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Samenvatting
In het zesde jaar van ons bestaan stelden we onze groei afhankelijk van het vinden van sponsoren en donateurs.
Om die reden zijn we extra trots dat we opnieuw zijn gegroeid, met ongeveer 10%. In 2013 konden we 270
‘gewone’ optredens verzorgen en nog eens 23 individueel of in familieverband. In totaal bereikten we ongeveer
9.500 mensen.
Voor het eerst organiseerden we in 2013 een zomer- en winteractie, waarbij gratis optredens en optredens voor
slechts € 100 gewonnen konden worden. Daar was veel belangstelling voor. Onze naamsbekendheid is er door
gegroeid. Veel fijner is het nog dat we dankzij de acties ook mensen konden bereiken die anders buiten de boot
zouden zijn gevallen. We zoeken naar manieren om dergelijke acties te kunnen continueren.
Dat was, en is nog steeds, meteen een belangrijk punt
van aandacht: een meer solide financiële onderbouwing
van de stichting zodat we minder afhankelijk worden van
vermogensfondsen. We namen daarvoor in het
verslagjaar een medewerker communicatie en
fondsenwerving aan. 2013 verliep financieel gezond:
inkomsten en uitgaven bleven met elkaar in balans.
Daarnaast was het mogelijk te blijven investeren in
verdieping van het vak Diva Dichtbij. Bovendien kunnen
we een vervolgproject doen voor de doelgroep
ouderenpsychiatrie. We zijn blij dat we de aankleding van
de optredens konden verbeteren. Alle Diva's beschikken
nu over een geluidsinstallatie in de vorm van een
kunstzinnig decorstuk op wielen.
Aan het eind van het jaar jaar konden we ons Comité van
aanbeveling bekendmaken: Karin Bloemen, Gerdi
Verbeet, Liesbeth List, Miranda van Kralingen, Joris Slaets,
Mariëtte Keijser en Kees van Schagen.
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Wat vooraf ging
2007

Pieternel van Amelsvoort richt Stichting Diva Dichtbij op. Ze zingt dan al een jaar ‘aan de rand van het bed’
van langdurig zieken. De doelstelling van Stichting Diva Dichtbij: ‘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’.

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 waarin Diva
Dichtbij 90 optredens verzorgt, in twintig verschillende verpleeghuizen.

2009

Er is nog steeds veel media-aandacht voor Diva Dichtbij en Pieternel van Amelsvoort is een jaar lang
Betere Wereldvrouw voor weekblad Margriet. We zetten stappen naar een meer uitgewerkte
organisatie. Een concretisering van het concept Diva Dichtbij is daar een onderdeel van, net als het
aantrekken en opleiden van nieuwe Diva’s. Eind 2009 zijn er vier Diva’s en één Divo actief. Ze
verzorgen dit jaar 117 optredens.

2010

De behoefte aan een professionele organisatie groeit. Begin 2010 treedt er een nieuw type bestuur
aan. Diva Dichtbij ontwikkelt een strategie gericht op een solide organisatie, financiële continuïteit en
groei. In 2010 zijn er 138 optredens.

2011

Dankzij de investeringen in de organisatie van 2010 komen we in 2011 echt op stoom. We groeien
door naar 207 optredens voor ongeveer 7.500 mensen, dat doen we met 6 Diva’s en één Divo.
Daarnaast zetten we de eerste lijnen uit om financieel minder afhankelijk te worden van fondsen.

2012

We vieren ons eerste lustrum. Onze bekendheid groeit, net als de waardering voor onze optredens.
Eén van de Diva's neemt afscheid en we werven twee nieuwe Diva's en een nieuwe Divo. Onze Diva's
en Divo's verzorgen 253 optredens, ruimt 20% meer dan in 2011.

