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Samenvatting
Met trots kunnen we melden dat in 2009 de verwezenlijking van ons ambitieuze pilotproject zeer
succesvol is verlopen.
Het was een jaar van alle hens aan dek. Niet alleen werden binnen het pilotproject 84 optredens
verdeeld over 20 verpleeghuizen gerealiseerd en nog 33 optredens buiten dit project. Een niet geringe
uitdaging voor een organisatie die het jaar daarvoor met 1 Diva in totaal 26 optredens verzorgde.
Om dit mogelijk te maken werd er geïnvesteerd in het werven en opleiden van vier nieuwe Diva’s*.
Met deze nieuwe Diva’s werd bevestigd dat het concept Diva Dichtbij ook door anderen dan Pieternel
kan worden uitgevoerd. De reacties op de optredens van de nieuwe Diva’s en de foto’s van interacties
met de doelgroep hebben dat laten zien. Een Diva Dichtbij moet met een goede en ontwikkelde
zangstem in staat zijn om van heel dichtbij en zonder woorden contact te maken met mensen. Behalve
trainingen en praktijkervaring werd voor ieder van hen afspeelapparatuur aangeschaft, werden
begeleidingsbanden opgenomen, kostuums op maat gemaakt en ansichtkaarten gedrukt om als
herinnering aan het publiek uit te delen.
Om te evalueren en het concept te kunnen verbeteren werden na afloop van de optredens
evaluatieformulieren achtergelaten waar wij er vele van terug hebben ontvangen. Behalve
verzoeknummers voor volgende optredens waren daar ook hoge waarderingen en soms
indrukwekkende reacties op te lezen. Eind 2009 voerde een student Algemene Sociale Wetenschappen
van Universiteit Utrecht een onderzoek uit dat dit nog eens bevestigde. Vrolijkheid wordt hier als
belangrijkste emotie naar aanleiding van onze optredens beschreven. Een emotie die normaal
gesproken een zeldzaamheid is in een verpleeghuissituatie. Dit bevestigt de waarde die ons werk heeft
voor deze groep mensen.
Ook werd er dit jaar een uitgebreide website voor Diva Dichtbij opgezet met behalve informatie, foto’s
en filmpjes een interactief planningsgedeelte voor de optredens. De pers wist Diva Dichtbij keer op keer
te vinden, zowel op radio en TV als in verschillende bladen en websites. Wij werden genomineerd voor
de Helpende Hollander Award en na afloop vertelde één van de juryleden dat zijn zoontje van 8 jaar alle
filmpjes van de genomineerden had gezien en had gezegd: “Deze moet winnen Pap, dit is het mooiste!”
Deze reactie was exemplarisch voor vele reacties die wij ontvingen op ons werk. Het deed ons
realiseren dat Diva Dichtbij een universeel menselijk concept is wat iedereen direct herkent, zowel jong
als oud.
De ontwikkelingen gingen zo snel en waren zo intensief dat we aan het eind van 2009 besloten om de
start van 2010 te benutten voor een bewuste strategieontwikkeling om ons voor te bereiden op de
toekomst.

* een Diva kan ook een Divo zijn.
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1. 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 2008 gingen we als stichting serieus van start en het resultaat overtroefde onze stoutste dromen.
We werden daar serieuze kanshebber voor de zorgvernieuwingsprijs en 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 2 tot 6 optredens.
Daarnaast was er veel aandacht van de pers voor Diva Dichtbij met naast artikelen in lokale pers, een
uitzending bij TV Gelderland en een kort item bij omroep LLink. Ook werd Pieternel van Amelsvoort als
Betere Wereld Vrouw geselecteerd voor weekblad Margriet.
We legden contact met ActiZ, koepel van zorginstellingen en er kwam een kort artikeltje over Diva
Dichtbij in de digitale nieuwsbrief van ActiZ. Toen waren de resterende plaatsen voor het pilotproject
direct 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 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.

