorredijk
Zwolle
Haarlem

Zorgcentrum Walstede (Zorgcentra Rivierenland)

Tiel

Congressen, openingen, workshops, presentatie, pers e.d.
Soroptimist Club Achterhoek, presentatie

Lichtenvoorde

StudieArena, presentatie, 2 workshops met optredens in de wandelgangen
Gruitpoort Lang Leve Kunst, 1 workshop en 1 presentatie
Innerwheel Emmen, 1 presentatie
Vakmedianet , optreden op Dag van de gastvrijheid
Stichting Abrona, 1 workshop
Philadelphia Zorg, 5 workshops
Pieter van Foreest, 4 workshops

Boxmeer
Ede
Doetinchem
Emmen
Utrecht
Huis ter Heide
Maasland

Vivium Zorggroep, 4 workshops
Fontys Hogeschool Kenniscafé, paramedische beroepen, 1 workshop
Verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis (IJsselheem), 2 workshops

Diverse plaatsen
Diverse plaatsen
Weesp

Verpleeghuis De Hartkamp (Carinova), 1 workshop
Tijd voor MAX (Omroep MAX), televisie interview
Zeeuwse Zorgschakels, 1 optreden symposium palliatieve zorg

Huizen
Eindhoven
Kampen

Workshop Diva Dichtbij (eigen beheer), 2 keer
Selectieworkshops voor nieuwe Diva's, 3 keer

Laren
Kampen

Zorgnetwerk Nederland, optreden symposium Rendement van geluk
Fan Factory optreden bij symposium
Health & Care Day optreden op podium en in de wandelgangen

Raalte
Hilversum
Vlissingen

Benefietconcert Diva Dichtbij, optreden met alle Diva's en Divo's, onze pianisten, Karin Bloemen en Gerdi Verbeet

Utrecht

Overige optredens
Besloten optredens & uitvaarten
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De artiesten van Diva Dichtbij
bedanken het publiek tijdens het
concert ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan.
foto: Harrie Ligtvoet
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