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Samenvatting
Dit jaar gingen we als stichting serieus van start en het resultaat overtroefde onze stoutste dromen. We
deden mee aan de zorgvernieuwingsprijs en werden daar serieuze kanshebber. Dit resulteerde in een
ambitieus pilotproject voor 2008 en 2009 dat door zeven fondsen werd gefinancierd. Volgens dit plan
bezoeken we in totaal 20 verpleeghuizen met elk een serie van 4 tot 6 optredens.
Daarnaast werd Diva Pieternel van Amelsvoort als Betere Wereld Vrouw geselecteerd voor weekblad
Margriet. Dit leverde naast de artikelen in lokale pers, een uitzending bij TV Gelderland en een kort item
bij omroep LLink de nodige publiciteit en donaties op om verpleeghuizen tegen een kennismakingstarief
een optreden van Diva Dichtbij aan te bieden. Hieruit kwamen al snel verpleeghuizen naar voren die
wilden deelnemen aan ons pilotproject.
Ook legden we contact met ActiZ, koepel van zorginstellingen, en stonden met een marktkraam op hun
markt rond het zorgleefplan. Aan het einde van het jaar kwam er een kort artikeltje over Diva Dichtbij in
de digitale nieuwsbrief van ActiZ en vanaf dat moment kwamen er zoveel aanmeldingen binnen dat
binnen 1 dag al onze resterende plaatsen voor het pilotproject waren vergeven. Eind 2008 ontstond er
zo ineens een wachtlijst van verpleeghuizen die kennis willen maken met Diva Dichtbij.
De voor ons overweldigende aandacht en kennelijke behoefte aan wat we te bieden hebben leidde
ertoe dat we al snel stappen gingen zetten naar een meer professionele organisatie. Het concept Diva
Dichtbij verder uitwerken was daar een onderdeel van net als het aantrekken en opleiden van nieuwe
Diva’s. In 2009 zullen we hier verdergaande stappen in zetten.
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Wat vooraf ging
In 2007 werd stichting Diva Dichtbij opgericht door initiatiefneemster Pieternel van Amelsvoort. Zij zong
toen al een jaar aan de rand van het bed van langdurig zieken en de belangstelling hiervoor was zo
groot dat zij besloot een stichting op te richten met als doelstelling:
Door middel van muziek, theater en andere kunstvormen mensen met een ziekte of
anderszins kwetsbare mensen, bijstaan en hun situatie in gelukkiger en gezonder
perspectief helpen plaatsen.

In dat jaar werden 17 optredens verzorgd verdeeld over Nederland waarbij al snel bleek dat met name
somatisch zieken in verpleeghuizen behoefte hebben aan dit soort optredens. Voor deze doelgroep is
heel weinig gericht aanbod beschikbaar.
Daarnaast werd een website ingericht en kwam er direct veel belangstelling vanuit de regionale pers
voor Diva Dichtbij. Ook zijn er donateurs geworven en dienden we een aanvraag in voor de Nationale
Zorgvernieuwingsprijs 2008.

Doelstellingen 2008
In 2008 stond de kernactiviteit van Diva Dichtbij, zingen aan de rand van je bed, vanzelfsprekend
centraal. Hierbij werd een aantal specifieke doelstellingen geformuleerd:
• Streven naar groei van het aantal mensen dat we bereiken met Diva Dichtbij
Alle inspanningen van de stichting zijn erop gericht om meer mensen te bereiken met optredens dan
met de 17 optredens uit 2007 voor Diva Dichtbij.
• Verwerven van financiële steun voor de optredens
De stichting onderneemt de volgende activiteiten om de financiële basis te verbreden: werven van
donateurs, fondsenwerving gericht op een pilot-project met minimaal 60 optredens in 2008-2009 en het
aantrekken van sponsors.
• Vergroten van de bekendheid van de stichting
Om de optredens daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er bekendheid ontstaat over
de stichting in het werkveld van Diva Dichtbij. Een aantal plannen wordt in gang gezet om deze
bekendheid te vergroten. Bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van de website en een digitale
nieuwsbrief. Een communicatieplan moet inzichtelijk maken hoe we denken deze bekendheid verder te
vergroten. Dit plan wordt opgesteld.
• Onderhoud en verder ontwikkelen van het concept, zowel artistiek als technisch
Om in verschillende situaties een aangepast programma te kunnen aanbieden is het nodig om over een
breder muzikaal repertoire te beschikken.
• Ontwikkelen organisatie stichting Diva Dichtbij
Om continuïteit te garanderen is het noodzakelijk een overstap te maken naar een professionele
organisatie. De stichting maakt een start met beleidsontwikkeling en uitvoering.