2. Doelstellingen 2009
In 2009 stond de kernactiviteit van Diva Dichtbij, zingen aan de rand van je bed, vanzelfsprekend
centraal. Hierbij werd een aantal specifieke doelstellingen geformuleerd:
•

Uitvoeren van het pilotproject wat in 2008 van start ging
- 90 optredens in series van 2 tot 6 per instelling
- Uitbreiding van 1 naar 5 Diva’s (incl. apparatuur, begeleidingsbanden en kostuums)
- Uitvoeren evaluatieonderzoek
- Opzetten en inrichten van website
- Opzetten, ontwikkelen en continueren organisatie Diva Dichtbij

•

Naast de optredens in het pilotproject incidentele optredens verzorgen op verzoek.

•

Vergroten van de bekendheid van de stichting
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3. De activiteiten in 2009
3.1.

Uitvoering pilot project ‘Zingen aan de rand van je bed’

Dankzij financiële steun van: VSB fonds, stichting DOEN, Stichting Sluyterman van Loo, RCOAK,
SKAN fonds, KF Hein stichting en Kattendijke/ Drückerstichting konden wij ons pilotproject uitvoeren.
Oorspronkelijk was dit uitsluitend gericht op somatische afdelingen. Dankzij stichting DOEN kon dit op
veler verzoek worden uitgebreid naar psychogeriatrische afdelingen, kleinschalige huizen en een enkel
hospice.

3.1.1. 90 optredens
De eerste 6 optredens van dit project werden in 2008 gerealiseerd, de overige 84 in 2009. In totaal
hebben 20 instellingen hieraan deelgenomen, in iedere instelling werden tussen de twee en zes
middagen optredens verzorgd door Diva Dichtbij. Tijdens zo’n middag bezoekt een Diva gemiddeld 3
huiskamers en enkele individuele bewoners met optredens tussen de 30 en 45 minuten. Gemiddeld
bereikten wij daarbij 40 toehoorders per keer (tussen de 20 en 75) in totaal ongeveer 3600 mensen.
In de laatste weken van 2008 verscheen een kort bericht in de nieuwsbrief van ActiZ en vanaf dat
moment hadden we meer gegadigden voor deelname aan dit project dan plaatsen. Op volgorde van
aanmelding hebben we afspraken met verpleeghuizen gemaakt. Er was in de voorbereiding expliciete
toelichting voor de verpleeghuizen op onze aanpak en voor onze voorbereiding wonnen wij informatie in
over de situatie ter plaatse (aard van de bewonersgroep, leeftijd, opleidingsniveau, culturele en
religieuze achtergrond). Op basis hiervan werd een draaiboek samengesteld en met een poster en
persbericht toegestuurd aan de locatie van het optreden en de Diva van dienst.
Zoals wij verwacht hadden bleek de regelmaat in de optredens een duidelijke meerwaarde te hebben.
De mensen keken ernaar uit. Bij een eerste bezoek kwam vooraf regelmatig de reactie: “Dat zal wel
weer niks wezen”. Tijdens en na afloop van het optreden waren deze mensen zichtbaar ontroerd en
zeiden: “Zo mooi! Is dat voor ons?”. Vervolgens konden deze bewoners zich dan verheugen op onze
terugkomst. Vaak in de persoon van een andere Diva wat ook weer werd gewaardeerd vanwege de
variatie. Al kan hierbij vermeld worden dat op sommige locaties een duidelijke voorkeur voor een
bepaalde Diva of Divo ontstond.