2013

We organiseren een zomer- en een winteractie om gratis optredens mogelijk te maken op plekken
waar het anders echt niet kan. Ook komt er een comité van aanbeveling met klinkende namen. We
nemen een medewerker communicatie en fondsenwerving aan, op weg naar een meer solide
financiële onderbouwing. Er komen twee Diva’s bij, we groeien met ongeveer 10% en bereiken
ongeveer 9.500 mensen.
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Doelstellingen
In 2013 zijn we gestart met de realisatie van de zeven doelstellingen uit ons meerjarenplan 2013-2015:
·

meer mensen laten genieten van de optredens: minstens 200 optredens per jaar, doorgroeien naar maximaal
400 optredens in 2015 (bereik = 14.000 mensen);

·

uitbreiding, en specialisatie naar, doelgroepen met psychiatrie en verstandelijk gehandicapten;

·

kwaliteit optredens blijven verdiepen;

·

verstevigen financiële basis;

·

uitdragen van de effecten van optredens op langdurig zieken en de bekendheid van Diva Dichtbij vergroten;

·

functioneel netwerk opbouwen en versterkende samenwerkingsverbanden vormen;

·

stimuleren van onderzoek naar de effecten van optredens, onder meer wat betreft participatie en mentaal
welbevinden.
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Meer mensen laten genieten
Bereik 10% gegroeid
Ons algemene doel is om jaarlijks minstens 200 optredens te doen met behulp van subsidies. Verdere groei willen
we realiseren met de opbrengst van donaties en sponsoring. In 2013 mikten we op 270 optredens. Wat betreft de
optredens in zorginstellingen zijn we daar ook precies op uitgekomen. Daarnaast deden we nog eens 23 optredens
in de privésfeer.
In totaal bereikten we ongeveer 9.500 mensen, ruim 7% meer dan in 2012 (8.850 mensen). Hier zijn we trots op,
zeker in het licht van de reorganisaties in de zorg. Die werden in 2013 ook voor ons voelbaar: op verschillende
locaties waar we in het verleden een graag geziene gast waren, bleken geen optredens meer mogelijk. Gelukkig
konden we een deel van die daling opvangen door een beperkt aantal gratis optredens mogelijk te maken in onze
zomer- en winteractie. Zo bleven we toch voor iedereen bereikbaar.
Ontwikkeling aantal optredens

2007
17

2008
26

2009
117

2010
138

2011
207

2012
253

2013
270*

* exclusief 23 individuele- en familieoptredens

Meeste optredens bij doelgroep psychogeriatrie
Nog steeds komen we het vaakst bij de doelgroep psychogeriatrie. Het aantal optredens voor deze doelgroep is
verder toegenomen.
De groei van het totaal aantal optredens hebben we met name gerealiseerd bij de nieuwe doelgroepen
(psychiatrie en verstandelijke beperking), vooral bij gerontopsychiatrie. Ook zijn er vaak 'gecombineerde'
optredens voor twee of meer doelgroepen. Een Diva bezoekt dan op dezelfde locatie achtereenvolgens
verschillende huiskamers met bewoners met een verschillende achtergrond. Hierbij is het een voordeel dat veel
Diva’s niet in één doelgroep gespecialiseerd zijn, waardoor de flexibiliteit behouden kan blijven.
We verzorgden in 2013 opvallend veel individuele en familieoptredens. Het gaat hier echter niet om een tendens.
Van de 23 optredens waren er 21 wekelijkse optredens voor iemand die thuis woont.
Aantal optredens per doelgroep
psychogeriatrische aandoening
pychogeriatrische en somatische aandoening
overig (symposia, hospice, familieoptreden e.d.)
combinatie psychiatrie/ somatiek/ pg
psychiatrie / verstandelijke beperking
somatische aandoening

2012
135
65
8
8
17
20

53%
26%
3%
3%
7%
8%

2013
138
55
33
32
22
13

47%
19%
11%
11%
8%
4%
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Herhalingsvraag
In 2013 waren er 78 optredens op een locatie waar we nog niet eerder geweest waren. Dat is vergelijkbaar met
2012. De optredens op nieuwe locaties vormen 30% van het totaal aantal optredens.
Het aantal locaties waar we in het jaar 1 keer optraden, is vrijwel gelijk gebleven. Maar er waren beduidend meer
locaties waar we 2 of 3 keer optraden. Daar staat helaas tegenover dat het aantal locaties waar we 4 keer of vaker
keer in het jaar optreden, sterk is afgenomen. We vermoeden dat dit te maken heeft met de budgettaire
beperkingen.
Hoe vaak we op dezelfde locatie optraden
locaties waar we 1 keer optraden
locaties waar we 2 of 3 keer optraden
locaties waar we 4 keer of vaker optraden