Jaarverslag Stichting Diva Dichtbij 2008

4

De activiteiten in 2008
Pilot project ‘Zingen aan de rand van je bed in het verpleeghuis’
Met ons idee voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs van ZonMW werden wij als serieuze kanshebber
voor deze prijs geselecteerd. Hierdoor kregen wij hulp bij het verder uitwerken van ons plan en konden
wij kennis maken met verschillende fondsen. Alhoewel we de prijs niet wonnen kwamen wij toch als
winnaars uit de bus. Uiteindelijk zegden 7 fondsen financiële steun toe voor ons pilotproject: VSB fonds,
stichting DOEN, Stichting Sluyterman van Loo, RCOAK, SKAN fonds, KF Hein stichting en Kattendijke/
Drückerstichting. Allereerst was dit uitsluitend gericht op somatische afdelingen. Dankzij de subsidie
van stichting DOEN kon dit worden uitgebreid naar psychogeriatrische afdelingen, kleinschalige huizen
en een enkel hospice. Zo konden we aanvragen gaan honoreren die ons van die kant bereikten.
Dit project loopt van september 2008 tot en met december 2009. Er zullen 90 optredens plaatsvinden
verdeeld over ongeveer 20 verpleeghuizen. We kunnen zo meermalen terugkomen in dezelfde huizen,
iets waar de bewoners steeds om vragen.. In het pilotproject bieden we dit op een betaalbare wijze aan
verpleeghuizen aan. In het pilotproject evalueren we bij zowel bewoners als medewerkers de waarde
van de optredens van Diva Dichtbij. Na afloop van een serie optredens volgt een evaluatie naar de
meerwaarde van en behoefte aan terugkerende optredens.
Vanaf september 2008 zijn we tevens begonnen met het werven en opleiden van meerdere Diva’s,
zodat we daadwerkelijk alle optredens kunnen realiseren. Tenslotte is er in het pilotproject budget
gekomen voor een professionele website, uitbreiding van de apparatuur voor de verschillende Diva’s en
een gedeeltelijke professionalisering van de organisatie.

Overige optredens
In 2008 werden in totaal 26 optredens verzorgd. De trend van 2007 met optredens in huiskamers van
somatische afdelingen van verpleeghuizen zette zich voort. Op deze wat vergeten groep hebben wij
ons steeds gericht, voor hen is vrijwel geen professioneel aanbod op maat beschikbaar. Tot onze eigen
verbazing meldden zich in de loop van het jaar ook steeds meer psychogeriatrische verpleeghuizen met
belangstelling voor Diva Dichtbij. Af en toe waren er wat uitstapjes zoals een optreden voor een
gehandicaptenvereniging en twee optredens tijdens congressen.

Samenwerking
ActiZ
In mei 2008 nodigde ActiZ, koepel van zorginstellingen, Diva Dichtbij uit tijdens een marktdag over het
zorgleefplan. Diva Dichtbij was vertegenwoordigd met een kleurige stand en presenteerde zich aan het
publiek met gezang tijdens de pauze. De marktdag bood interessante ontmoetingen met andere
organisaties en instellingen. Als resultaat hiervan is publiciteit voor ons plan verspreid via
nieuwsbrieven van Sting en ActiZ zelf. Hierop kwam zoveel respons van instellingen dat niet iedereen
die wilde kon deelnemen aan het pilotproject, of aan een door donateurs gesponsord
introductieoptreden. Er blijkt een veel grotere behoefte te bestaan aan het aanbod van Diva Dichtbij dan
wij ooit konden vermoeden.

Beter Gezelschap
De samenwerking die reeds bestond met Beter Gezelschap, een organisatie die artiesten inzet in
zorginstellingen, is in 2008 verder uitgebouwd. Regelmatig werden optredens voor hen verzorgd en in
december 2008 is dit uitgebreid met een samenwerking rond de planning en productie van optredens
waardoor directeur Pieternel van Amelsvoort kon worden ontlast.
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Publiciteit
Margriets’ Betere Wereld Vrouw
Pieternel van Amelsvoort werd in september 2008 geselecteerd tot Margriets’ Betere Wereld Vrouw met
Diva Dichtbij voor weekblad Margriet. In september en december verschenen artikelen in het weekblad over de
activiteiten van Diva Dichtbij. Daarnaast kreeg Pieternel de beschikking over een Weblog bij Margriet waar zij
wekelijks de ontwikkelingen rond de stichting in korte stukjes beschrijft. Daarnaast stelde Margriet een geldbedrag
van € 1500,- beschikbaar voor Diva Dichtbij. Dit bedrag is besteed aan sponsoring van introductie-optredens.