3.1.2. Uitbreiding naar vijf Diva’s
Al in 2008 zijn we begonnen met het zoeken van meer Diva’s, waarbij bleek dat lang niet iedere
professionele zanger(es) een Diva Dichtbij kan zijn. Het is geweldige bevestiging van het concept Diva
Dichtbij om in 2009 te zien dat dit ook door anderen dan Pieternel kan worden uitgevoerd. De reacties
op de optredens van de nieuwe Diva’s en de foto’s van interacties met de doelgroep hebben dat laten
zien. Een Diva Dichtbij moet met een goede en ontwikkelde zangstem in staat zijn om van heel dichtbij
en zonder woorden contact te maken met mensen. Dat is wat het concept van Diva Dichtbij uniek
maakt en geeft een grote meerwaarde aan de intieme optredens. Er waren gelukkig voldoende
gegadigden. In een auditie werden zowel stem als persoonlijkheid beoordeeld. In een tweede ronde
maakte een kandidaat een middag van optredens van Pieternel van Amelsvoort mee en verzorgde
daarbij zelf ook een onderdeel. De Diva in de Dop kon zo kennis maken met de aard van het optreden
en Pieternel kon beoordelen of iemand het in zich had op korte termijn uit te groeien tot een
zelfstandige Diva Dichtbij. Bij een positief oordeel werden vervolgens meerdere optredens samen met
Pieternel of collega Diva’s gedaan totdat de Diva in de Dop zelfstandig op pad kon gaan. Naast dit
meelopen met collega’s verzorgde Linde Löbert drie trainingsdagen voor de Diva’s. Zij legde er de
nadruk op om ieders eigenheid als Diva te ontwikkelen. Centrale aandachtspunten waren (eindeloze)
nuances ontdekken in het van dichtbij contact maken en tegelijk als professioneel kunstenaar alle
toeschouwers bij een optreden betrekken. Het doel was handvatten aan te reiken zodat iedere Diva van
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elk optreden een uniek feestje kan maken. Wanneer de Diva zelfstandig op pad ging volgden in de loop
van het jaar twee bezoeken van Linde Löbert tijdens optredens voor coaching en feedback.
Naast deze artistieke basis zorgde Diva Dichtbij voor afspeelapparatuur, opname van eigen
begeleidingsbanden, kostuums en ansichtkaarten met foto in kostuum om na afloop van optredens aan
toehoorders uit te delen. Logistiek een aardige operatie die uiteindelijk de volgende Diva’s heeft
opgeleverd: Divo Hans Langhout, vanaf januari 2009, Diva Anja Blom, vanaf februari 2009, Diva Ivette
van Laar, vanaf juni 2009, Diva Gaudia Schillings, vanaf september 2009.

3.1.3. Uitvoeren evaluatieonderzoek
In samenwerking met Dr. Adriaan Visser ontwikkelden we twee vragenlijsten, één voor medewerkers en
één voor bewoners, die na afloop van de optredens werden uitgereikt. Dit leverde een schat aan
informatie op. Gemiddelde rapportcijfers van tussen de 8 en 9 spreken boekdelen, bewoners geven
vrijwel allemaal aan bij een volgend optreden weer aanwezig te willen zijn. De prachtige zangstemmen,
mooie kostuums en het persoonlijke contact maken worden door hen veel genoemd. Ook bereikten ons
langs deze weg vele verzoeknummers waar we op inspeelden bij volgende optredens. Medewerkers
rapporteren een prettiger en rustiger sfeer na afloop op de afdeling. Bewoners herkennen zichzelf na
afloop voornamelijk in de termen: energiek/sterk, rustig, gelukkig en blij. Regelmatig biedt een optreden
een aanknopingspunt om in contact te kunnen komen met een bewoner over wat er in hem/haar
omgaat. Het één op één contact met de bewoners wordt als iets bijzonder genoemd wat is bijgebleven
na afloop, af en toe worden termen als openbaring, voorrecht, momenten in de eeuwigheid genoemd.
De duur van de optredens (30 tot 45 minuten per huiskamer) wordt als goed ervaren. Ook rapporteren
activiteitenbegeleiders regelmatig op nieuwe ideeën te zijn gebracht door de optredens waaronder:
zingen voor bewoners, samen zingen / plaatjes draaien / verhalen vertellen / poëzie voordragen /
rolstoeldansen met bewoners, samen DVD van Wim Sonneveld bekijken.
Daarnaast begonnen in september 2009 vier studenten van de Universiteit Utrecht aan onderzoeken
onder leiding van Dr. Ludwien Meeuwesen van de vakgroep Algemene Sociale Wetenschappen.
Roanne van Leijden rondde haar evaluatieonderzoek in 2009 af. Hieruit blijkt dat zowel bewoners,
medewerkers als familieleden de optredens zeer hoog waarderen en een bezoek van Diva Dichtbij
kenmerken als een bijzonder moment. Bewoners genieten en geven aan even ergens anders te zijn en
meer innerlijke rust te ervaren. Op emotioneel vlak worden negatieve emoties als somberheid, boosheid
en angst niet geobserveerd tijdens de optredens. Verdriet wordt in 6,7% van de gevallen waargenomen.
Positieve emoties worden sterk vertegenwoordigd: geluk (60%), ontroering (80%) en opvallend genoeg
scoort vrolijkheid het hoogst met 93,3%. Medewerkers waren het sterk eens met de stelling dat Diva
Dichtbij een waardevolle aanvulling op de zorg vormt en dat ook na afloop van de optredens de sfeer
(tijdelijk) positief beïnvloed is. In de aanbevelingen wordt gesteld dat de methode van Diva Dichtbij in
vergelijking met intensieve muziektherapie relatief eenvoudig is. Dit maakt het interessant te investeren
in een uitbreiding van de organisatie om het werk op grotere schaal voort te zetten.
In 2010 zullen de andere 3 studenten hun onderzoek uitvoeren en afronden. Zij gaan daarbij in op
effecten van de optredens onderscheiden naar somatische en psychogeriatrische patiënten. Ook zal
worden onderzocht welke non-verbale communicatieve aspecten worden benut waarbij de aanpak van
verschillende Diva’s met elkaar kan worden vergeleken.