2012
95
40
14

64%
27%
9%

2013
94
56
6

60%
36%
4%

Van 8 naar 10 Diva’s
Er kwamen 2 Diva’s bij in 2013: Carla Oudshoorn en Leonie van der Wal. Zij voegen met hun jeugdigheid een
nieuwe kleur toe aan het steeds uitgebreidere palet aan artiesten van Diva Dichtbij. Het niveau van Carla en Leonie
is bijzonder hoog: prachtige stemmen en een heel
natuurlijke nabijheid ten opzichte van de toehoorders.
Beiden zijn geworven via de workshops van 2012. In
2013 hebben we geen wervingsactiviteiten voor nieuwe
Diva’s hoeven ondernemen.
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Uitbreiding doelgroepen:
pilots voor psychiatrie en verstandelijk gehandicapten.
Medio 2013 eindigde een in 2012 gestarte pilot met optredens voor ouderen met een psychiatrische achtergrond
en voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Veel meerwaarde in psychiatrie

Reacties doelgroep
psychiatrie

Binnen de doelgroep psychiatrie zijn we bewust begonnen
met ouderen. Bij ouderen spelen er soms namelijk naast de
psychiatrische achtergrond ook somatische of
psychogeriatrische aspecten die voor ons bekend zijn. Ook
ons repertoire sluit het meest aan op de ouderen binnen de
psychiatrie.

“De mensen die hier zijn opgenomen voor een
depressie en vaak erg somber zijn, hebben het
meeste plezier gehad!”

Tijdens de pilot traden we 36 keer op voor ouderen met een
psychiatrische achtergrond. Hier werd een uitzonderlijke
meerwaarde aan onze optredens ontleend. De reacties (zie
kader) spreken boekdelen. Op meerdere locaties werden
we direct teruggevraagd. Een aantal locaties toonde
interesse in een ‘abonnement’ op Diva Dichtbij. Ook zijn we
benaderd om op te treden voor volwassenen met een
psychiatrische aandoening die langdurig opgenomen zijn. In
een vervolg van deze pilot, gepland voor 2014, zullen we
onderzoeken wat we voor deze mensen kunnen betekenen.

“De heer B. is erg boos en verdraagt geen contact of
fysieke aanraking. Wij hadden de deur op een kier
gezet. Dichtbij in de gang zong de Diva enkele liedjes
waarvan wij weten dat hij die mooi vindt. Langzaam
ging de deur open, hij stond te stralen. Hij ging
helemaal op in het gezang en danste zelfs met de
Diva, die zeker 15 minuten zijn volledige aandacht
hield. Ook de rest van de middag bleef hij haar
volgen. Hij wilde zelfs betalen voor dit onvergetelijke
optreden”

We hebben gemerkt dat ons aanbod uniek is en heel
bijzondere reacties oproept. Hiermee heeft Diva Dichtbij
een bestaansrecht binnen de ouderenpsychiatrie
verworven. We zijn er trots op dat onze benadering kan
bijdragen aan het zich ‘mens voelen’ van de toehoorders en
aan het verminderen van de ervaring van stigmatisering.

“Ik heb echt reacties gezien bij onze bewoners die ik
nog nooit gezien heb. Met name de heer K. heeft me
tot tranen toe geroerd. Als je weet dat hij niet gelovig
is, soms mensen de deur wijst en dit nu zomaar
toeliet. Hij danste, en zong mee met het Ave Maria.
Fantastisch. Ik ga nu meer met muziek met hem
doen. Nogmaals bedankt.”
“Wat ik erg bijzonder vond. was de reactie van een
Indonesische mevrouw op een Indonesisch
wiegeliedje. Zij ging als het ware open, ging meer
rechtop zitten en keek de Diva recht aan.”
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Toegevoegde waarde bij mensen met een verstandelijke beperking
Tijdens de pilot bleef het aantal aanvragen voor optredens voor mensen met een verstandelijke beperking beperkt
tot 7. Op deze optredens ontvingen wij positieve reacties (zie kader). Daarnaast hebben we opgemerkt dat er voor
deze doelgroep veel geschikt aanbod bestaat. De toegevoegde waarde van Diva Dichtbij is daarmee wel aanwezig
maar anders dan voor de andere doelgroepen waar we voor optreden. Bij die doelgroepen voorzien we steevast in
een nijpende behoefte. In de tweede fase van onze verkenning zullen we de groep verstandelijke beperking
daarom niet meer expliciet meenemen. Wel blijven we voor deze doelgroep optreden wanneer we worden
uitgenodigd.