Televisie
In oktober benaderde TV Gelderland Diva Dichtbij voor een reportage n.a.v. een artikel in de Gelderse
Post. De reportage werd opgenomen in Verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem tijdens een optreden
en op 4 november uitgezonden op TV Gelderland in het programma “Gelderse Koppen”.
Een van onze donateurs meldde Diva Dichtbij aan voor de Goede Doelen actie van Omroep LLink. We
maakten een filmpje voor hun website en werden uitgenodigd voor de live ledenwerfshow waar Diva
Dichtbij zich kort presenteerde met een filmpje en in een interview.

Regionale kranten
In 2008 was er regelmatig aandacht voor Diva Dichtbij in regionale kranten met soms uitgebreide
interviews en soms korte bijdragen.

Websites en digitale nieuwsbrieven
Behalve de eigen website en het weblog bij Margriet waren er meldingen over activiteiten van Diva
Dichtbij via het web van onder andere door ActiZ: koepel van zorginstellingen, Sting; landelijke
beroepsvereniging verzorging & zorgprojecten, Bijzijn: wie zorgt wil bijzijn, Gastvrije Zorg, ZI
Facilitair: facilitair management ziekenhuis & instelling

Professionalisering
In 2008 werd net als in 2007 veel werk op vrijwillige basis verricht. Door de subsidies voor het
pilotproject kon vanaf november 2008 een gedeelte van het organisatorische werk worden vergoed en
is een start gemaakt met de professionalisering van de organisatie. In 2009 en 2010 zal dat verder
worden uitgebouwd.
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Financieel
In het tweede jaar van stichting Diva Dichtbij werkten we tot september met een zeer klein budget en
werden veel werkzaamheden op vrijwillige basis uitgevoerd. Vanaf september kwamen subsidies voor
het pilotproject beschikbaar. Het grootste deel van de uitgaven zal in 2009 plaatsvinden.
De inkomsten:
Vergoedingen voor optredens
Subsidies & Donaties
Totaal

EUR 3.803,EUR 41.410,EUR 45.213,-

De uitgaven:
Algemene kosten
Personeelskosten
Huisstijl, website & PR
Artistiek gedeelte
• Gage & reiskosten Diva’s
• Geluidsapparatuur
• Begeleidingsbanden
Reservering Pilotproject 2009

EUR 5.233,EUR 1.674,EUR 350,EUR 27.080,-

Totaal

EUR 44.506,-

Resultaat:

EUR

EUR 1.264,EUR 7.905,EUR 1.000,-

707,-

Sponsoring (in natura): Therapeutenwinkel – kantoorfaciliteiten & autokosten (volledig)
Uitgeverij Plint
- wenskaarten, gebruikt t.b.v. werving donateurs
Aad van den Berg - grafische ontwerpen (sterk gereduceerd tarief)
Donaties zijn volledig besteed aan het financieren van kennismakingsoptredens tegen een gereduceerd
tarief. Gedeeltelijk zullen die nog in 2009 worden uitgevoerd.

Vooruitblik 2009
2009 belooft een nog intensiever jaar te worden dan 2008. Als eerste krijgen nieuwe Diva’s trainingen
om zich voor te bereiden om zelfstandig te gaan optreden, zij gaan eigen begeleidingsbanden opnemen
en voor hen moet mobiele afspeelapparatuur worden gevonden en aangeschaft. Daarnaast is de
planning en afstemming van 90 optredens verdeeld over 20 huizen en 4 Diva’s een uitdaging.
Ondertussen is het bouwen aan een structurele financiering speerpunt. We willen ons daarbij in eerste
instantie richten op het opzetten van een serieus donateurbeleid. Daarnaast zullen voor de komende
jaren ook nog projectsubsidies geworven worden en blijft ook het bedrijfsleven in beeld.
Tenslotte is het ontwikkelen van de organisatie van groot belang. De groei die we doormaken is
zodanig dat we iedere 2 maanden ons perspectief verleggen naar weer een slagje groter. In 2009 wordt
het noodzakelijk hier gestructureerd naar te kijken en de groei te kanaliseren.
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Bijlagen
Speellijst 2008
7 feb. 2008
13-14 feb.
2008
27 mei 2008
5 juni 2008

Symposium V&VN, Utrecht
Woon- en zorgcentrum Heiloo
Actiz Marktdag ZorgLeefPlan
Opella, Bennekom