3.1.4. Opzetten en inrichten van website
In het voorjaar maakte Aad van den Berg het ontwerp voor onze nieuwe en uitgebreide website die
vervolgens werd gebouwd en voorzien van een Content Management Systeem door VisualWeb. Deze
wilden we voor verschillende doelen geschikt maken. Verpleeghuizen en andere belangstellenden voor
optredens kunnen op de site alle informatie vinden die zij nodig hebben.
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Ook is er veel informatie voor donateurs en de mogelijkheid online donateur te worden, zowel via
automatische incasso als via iDeal-betaling. Ook fondsen kunnen de nodige informatie op de website
vinden. Tenslotte is er een agendasysteem ingebouwd waarin alle belangrijke gegevens rond de
planning van een optreden kunnen worden bijgehouden. In augustus ging de website online.
Juist op dat moment werden we benaderd door de Redactieprofs, een groep professionele
tekstschrijvers, die Diva Dichtbij uitkozen als Goed Doel om te steunen. Zij hebben om te beginnen de
webteksten ‘uitgekamd’ en geredigeerd en voegden in december de pagina ‘In Koor’ toe waar koren
Diva Dichtbij kunnen steunen.

3.1.5. Opzetten, ontwikkelen en continueren organisatie Diva Dichtbij
Al snel bleek dat we met de uitvoering van ons pilotproject een behoorlijk ambitieuze uitdaging voor ons
hadden liggen. Het was noodzakelijk de organisatie te versterken, niet al het werk kon door één
persoon gedaan worden. Via het Beter Gezelschap werd Marianne Aerts bereid gevonden om de
planning en productie van de optredens voor haar rekening te nemen. Daarnaast werkte Corien van
Vliet van april t/m september als vrijwilligster voor secretariële en administratieve ondersteuning. Aan
het eind van het jaar kwam Marion Woerlee erbij als medewerkster voor verschillende ondersteunende
taken. Pieternel van Amelsvoort werd voor het grootste deel van haar werkzaamheden betaald en
werkte een klein deel op vrijwillige basis. De professionalisering van de organisatie is hiermee in 2009
begonnen en zal verder worden uitgewerkt in 2010.
Toch was het nog ‘alle hens aan dek’ voor Diva Dichtbij. Er is een meerjarenplan opgesteld waarin onze
ambities voor de komende jaren staan weergegeven.
Een aantal subsidieaanvragen is op basis hiervan gedaan, waarvan de honorering in 2010 bekend zal
worden. Veel van de verpleeghuizen die deelnamen aan het pilotproject willen graag gebruik blijven
maken van ons aanbod. Het streven was en is dat zij zelf de financiering hiervoor zouden regelen.
Slechts een enkeling van hen is dit gelukt. Er was onvoldoende tijd beschikbaar binnen Diva Dichtbij om
alle benodigde subsidieaanvragen die dit tot gevolg had bijtijds rond te krijgen, een gedeelte zal in de
loop van 2010 worden aangevraagd. Er is doorgegaan met het werven van donateurs en ook is een
concept donateursplan opgesteld. Dit zal in 2010 verder worden uitgewerkt en worden ingepast in de
strategie en het communicatieplan dat in samenwerking met de Redactieprofs zal worden opgesteld.
Het inrichten van de organisatie voor de langere termijn vroeg meer dan we ons vooraf realiseerden.
Het bestuur merkte dat er een ander type bestuursleden nodig was om deze ontwikkeling te sturen en
ondersteunen. Zo kwam alles in een stroomversnelling aan het eind van het jaar. We zijn op zoek
gegaan naar nieuwe bestuursleden, legden contacten met een bureau voor fondsenwerving op ‘nocure-no-pay’ basis en via stichting LaLuz kwamen we in contact met een strateeg die ons nu gaat
ondersteunen in de ontwikkeling van onze strategie voor de toekomst. Alles bij elkaar betekent dit dat
nu de voor de organisatie belangrijke stappen zijn gezet om vertrouwen te hebben in de toekomst.