Reacties doelgroep verstandelijke beperking
“Een bewoner voelde zich zichtbaar speciaal door de aandacht en de handkus.”
“Een cliënt glimlachte van oor tot oor en begon mee te zingen! Deze cliënt is anders heel ingetogen en laat weinig emotie
zien. Een aantal dagen later was deze cliënt nog steeds vrolijk en opgewekt. Ook de familie merkte dit op. Geweldig om te
zien.”
“Vrolijk!”
“In de toekomst zou ik graag Diva Dichtbij nog eens benaderen, want het was een zeer geschikte activiteit voor onze
doelgroep. Ik zal jullie aanbevelen in onze organisatie”.
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Verdieping kwaliteit optredens
Doordat we bewust werken aan de verdieping van de kwaliteit, blijft ons concept en de uitvoering ervan zich
ontwikkelen.

Op niveau
De eisen aan (nieuwe) Diva's zijn behoorlijk opgeschoven. Een Diva moet een stem hebben die raakt en technisch
goed op zijn plek zit, muzikaal zijn en als artiest een groep in haar ban kunnen houden. Tegelijkertijd moet een
Diva zeer sensitief zijn in het maken van persoonlijk contact met toehoorders. Hierbij luistert het nauw hoe dichtbij
ze mag komen, op welk moment en op welke manier. Intuïtie is het begin om dat aan te voelen, en een
noodzakelijke uitgangspositie. Maar het vak van Diva Dichtbij is ook een vak met concrete technieken en
handvatten.

Training, intervisie en coaching
Voor ons jaarlijkse trainingsweekend nodigden we behalve onze vaste trainster, Linde Löbert ook twee gasttrainers
uit: Maarten Vonk voor beweging en John van de Ven voor psychiatrie. Zo was er voor de Diva’s die zich
specialiseren in psychiatrie zeer gericht aanbod en voor alle andere Diva´s voldoende variatie en uitdaging.
Alle Diva’s kregen ook coaching-on-the-job van Linde Löbert waarbij, indien van toepassing, de nadruk lag op de
doelgroep psychiatrie. Op basis van deze coaching houden de Diva’s hun eigen ontwikkelplan bij, waar steeds op
kan worden teruggegrepen en voortgeborduurd. Het is mooi om in de ontwikkelingsplannen de groei van de Diva’s
te kunnen zien.
Tijdens een intervisiedag zijn we specifiek ingegaan op repertoirekeuze en op de vraag hoe we de optredens
levendig houden.

Decor: een uitdaging
Hoe creëer je een zo compleet mogelijke theaterervaring in de huiskamer van een verpleeghuis? Belangrijke
elementen van een gewone theaterervaring zijn ook de kostuums, het decor, de verlichting, de pluche stoelen in
de zaal, etc. Bij onze optredens als Diva Dichtbij ontbreekt zo'n entourage. Als het tegenzit, ligt er linoleum op de
vloer en hangen er tl-balken aan het plafond en zit het publiek in sfeerloze rolstoelen.
Gegeven alle beperkingen is het des te belangrijker dat we alle mogelijkheden benutten om toch een maximale
theaterbeleving en een gevoel van 'er even uit' te zijn, te bewerkstelligen. Daarom hebben al onze Diva’s een mooi
kostuum en sinds 2013 ook allemaal een decorstuk op wielen. De Diva’s kozen zelf het thema van hun decorstuk
en de stijl van uitvoering. Professionele kunstenaars maakten de decorstukken voor ons. Hun professionaliteit
zorgt voor net die extra uitstraling.
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Meer en betere begeleidingsmuziek
We breiden ons repertoire voortdurend uit. De verpleeghuizen waar we regelmatig komen, vragen daar ook om.
Dat betekent dat ook de begeleidingsmuziek voor onze Diva's regelmatig uitgebreid moet worden.
Voor de lichte muziek speelt Bert van den Brink de banden in. Hij volgt daarbij de oorspronkelijke interpretatie van
het stuk, dat we via Youtube kunnen achterhalen. Bert is zeer goed thuis in het bewerken van de ingespeelde midibestanden en knutselt kleine foutjes eruit voordat de midi-bestanden worden gemonteerd tot wave-bestanden
waar de Diva’s mee werken.
Pianiste Ineke Geleijns gaat vanaf nu de klassieke banden inspelen. De werkwijze is hier aangepast om de kwaliteit
van deze banden op een vergelijkbaar peil te brengen als die van de lichte muziek. We zorgen ervoor dat zowel de
betreffende Diva als Bert van den Brink aanwezig zijn bij het inspelen. De Diva zingt mee, zodat de persoonlijke
interpretatie kan worden gevolgd. Bert van den Brink kan direct een eventuele misslag digitaal corrigeren of dat
ene nootje net iets harder of zachter laten klinken. Deze werkwijze is intensiever, maar leidt tot een veel beter
resultaat en tot blije Diva’s.
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Naar een solide financiële basis
Stichting Diva Dichtbij is grotendeels afhankelijk van vermogensfondsen. In onze beginjaren financierden zij 70%
van onze optredens, in 2013 was dat nog 45%. Die afnemende afhankelijkheid willen we doortrekken.