9 juni 2008

Den Ooiman, Doetinchem

11 juni 2008 Huize Tabitha, Amsterdam
5-6 aug. 2008 Stichtse Hof, Laren
4 sept 2008

Heemhof, Apeldoorn

9 sept 2008 Daelhoven, Soest
15 sept 2008 Verpleeghuis Tamarinde,
Utrecht
19 sept 2008 Sint Elisabeth Gasthuishof
Leiden
25 sept 2008 De Ingelanden, Utrecht
29 sept 2008 Verpleeghuis Madeleine,
Boxmeer
4 okt 2008
Gehandicaptenplatform
Maarssen
9 okt 2008
Grote Première Tamarinde
Utrecht
15 okt.2008 Verpleeghuis Den Ooiman,
Doetinchem
22 okt 2008 Vivium Twente
21 nov.2008 Verpleeghuis Rosendael,
Utrecht
27 nov 2008 Verpleeghuis Rosendael,
Utrecht
9 dec 2008 Halderhof, Bennekom
14 dec 2008 Optreden in privé-sfeer
15 dec. 2008 Verpleeghuis Tamarinde,
Utrecht
17 dec 2008 Verpleeghuis Poort van Wijk,
Cothen
22 dec 2008 Verpleeghuis Den Ooiman,
Doetinchem

Opluistering van de pauze
Meezingen met Diva Dichtbij voor bewoners en
medewerkers met het Beter Gezelschap
Optreden tijdens en deelname aan de marktdag
Optredens voor somatische afdelingen van dit
verpleeghuis
Optredens voor somatische afdelingen van dit
verpleeghuis
voor verschillende afdelingen van dit psychogeriatrisch
centrum (met Het Beter Gezelschap)
optredens voor de mensen die niet mee kunnen met de
dagjes uit
Optreden tijdens vakantieweek voor afdeling
Psychogeriatrie
Optredens voor verschillende afdelingen
Optredens voor somatische patiënten
Opluistering opening van dit hospice
Opluistering opening van dit woonzorgcentrum (met het
Beter Gezelschap)
Optredens voor somatische afdelingen.
Optreden tijdens gehandicaptenmiddag
Grote première voor pers en genodigden vanwege de
start van het eerste grote project van Diva Dichtbij
Optredens voor somatische patiënten
Optreden in Twente met het Beter Gezelschap,
gegevens volgen
Optredens voor somatische patiënten
Optredens voor somatische patiënten
Optredens voor somatische patiënten in kerstsfeer
Aangeboden door familie aan zieke moeder
Optredens voor somatische patiënten in kerstsfeer
Optredens voor bewoners van dit kleinschalige huis,
gesponsord door Margriet
Optredens voor somatische patiënten in kerstsfeer
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Samenstelling stichting
Bestuur:
Voorzitter
Anja Kroodsma is na haar studie aan de Landbouwuniversiteit gaan werken binnen de
gezondheidszorg. Haar eerste baan was preventiefunctionaris bij een kruisvereniging in Friesland.
Daarna heeft zij een aantal jaren gewerkt als adviseur op het terrein van gezondheidsbevordering op de
werkplek, vooral bij alcohol- en werkprojecten en het ontwikkelen van rookbeleid op de werkplek.
Momenteel werkt zij vanuit haar eigen adviesbureau Anker Advies. Zij richt zich op het ondersteunen
van ketens en netwerken op het terrein van wonen, zorg en welzijn bij het ontwikkelen en versterken
van de samenwerking en het bereiken van concrete resultaten voor cliënten. Een van de netwerken
waar zij momenteel voor werkt is een regionaal Netwerk Geriatrie ten behoeve van het verbeteren van
de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgerts.
Het werk voor de Diva Dichtbij motiveert haar omdat Diva Dichtbij positief is en mensen aanspreekt op
het gezonde deel van zichzelf. Daarbij vindt ze het een uitdaging om samen met Pieternel, die zij al
vanuit haar studie in Wageningen kent, en de overige bestuursleden dit innovatieve aanbod verder
vorm te geven en te ontwikkelen.
Secretaris
Liza Daane studeerde ontwikkelingspsychologie in Utrecht en is gaan werken binnen de
gehandicaptensector. Als beleidsmedewerker van MEE, een gehandicaptenondersteuningsorganisatie,
adviseert en ondersteunt ze het management op het gebied van nieuwe initiatieven en projecten,
variërend van de opzet van een maatjesproject tot de invoering van netwerkversterkende methoden in
het werk. Want mensen moeten het uiteindelijk hebben van mensen om hen heen en niet uitsluitend
van professionals. En voor een gevoel van welzijn is er ook meer nodig dan de basale voorzieningen en
hulp. Dat spreekt haar aan in het werk van de Diva Dichtbij. Muziek en poëzie raken mensen in andere
dimensies van hun wezen. Ze vindt het dan ook een uitdaging om mee te helpen dit initiatief uit te
bouwen en zo bij te dragen aan welzijn van mensen.