3.2. Overige optredens
In 2009 werden naast de optredens in de pilotreeks nog 33 incidentele optredens verzorgd (vergelijk in
2008 6 optredens in het pilotproject en 20 incidenteel). Met deze 33 optredens werden ongeveer 1300
extra mensen bereikt uit de doelgroep. Deze optredens werden soms volledig betaald door de
opdrachtgever, soms mede gefinancierd door onze eigen donateurs.
De meest opmerkelijke optredens werden op verzoek van bewoners van verpleeghuizen gedaan op
hun eigen initiatief en ook door henzelf en eventueel medebewoners gefinancierd. Dit kwam twee maal
voor en was voor ons bijzonder om te ervaren. Ook werden we enkele malen door familieleden
uitgenodigd om een bijzondere verjaardag te vieren.
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Wat verder opvalt is dat de verzoeken met name van verpleeghuizen blijven komen en dat dit gelijkelijk
verdeeld is over somatische en psychogeriatrische afdelingen. Incidenteel zijn er ook optredens
geweest voor psychiatrische afdelingen en ook voor deze doelgroep blijkt Diva Dichtbij onverwacht
goed uit de hoek te komen. Door de combinatie van muziek en oprechte menselijke aandacht kwamen
er bij deze patiënten emoties los, zoals lachen, waar dat soms al jaren niet meer was gebeurd.

3.3. Vergroten van de bekendheid van de stichting
Om onze doelgroep daadwerkelijk te bereiken is het noodzakelijk dat de bekendheid van Diva Dichtbij
verder toeneemt. De nieuwe website speelt daar een belangrijke rol in net als de digitale nieuwsbrieven
die wij regelmatig versturen. In 2010 zullen wij een communicatieplan maken waarmee we dit verder
richting zullen geven. Over de uitingen in de pers in 2009 leest u meer onder het hoofdstuk publiciteit.

4. Publiciteit in 2009
De pers wist Diva Dichtbij ook in 2009 weer goed te vinden.

4.1.

Televisie

De EO maakte een reportage over Diva Dichtbij voor het programma “Nederland helpt”. Deze
reportage is twee keer volledig uitgezonden en regelmatig zijn onderdelen los vertoond. Op eerste en
tweede kerstdag kwam Diva Dichtbij weer uitgebreid aan bod tijdens de uitzending van de Helpende
Hollander Award. Wij werden genomineerd voor deze Award en na afloop vertelde één van de juryleden
ons dat zijn zoontje van 8 jaar alle filmpjes van de genomineerden had gezien en had gezegd: “Deze
moet winnen Pap, dit is het mooiste!” Deze reactie was exemplarisch voor vele reacties die wij
ontvingen op ons werk. Het deed ons realiseren dat Diva Dichtbij een universeel menselijk concept is
wat mensen direct herkennen, zowel jong als oud.
Ook TV Gelderland herhaalde de reportage v oor Gelderse Koppen uit 2008 meerdere malen.

4.2.

Radio

Radio 1 zond een item over Diva Dichtbij uit in het programma BNN Today en het lokale radiostation
Radio Ideaal een interview.

4.3.