Financieringsbronnen
In 2013 bedroegen de kosten voor onze reguliere optredens (dat wil zeggen: exclusief optredens in het kader van
specifieke projecten) ongeveer € 203.500. We financierden dit met bijdragen van vermogensfondsen, eigen
bijdragen van verpleeghuizen, donaties, sponsorbijdragen en bijdragen van het Nationaal Ouderenfonds. De
bijdragen van vermogensfondsen zijn nog steeds erg belangrijk voor ons. Ze financieren nog 45% van onze kosten.
De eigen bijdragen van verpleeghuizen en andere instellingen vormen onze tweede belangrijkste inkomstenbron.
Dit betreft zowel het geld van verpleeghuizen die de volledige kostprijs van een optreden betalen als verpleeghuizen die een deel ervan betalen. De eigen bijdrage van verpleeghuizen is de afgelopen jaren langzaam, maar
gestaag, gegroeid.

Systematische aanpak
Vanaf 2014 gaan we meer systematisch te werk om onze afhankelijkheid van vermogensfondsen verder te
verminderen. Hiertoe hebben we strategische keuzes gemaakt en concrete doelstellingen geformuleerd, die we
met gerichte communicatie-inspanningen willen realiseren. We hebben hiervoor geld vrijgemaakt uit onze reserve.
Van dat geld financieren we onder meer een parttime medewerker communicatie en fondsenwerving. Daarmee
creëren we de ruimte om onze financiële strategie uit te voeren. Onze financiële strategie richt zich op deze
doelen:
· hogere eigen bijdragen zorginstellingen, onder meer via partnerships;
· uitbouwen partnership Nationaal Ouderenfonds;
· bijdragen van gemeenten en verzekeraars;
· meer sponsoren en grotere bedragen (toeleveranciers zorginstellingen);
· meer donaties via systematische werving;
· meer inzet vrijwilligers.

Stappen in 2013
In 2013 hebben we verschillende stappen gezet die in de toekomst vruchten af moeten werpen:
·

aanstelling medewerker fondsenwerving/communicatie
Sinds augustus 2013 hebben we een medewerker fondsenwerving en communicatie, Susan Ritzen. Zij heeft
een contract voor 1 jaar, voor 12 uur per week.

·

ontwikkeling sponsoring
We hebben in 2013 druk gewerkt aan het ontwikkelen van sponsoringsmogelijkheden en -ideeën door
toeleverende bedrijven die toeleverancier zijn van zorginstellingen. In de samenwerking met het platform
DoSocial moet dit in 2014 verder gestalte krijgen. Via DoSocial hebben we toegang tot bedrijven die iets willen
bijdragen om het leven in zorginstellingen te veraangenamen. Diva Dichtbij is gekozen als één van vier
initiatieven om substantieel gesteund te worden in 2014.
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·

organisatie acties
Met de organisatie van een zomer- en een winteractie wilden we drie doelen bereiken: optredens bereikbaar
maken voor wie het niet zelf kan betalen, naamsbekendheid vergroten en nieuwe donateurs en sponsoren
werven. De acties vonden hoofdzakelijk plaats via Facebook.
De zomeractie was zeer succesvol. Deelnemers haalden alles uit de kast om een gratis optreden te winnen en
we verdrievoudigden het aantal likes op onze Facebook-pagina. Helaas kwamen er geen extra donaties binnen
bij deze actie.
Bij de winteractie waren donaties vereist om de actie mogelijk te maken. Helaas leverde dit niet de donaties
op waar we op gehoopt hadden, wel een nieuwe vrijwilliger.
Zowel bij de zomeractie als bij de winteractie kon men door snel te reageren een optreden voor € 100
bemachtigen. Beide keren waren deze optredens binnen een half uur vergeven.