Penningmeester
Marjan van Dijk volgde de Mikojel-opleiding (HBO) waar creatieve vakken een belangrijke rol innamen.
Creatief omgaan met problemen en het zoeken van oplossingen is een rode draad in haar loopbaan.
Na een aantal jaren binnen de zakelijke dienstverlening gewerkt te hebben, was zij de afgelopen jaren
werkzaam als P&O-adviseur bij stichting Slachtofferhulp. Aansluitend werkte ze als regiomanager bij
Stichting Doe een Wens. Op dit moment is zij manager bij een afdeling van de zorginstelling Altrecht.
Kern van haar functies is altijd geweest de verbondenheid zoeken binnen organisaties en op basis
hiervan veranderingsprocessen inzetten. Enthousiasme is daarbij een van haar kenmerken.
“Werken voor de Diva inspireert mij, ik wil mijn energie inzetten voor een beginnende stichting waar ik in
geloof en vertrouwen in heb, omdat het concept mij aanspreekt. Ik wil samen met de
medebestuursleden de Diva laten groeien. Dit niet zonder het juiste perspectief voor ogen te houden.”
PR en communicatie
Heidi Kuin studeerde voeding en voorlichtingskunde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Haar professionaliteit als voorlichtingskundige ontwikkelde zij verder binnen de arbodienst van
Koninklijke PTT Nederland NV (KPN) in Groningen. Als stafmedewerkster Voorlichting en Training was
zij verantwoordelijk voor voorlichtingsactiviteiten op het gebied van arbeid en gezondheid. Daarnaast
verzorgde zij PR-taken voor de arbodienst. Het opstellen, coördineren en uitvoeren van
communicatieplannen, als ook het ontwikkelen van communicatiemiddelen was en is nog steeds een
van haar belangrijkste taken. Het is voor haar de uitdaging om de communicatie in de organisatie op
een professionele en creatieve manier vorm te geven.
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Uitvoering:
Directeur, initiatiefneemster en Diva
Pieternel van Amelsvoort is na haar studie aan de Landbouwuniversiteit een aantal jaren werkzaam
als wetenschappelijk medewerker van de vakgroep Biologische landbouw.
Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en op haar dertigste besluit zij naar het conservatorium
te gaan om zang te studeren. Bij haar afstuderen wordt zij onderscheiden als ‘theaterpersoonlijkheid’.
Sindsdien maakt en speelt zij haar eigen muziektheatervoorstellingen
(www.muziektheaterprodukties.nl). Zij ontving de AFH-prijs op grond van haar oorspronkelijke
voordracht en expressieve uitstraling. Als zangeres is zij enkele jaren verbonden geweest aan het koor
van de Nationale Reisopera. Zij heeft haar eigen lespraktijk aan huis en wordt regelmatig gevraagd om
workshops en cursussen aan groepen te verzorgen.
Tijdens haar conservatoriumstudie verdient zij de kost als administratief en personeelsmedewerker in
een klein snel groeiend bedrijf. Deze ervaringen gebruikt zij nu in de Therapeutenwinkel, een VOF die
zij, naast haar werkzaamheden als zangeres, samen met haar partner runt. De Therapeutenwinkel is
een internetwinkel voor en door therapeuten. Binnen deze VOF is zij verantwoordelijk voor het
financiële beleid, de inkoop en de logistiek. De Therapeutenwinkel sponsort haar activiteiten als Diva
Dichtbij. Haar levensbeschrijving opgenomen in het boek ‘Vanaf vandaag wordt alles anders’ van
Robert Blom en Mirjam Oomens.