Margriets’ Betere Wereld Vrouw

Pieternel van Amelsvoort werd in september 2008 geselecteerd tot Margriets’ Betere Wereld Vrouw met
Diva Dichtbij voor weekblad Margriet. Daarmee kreeg Diva Dichtbij tot september 2009 de beschikking over een
Weblog bij Margriet waar zij wekelijks de ontwikkelingen rond de stichting in korte stukjes beschreef. Ook
verscheen er in 2009 een artikel in het weekblad over een dag van Diva dichtbij. Het geldbedrag van €1500 wat
Margriet beschikbaar stelde voor Diva Dichtbij werd besteed aan sponsoring van introductie-optredens.

4.4.

Overige geschreven bladen en internet

Er waren tal van artikelen in regionale dagbladen waaronder Het Eindhovens Dagblad, De Stentor,
Tubantia, De Limburger en De Gelderlander. Elk van deze artikelen met een andere insteek en
kleurenfoto’s van optredens. Ook in andere regionale bladen werd regelmatig melding gemaakt van de
activiteiten van Diva Dichtbij.
In Zing Magazine, een blad voor koorzangers en dirigenten, verscheen een uitgebreid artikel in het
kerstnummer.
Behalve de eigen website en het weblog bij Margriet waren er regelmatig meldingen over activiteiten
van Diva Dichtbij via het internet.
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5. Samenwerking
5.1.

ActiZ

De samenwerking met ActiZ, koepel van zorginstellingen, die in 2008 tot stand kwam is in 2009 verder
uitgewerkt. Dit heeft geleid tot regelmatig overleg waarin een uitwisseling plaatsvindt tussen wat Diva
Dichtbij in de praktijk tegenkomt en de onderwerpen waar ActiZ zich mee bezig houdt. Voor beide
partijen levert dit interessante informatie op en tevens inspiratie. In deze gesprekken wordt het belang
van volwaardige kunst in zorginstellingen steeds duidelijker. Samen verkennen we de mogelijkheden
om kunst een plaats te geven in de zorg.

5.2.

Beter Gezelschap

De samenwerking die reeds bestond met Beter Gezelschap, een organisatie die artiesten inzet in
zorginstellingen, is in 2009 verder uitgebouwd in de planning en productie van optredens waardoor
directeur Pieternel van Amelsvoort kon worden ontlast.

5.3.

Overigen

In 2009 ontstond een samenwerking met meerdere bedrijven en personen die diensten of producten ter
beschikking stelden aan Diva Dichtbij. Therapeutenwinkel.nl financierde alle kantoorkosten en een
gedeelte van de reiskosten. Calimex, importeur van geluidsapparatuur sponsorde een headset, een
complete mobiele afspeelset en het onderhoud aan de overige apparatuur. Aad van den Berg
sponsorde het ontwerp van de website volledig en VisualWeb sponsorde een gedeelte van de kosten
voor het bouwen van onze website. Daarnaast was er juridische ondersteuning in het kader van MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
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6. Financieel
2009 was het grote jaar voor het pilotproject van Diva Dichtbij waarbij naast een groot aantal optredens
ook de organisatie werd omgevormd tot een professionele organisatie. Een gedeelte van de subsidies
werd al in 2008 ter beschikking gesteld en pas in 2009 besteed.
De inkomsten:
Vergoedingen voor optredens
Subsidies & Donaties
Reservering Pilotproject 2009

EUR
EUR
EUR

Totaal

EUR 109.044,-

De uitgaven:
Artistiek gedeelte
• Productie, gage & reiskosten
• Apparatuur, banden & kostuums
• Werving/training Diva’s
Website & PR
Algemene kosten
Projectmedewerker

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Totaal

EUR 102.299,-

Resultaat toegevoegd aan algemene reserve

EUR

Fondsen:

14.875,67.089,27.080,-

49.353,9.922,7.244,8.514,4.428,22.838,-

6.745,-

VSB fonds
stichting DOEN
Stichting Sluyterman van Loo
RCOAK
SKAN fonds
KF Hein stichting
Kattendijke/ Drückerstichting.