·

oprichting comité van aanbeveling
Op de valreep van 2014 konden we een comité
van aanbeveling met klinkende namen
presenteren. Het bestaat uit bekende vocalisten (Karin Bloemen, Miranda van Kralingen en
Liesbeth List) en deskundigen vanuit de
publieke sector, wetenschap en zorg (Gerdi
Verbeet, oud-voorzitter Tweede Kamer, Joris
Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde aan
UMCG, Mariëtte Keijser, Raad van bestuur
Vivium zorggroep en Kees van Schagen vanuit
de patiëntenbeweging). Met dit comité van
aanbeveling kunnen we onze uitstraling en de
bijzondere kwaliteit waar we voor staan, verder
versterken. Daarnaast kan dit comité ons
helpen onze naamsbekendheid te vergroten.
Eind 2013 leverde het al veel reacties en
gespreksstof op op onze Facebookpagina.

·

werving bij serviceclubs
- RotaryClub Wierden las over Diva Dichtbij
in dagblad Tubantia en was direct enthousiast. Er werd een avond happen & stappen georganiseerd die
€ 3000 opleverde.
- LionsClub Rheden maakte voor het tweede jaar een optreden mogelijk in de gemeente Rheden.
- Ook RotaryClub Doetinchem financierde een optreden in de eigen gemeente.

·

ondersteuning publieksinitiatieven
- Twee 18-jarige jongens lieten zich sponsoren voor de Vierdaagse van Nijmegen. Ze wandelden een
compleet optreden bij elkaar.
- In 2013 zijn op 4 locaties van zorginstellingen inzamelingsacties gestart van pennen en mobieltjes. Dat
deden we al vanuit Hummelo, maar een verbreding op deze manier biedt concrete mogelijkheden voor
verpleeghuizen een eigen optreden bij elkaar te sparen met familie, medewerkers en omwonenden.
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Uitdragen effecten, bekendheid vergroten
Ook in 2013 timmerden we aan de weg om onze naamsbekendheid te vergroten en de positieve effecten van onze
optredens uit te dragen. Dat laatste gebeurt steeds vaker via ‘verhalen’ van onze Diva's en van toehoorders over
hun bijzondere ervaringen tijdens een optreden.

Landelijke en regionale media
We kregen in 2013 onder meer aandacht in deze media:
· Landelijke televisie: Studio MAX Live (Omroep
MAX);
· Landelijke dagbladen: De Telegraaf (1000e
optreden);
· Landelijke magazines: Vijftig+ In De Kijker;
· Vakbladen:
- Tijdschrift voor Verzorgenden ;
- AS (blad voor de Activiteiten Sector);
- Zorg en Welzijn;
· Regionale en lokale media, onder meer:
- Radio Gelderland;
- Radio Drenthe;
- Radio Steunkous (Amsterdam);
- RegioFM (Wierden);
- OptimaalFM (Doetinchem).

Facebook wint aan belang
In januari gingen we van start met een eigen Facebook-pagina. Eind van het jaar hadden we 368 likes :-). Facebook
is snel uitgegroeid tot een zeer belangrijk medium voor communicatie met onze 'achterban'. Activiteitenbegeleiders, andere zorgmedewerkers, familieleden van bewoners en, last but not least, de Diva's zelf wisselen veel
ervaringen uit op onze Facebook-pagina. Onze meest 'geviewde' post was die over Joris Slaets, lid van ons comité
van aanbeveling (1.267 views).

Minder actief op Twitter
We hebben minder actief ingezet op Twitter (180 tweets). Desondanks steeg het aantal volgers hier van 90 naar
150 volgers.