Overige Diva’s
Anja Blom is als zangeres opgeleid in Enschede en nam deel aan de operaklas in Amsterdam en
Opera Jong Forum. Jarenlang zong zij inde koren van Opera Forum, bij de Nederlandse Opera en in
het Groot Omroepkoor. Daarnaast heeft zij een lespraktijk en runt haar gezin met 3 kinderen.
Zij heeft altijd veel waarde gehecht aan het zichzelf ontwikkelen op het persoonlijke vlak,
om zo dicht mogelijk bij zichzelf en anderen te kunnen zijn. Dit laatste maakte ook dat zij als
vrijwilligster in de Hospice in Hilversum ging werken en al een aantal jaren zingt bij uitvaarten.
Zielscontact met mensen maken is daarbij een belangrijke beweegreden.
Zingen als Diva Dichtbij is dit allemaal tegelijk. Het is heerlijk om zulk divers repertoire te kunnen zingen
voor een zo divers publiek. Mensen raken en van hart tot hart vanuit liefde voor ze te kunnen zingen,
dat is geweldig.
Hans Langhout
Als kind zong hij al op de schommel en wisselde de psalmen uit de kerk af met de fonetisch omgezette
liedjes van de radio en slingerde die met veel decibellen de wijk in. Na de Toneelacademie in
Maastricht is hij tien jaar geleden zang gaan studeren bij Lea Schepel in Groningen. Inmiddels heeft hij
zijn opwachting in vele musicals mogen maken.
En nu kwam hij in contact met Pieternel, de bezielende kracht van Diva Dichtbij. Het optreden als ‘Divo’
Dichtbij vindt hij heerlijk! Wat is er leuker en mooier dan vreugde, persoonlijk contact en aandacht te
brengen bij die mensen die soms alle contact met de wereld hebben verloren? En dat dan ook nog
eens door middel van muziek! Optreden voor een grote zaal is fantastisch. Maar een open blik te
ontvangen, een glimlach of een vleug van herkenning op het gezicht van een oudere of zieke, staat
daar aan gelijk.
Ivette van Laar
Studeerde bij Anne Haenen aan het Conservatorium Enschede. In 2006 sloot zij de vervolgopleiding
muziek af aan de Messiaen Academie (Arnhem/Enschede) bij Harry van Berne, Marien van
Nieuwkerken en Pierre Mak, waarbij zij zich richtte op muziektheater en zich specialiseerde op het
werken met de kinderstem.
Sinds kort is Ivette als “Diva” verbonden aan Stichting Diva Dichtbij, om mensen in verpleeghuizen met
haar stem te roeren en een muzikale en theatrale ervaring van heel dichtbij te laten beleven. Ivette van
Laar is een veelzijdig zangeres. Naast solistische optredens in opera- en oratoriumproducties zingt zij in
verschillende koren. Met gitarist Jaap Majoor vormt zij duo'78. Onlangs kwam hun eerste cd “Zee van
Willekeur” uit. Met pianist Eric Langedijk geeft zij liedrecitals. Ivette van Laar is lid en medeoprichtster
van vocaal-theatraal ensemble oTTeTTo. Naast de uitvoeringspraktijk is Ivette van Laar werkzaam als
zangdocente bij het Stadsjongenskoor Oldenzaal en muziekschool de Muzehof te Zutphen.
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Werkwijze Diva Dichtbij
• Voorbereiding van een optreden en nazorg
Een projectmedewerker van Diva Dichtbij bespreekt met een activiteitenbegeleider de situatie en de
behoeftes in het betreffende verpleeghuis. Aandachtspunten daarbij zijn de culturele achtergrond van
de bewoners, individuele mensen en hun wensen, specifieke onderwerpen en actuele situaties die
spelen.
Daarnaast krijgt de activiteitenbegeleider informatie over het karakter van het programma en de
mogelijkheid de bewoners voor te bereiden. Diva Dichtbij creëert een intieme sfeer waardoor het
individuele contact met mensen in het publiek gewaarborgd is. Tijdens het optreden blijft een
activiteitenbegeleider aanwezig en waar mogelijk ook een verzorgende. Diva Dichtbij vraagt de
activiteitenbegeleider om, samen met collega verzorgenden, de dagen na afloop van het optreden extra
te observeren op veranderingen in gedragskenmerken en deze te rapporteren en waar nodig bewoners
extra te ondersteunen.
• Het optreden zelf:
Je hoort de Diva al aankomen door de tinkelende belletjes op haar tuintje op wielen, dan verschijnt zij in
haar sprookjesachtige jurk. Zij zet een muziekje aan en komt ieder persoonlijk begroeten. Alles gebeurt
in een informele sfeer, tussen de liederen en gedichten in kan er een gesprek ontstaan. Halverwege het
programma komt serieuzere muziek aan bod en draagt de Diva gedichten voor waarin diep menselijke
emoties worden verwoord. Daarna is de sfeer al snel weer lichtvoetig en maken bewoners (al dan niet
in een rolstoel) een dansje met de Diva. Tot slot deelt de Diva als aandenken een gedicht uit dat is
voorgedragen.
Het optreden duurt per huiskamer een half uur tot 3 kwartier. Bij de mensen die niet naar de huiskamer
kunnen komen gaat de Diva persoonlijk langs. Zo trekt de Diva van (huis)kamer naar (huis)kamer.
Effecten van optredens
A. Enkele citaten:
• Gerda Budding, algemeen projectmanager Kruiswerk, schrijft: “Bij het optreden van Pieternel werd ik
onverwachts tot diep in mijn ziel geraakt. Juist in zo'n situatie waarin ziekte maakt dat alles in het leven
daarom draait is het een geschenk om zo'n avond mee te maken.”
• Een man op een somatische afdeling vertelt: “Ik zong vroeger zelf in een band.” Hij kon tijdens het
optreden niet ophouden met huilen.
• Een afatische man stamelt “prachtig” en gebaart naar zijn hart, diep ontroerd overhandigt hij de Diva
bloemen.
• Judith Eykelenboom schrijft in het Leids dagblad: "Vanuit een karretje versierd als sprookjesbos,
schalt muziek. De bewoners zitten er in een kring omheen. De meesten in een rolstoel, maar er staat
ook een bed waarin een man ligt. Zijn vrouw zit ernaast en ze houden elkaars handen vast. De Dichtbije
Diva begint een operalied te zingen. Ze zingt luid, en zonder een valse noot, om beurten gaat ze de
bewoners af. Pakt hun handen, kijkt ze diep in de ogen. Even vergeten de bewoners van De Wilbert
waar ze zijn."
B. Effecten in meer algemene bewoordingen
Persoonlijke effecten van een optreden zijn evident, maar vaak moeilijk meetbaar. Navraag bij
Verzorgenden en activiteitenbegeleiders na afloop van een optreden levert de volgende reacties op:
• het raakt de mensen èn geeft ze plezier
• het optreden maakt iets ‘los’ bij bewoners
• dagenlang werd er nog doorgepraat over het optreden
Zij signaleren ook effecten die langer aanhouden:
• een aantal bewoners kan na het optreden emoties tonen wat daarvoor niet lukte
• een aantal bewoners stelt zich meer open na een optreden
• een man laat na afloop van het optreden via zijn verzorgster weten dat hij voelt verder gekomen te zijn
door het optreden.
Ook noemen verzorgenden en activiteitenbegeleiders effecten voor het verpleeghuis zelf:
• het welbevinden van de bewoners verbetert
• de uitstraling van het verpleeghuis verbetert
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Krantenknipsels
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Gelderse Post
10 sept. 2008
Door: Bart Belterman