Sponsoring (in natura): Therapeutenwinkel - kantoorfaciliteiten & deel autokosten
Uitgeverij Plint
- wenskaarten, gebruikt t.b.v. werving donateurs
Aad van den Berg - ontwerp website
Visual Web
- bouw website (sterk gereduceerd tarief)
Calimex
- geluidsapparatuur
Redactieprofs
- tekst schrijven en redigeren
Donaties zijn besteed aan het financieren van kennismakingsoptredens tegen een gereduceerd tarief
en zijn gedeeltelijk gereserveerd om ook in 2010 dit soort optredens te verzorgen.
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7. Vooruitblik 2010
De hoofdrol blijft uiteraard voor onze kernactiviteit weggelegd: het verzorgen van optredens voor
mensen die zelf niet meer naar een optreden toe kunnen komen. We hebben daarvoor nu een
prachtige basis met 4 Diva’s en 1 Divo die zelfstandig verpleeghuizen kunnen bezoeken.
Daarnaast wordt 2010 het jaar waarin de organisatie van Diva Dichtbij duidelijk contour krijgt en waarin
de strategie voor de toekomst zal worden gekozen en uitgewerkt. Zowel de financiële basis als de
organisatiestructuur spelen daarbij een hoofdrol.
Daarnaast zullen 3 studenten van de Universiteit Utrecht hun onderzoek naar de effecten van Diva
Dichtbij uitvoeren en zullen op basis daarvan onderzoeksplannen voor de toekomst worden
geformuleerd.
Wij ervaren steeds duidelijker het belang van kunst en cultuur in de zorgsector en vinden hierover op
steeds meer plekken gehoor. Kunst voegt iets wezenlijks toe aan de kwaliteit van leven, of je nu gezond
bent of ziek. Kunst betekent voeding voor de ziel. Diva Dichtbij is een voorbeeld van toegepaste kunst
voor zieken, met name voor verpleeghuisbewoners. Wij zien het als een onderdeel van onze missie om
het belang van kunst in de zorg onder de aandacht te brengen van onder meer beleidsmakers. Om ons
signaal sterker te maken willen we in 2010 de mogelijkheden verkennen voor samenwerking met
verwante initiatieven. Als wij ons gezamenlijk presenteren krijgt kunst in de zorg een duidelijker gezicht
en zijn wij allemaal ook voor onze doelgroepen beter te vinden.
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Bijlagen
Deelnemende huizen pilotproject
Met een serie van meerdere optredens (middagen) per huis, totaal 90 optredens
Naam huis
Tamarinde
Madeleine
Halderhof
Den Ooiman
Heemhof
Daelhoven
Mechropa
Overkerck
Sevagram
Residence Chateau
Zorgcentrum de Posten
Maartenshof
Meerstroom
Stichtse Hof
Hospice St Elisabeth Gasthuishof
t Houtens Erf
Berkenheuvel
Villa Marianna
Poort van Wijk
Ariens Zorgpalet
SWZH Sammersburg

Plaats
Utrecht
Boxmeer
Bennekom
Doetinchem
Apeldoorn
Soest
Den Haag
Heiloo
Heerlen
Den Haag
Enschede
Groningen
Vleuten
Laren
Leiden
Houten
Geldrop
Apeldoorn
Cothen
Enschede
Den Haag

Optredens in 2009 buiten het pilotproject
Lauwershof, Alkmaar
De Hazelaar, Tilburg
Kievitshorst, Tilburg
Zusters Franciscanessen, Oirschot
Gereia, Oldenzaal
St. Elisabeth, Doesburg
Ittmannshof, Nunspeet
Prive-optreden, Verpleeghuis Halderhof, Bennekom
Oldershove, Wehl
Aanstede, Goirle
Verpleeghuis St.Jansgeleen, Geleen
Fundraising optreden Ladycircle, Wageningen
Optreden bij jublileum Stichting Mijnsheerenland, Rotterdam
Optreden bij opening St. Barbara, Ede
Verpleeghuis Zevenaar, Zevenaar
De Stromen Opmaat, locatie de Vijf Havens, Rotterdam
Verpleeghuis Bertilla, Drachten
Verpleeghuis Eikendonk, Waalwijk
Privé optreden, Dinxperlo
Optreden bij Symposium Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Noord-Limburg, Horst
Verpleeghuis Sutfene, Zutphen
Verpleeghuis Lindendael, Hoorn
Verpleeghuis Anholt, Assen
Verpleeghuis Den Bouw, Warnsveld
Privé optreden, Verpleeghuis Wissenhage, Eindhoven
Verpleeghuis Brunswijck, Eindhoven
Verpleeghuis De Eschpoort, Enschede
Optreden bij opening De Hoven, Lelystad
Villa Marianna, Apeldoorn
Privé optreden verpleeghuis Rosendael, Utrecht
Symposium Verpleeghuis De Stichtse Hof, Laren
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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 bopuwde zij daarna uit in de Therapeutenwinkel een
internetwinkel voor en door therapeuten. Haar levensbeschrijving opgenomen in het boek ‘Vanaf vandaag
wordt alles anders’ van Robert Blom en Mirjam Oomens.