Diva Dichtbij zingt
voor chronische
zieken
“Ik heb al verschillende
huwelijksaanzoeken gehad”

‘Diva Dichtbij’ heet het initiatief van Pieternel van Amelsvoort en de naam is toepasselijk
gekozen. De professionele zangeres zingt voor bewoners van verpleeghuizen en kruipt in
sommige gevallen bijna op hun schoot of op de rand van het bed. Ook in Den Ooiman komt ze af
en toe langs.
Als La Diva Commedia stond
Van Amelsvoort op de
Achterhoek Spektakeltoer
afgelopen zomer. “Daarin
ging ik elke keer bewust nét
iets te ver. De diva was iets
te vrijpostig, waardoor
grappige situaties
ontstonden. Deze diva is
echter het omgekeerde. Ze
is integer en probeert dichtbij
de zieke te komen, zonder
een grens te overschrijden.”
Het idee om te zingen voor
zieken ontstond in een tehuis
voor terminaal zieken in
Frankrijk, waar destijds haar
vriend werkte. “Daar stond
een piano en werd veel
gedaan met muziek. Omdat
ik zangeres ben, was ik al
snel aan het zingen. Toen
heb ik gemerkt wat een
effect dat kan hebben.
Hoewel je normaal soms wel
eens een soort ‘valse
schaamte’ ervaart als je
rechtstreeks voor iemand
zingt, krijg ik vaak een heel
intiem contact met de

mensen. Het is heel puur, er
zit niets tussen. Zoals je met
een kind hebt, wanneer je
ervoor zingt.”
Haar eerste uitdaging was
de muziek. Omdat aan bed
vaak geen piano staat, kocht
Van Amelsvoort een digitale
piano en maakte een karretje
met cd-speler en luidspreker.
“Samen met een pianist
neem ik de muziek thuis op
zodat de timing klopt.”
Omdat veel van de mensen
waarvoor ze zingt weinig
buiten komen, kleedde ze
het karretje aan als tuintje,
met vogeltjes en vijver.
Daarmee gaat ze naar
(vooral) somatische
verpleeghuizen en geeft
optredens van een half uur
tot drie kwartier. “Want dan
merk je dat de luisteraars
vaak vermoeid raken en de
aandacht verslapt.”Bewoners
die aan het bed gekluisterd
zijn, bezoekt ze desgewenst
individueel. “Mijn volgende
Jaarverslag Stichting Diva Dichtbij 2008

wens is een accu, want als ik
over de gang wandel en ik
zie personeel lopen, moet ik
daarvoor ook spontaan iets
zingen natuurlijk. Zoeken
voor een stopcontact voor
mijn installatie is onhandig
en het snoer kan gevaarlijk
zijn voor oudere mensen.”
Onvergetelijk
Vaak wordt ze ingezet op
afdelingen met zieken die te
slecht zijn om nog aan
andere activiteiten mee te
doen en de reacties zijn
overweldigend. “Een
zorgmanager in Utrecht
vertelde me dat mensen zich
zelfs weken na het optreden
nog plotseling emotioneel
uitten. Regelmatig vloeien de
tranen als ik aan het zingen
ben, ook bij
dementerenden.”Want ook in
dat opzicht komt de diva
dichtbij: “Ik kijk altijd hoe
dichtbij ik kan komen bij de
mensen. Soms zit ik bijna bij
ze op schoot, een andere
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keer zit er een metertje
tussen.” Zo herinnert ze zich
een echtpaar waarvan de
vrouw dementerend was.
Verplegend personeel
adviseerde haar dat het
tweetal niet wilde dansen.
“Maar de diva geeft niet
zomaar op. Al na enkele
nummers schuifelden ze
heel intiem en liefdevol over
de ‘dansvloer’. Vooral voor
die mijnheer kan zoiets een
onvergetelijke herinnering
opleveren.”
Omdat de muziek vooraf
wordt opgenomen, zijn aan
verzoekjes niet te voldoen.
“Maar ik vroeg wel altijd naar
liedjes die de mensen graag
willen horen, zodat ik het
repertoire kan aanvullen.”
Van Amelsvoort zingt licht
klassiek, musicalstukken
zoals “Somewhere over de
rainbow” en Nederlandstalig
zoals “Ja zuster, nee zuster’.
“Het is een heel verschil of
iemand een half uur op de
achtergrond piano speelt, of
dat er een professionele
zangeres langs komt. Ik wil
wel kwaliteit bieden. Nieuwe
diva’s beoordeel ik ook op
hun vermogen om contact te
maken met de mensen.”

vermoeid raak, wordt het
optreden ook oppervlakkiger
en dus minder goed.””
Diva Dichtbij is een goed
doel en wordt gesubsidieerd
door verschillende fondsen.
“Daardoor kan ik nu op zoek
gaan naar andere diva’s,
zodat we op regelmatige
basis meerdere
verpleeghuizen kunnen
bezoeken.”Inmiddels is ook
Ivette van Laar toegetreden;
zij is op dit moment bezig
met opnames. “Eén
bezoekje kun je vergelijken
met een oase, maar daarna
is het weer een woestijn. We
proberen een keer of zes per
anderhalf jaar langs te
komen en niet éénmalig
verlichting bieden.”De
subsidies lopen nog dit jaar,
maar daarna moet ze op
zoek naar sponsors. Een
verpleeghuis betaalt
ongeveer honderd euro voor
een halve dag, de rest komt
van de fondsen. Van
Amelsvoort heeft nog ruimte
om vier verpleeghuizen
regelmatig te voorzien van
muziek. Meer informatie via
www.divadichtbij.nl.

Moeilijk
Door de emoties die vaak
vrijkomen bij een optreden,
zal het niet altijd even
gemakkelijk zijn. “Maar hun
verdriet hoef ik me niet aan
te trekken en ik kan me
verschuilen achter mijn ‘rol’
als diva. Ik hoef ook niet in
gesprek met hen, maar
draag alleen dingen voor.”,
verweert Van Amelsvoort.
Maar dat is misschien
gemakkelijker gezegd, dan
gedaan. “Ja, dat kan
inderdaad lastig zijn, soms”,
geeft ze toe. “Het kost veel
energie om oprecht en
onvoorwaardelijk liefde en
aandacht te geven. Daarom
zoek ik ook anderen, dit kun
je niet elke dag doen. Als ik
Jaarverslag Stichting Diva Dichtbij 2008
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