Overige Diva’s
Anja Blom heeft een stralende stem Zodra zij gaat zingen, is het of de zon doorbreekt en zijn alle kleuren
van de regenboog te horen. Ze neemt u mee in een wondere muzikale wereld die vele uithoeken en genres
bestrijkt. Als zangeres is ze opgeleid in Enschede. Ze nam deel aan de operaklas in Amsterdam en Opera
Jong Forum. Zij zong in de koren van Opera Forum, bij de Nederlandse Opera en in het Groot Omroepkoor.
Anja heeft een eigen lespraktijk. Zij hecht veel waarde aan haar persoonlijke ontwikkeling, om zo dicht
mogelijk bij zichzelf en anderen te kunnen zijn. Zielscontact met mensen maken, is daarbij een belangrijke
beweegreden. Voor haar is zingen als Diva Dichtbij dit allemaal tegelijk.
Hans Langhout is met zijn warme bariton een rasechte entertainer, die in de voetsporen treedt van Wim
Sonneveld. Een charmeur is hij zeker, uitdagend ook, maar bovenal uitnodigend.
Als kind zong hij al op de schommel. Hij wisselde psalmen af met, fonetisch omgezette, liedjes van de radio
en slingerde die met veel decibellen de wijk in.
Na de Toneelacademie in Maastricht is hij zang gaan studeren bij Lea Schepel in Groningen. Inmiddels
treedt Hans op in vele musicals. "Wat is er mooier dan vreugde, persoonlijk contact en aandacht te brengen
bij mensen die soms alle contact met de wereld hebben verloren? En 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 daaraan gelijk".
Ivette van Laar belichaamt met haar lichte stem jeugdigheid. Ze straalt zowel onschuld als verlangen uit.
Haar ondeugende charme maakt haar onweerstaanbaar voor het publiek. Met de prachtigste melodieën
neemt ze haar gehoor mee naar een ongekende wereld. Ivette heeft een voorkeur voor klassieke muziek. Ze
studeerde zang aan het conservatorium Enschede en aan de Messiaen Academie (Arnhem/Enschede).
Ivette richtte zich op muziektheater en specialiseerde zich in het werken met de kinderstem.
Ze is een veelzijdig zangeres. Ze doet solistische optredens in opera- en oratoriumproducties en ze zingt in
verschillende koren. Met gitarist Jaap Majoor vormt zij duo'78, dat de cd Zee van Willekeur heeft uitgebracht.
Met pianist Eric Langedijk geeft zij liedrecitals. Ivette is lid en medeoprichtster van vocaal-theatraal
ensemble oTTeTTo. Ze werkt tevens als zangdocente bij het Stadsjongenskoor Oldenzaal en muziekschool
de Muzehof te Zutphen.
Gaudia Schillings
Gaudia Schillings is is de Diva van de herinnering en dromen. Behalve haar heerlijke, warme stem neemt ze
een koffer mee. Die is gevuld met vol mooie, blije, stille, en oude liedjes en aria's. Zij studeerde zang aan het
conservatorium in Maastricht en volgde daarna een sociaalpsychologische studie.
Zingen voor een medemens, brengt voor haar alles bij elkaar. Als Diva Dichtbij geniet ze van de gezichten
van mensen en de ontroering die ze ervaart als zij met stem en muziek het hart van mensen weet te raken.
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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

Jaarverslag Diva Dichtbij 2009

16