Website: minder bezoekers, evenveel bezoeken
Op divadichtbij.nl verwelkomden we in 2013 zo'n 4.420 unieke bezoekers. In 2012 waren dat er nog 4.800. Het
aantal bezoeken bleef gelijk: 9.000. Dat onze website minder nieuwe bezoekers trekt, komt waarschijnlijk doordat
veel mensen ons nu via Facebook vinden, waar de interactie veel groter is. Een deel van de herhalingsbezoeken
betreft aanvragen van zorginstellingen waar we al eerder optraden.

Meer lezers nieuwsbrief
Het aantal mensen dat onze digitale nieuwsbrief ontvangt, groeide van 800 naar 1.200. We maakten 7
nieuwsbrieven in 2013.
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Netwerken en samenwerken
In 2013 hebben we actief verder gebouwd aan een netwerk van mensen, instellingen, bedrijven en initiatieven die
direct of indirect raakvlakken hebben met Diva Dichtbij. Inmiddels merken we hoe belangrijk dit is. We gaan er dan
ook mee door en we willen het netwerk in 2014 ook in nieuwe richtingen gaan uitbreiden.

Nieuwe partner: het Nationaal Ouderenfonds (NOF)
Sinds medio 2013 werken we samen met het NOF. Alle aanvragen voor optredens die via de website van het NOF
worden gedaan, vallen onder deze samenwerking. Voor deze optredens betaalt het NOF eenderde deel van de
kosten. De klant (de zorginstelling) betaalt ook eenderde deel. Het resterend bedrag financiert Diva Dichtbij met
eigen fondsen, donateurs of sponsoren. We hopen deze samenwerking in de toekomst voort te kunnen zetten.

Voorbeeldproject in convenant Ouderen en cultuur
Minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS erkennen dat cultuurparticipatie door
ouderen een belangrijk positief effect heeft op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Op 18 juni
ondertekenden ze het convenant Ouderen en cultuur, waarin Diva Dichtbij als voorbeeldproject genoemd wordt.
De ondertekening is de start van het meerjarenprogramma Lang leve kunst. Het doel van het programma:
cultuurparticipatie door ouderen (65+) bevorderen.

DoSocial
Diva Dichtbij is als één van vier goede doelen geselecteerd om substantieel ondersteund te worden door DoSocial.
DoSocial is een samenwerking, opgericht in september 2013, van gerenommeerde bedrijven als: Arla Foods,
Zwanenberg Food Group, Van Hoeckel, Douwe Egberts, Diversey en Unilever Food Solutions. Zij hebben zich als
doel gesteld de zorg beter en mooier te willen maken. Onze ambitie is om in 2014 een goede sponsorrelatie te
ontwikkelen met een of meer partijen binnen DoSocial.

17

Nieuw onderzoek
De combinatie van muziek, aandacht en activiteit werkt heilzaam voor mensen met dementie. Dat is al eerder uit
onderzoek gebleken. Wij ondervinden dat het ook geldt voor mensen met somatische en psychiatrische
beperkingen. Vanuit de wetenschap komt er steeds meer ondersteuning voor onze ervaringen. Zo kwam in 2013
het boekje ‘Muziek en bewegen bij dementie’ uit, gebaseerd op onderzoek van Annemieke Vink. Zelf zegt zij:
“Muziek en dans geven de dokter geen kans”. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde UMCG en nu lid van
ons comité van aanbeveling, hebben we via de publicatie van het boekje ontmoet. Hoogleraar Erik Scherder
(neurobiologie VU en bewegingswetenschappen RUG) bevestigt in dit boekje dat uit breinonderzoek blijkt dat
actief zijn gelukkiger maakt.

Prof. Joris Slaets in 'Muziek en bewegen bij dementie'
“Hoe wil je oud worden vind ik interessanter dan hoe oud wil je worden. Maar de hele gezondheidszorg is gericht op uitstel
van het sterven. Ik weet niet of een heel hoge leeftijd bereiken zo fantastisch is. Het gaat om kwaliteit van leven, prettig oud
worden. Dan praat je over zaken als het geven en ontvangen van liefde, aandacht, vriendschap, zinvolle activiteiten. Dat staat
heel ver van de zorg zoals we die nu hebben georganiseerd in verpleeg- en verzorgingshuizen”.

Effect op dementerenden
We hebben contact gelegd met Sytze Zuidema van het UMCG. Mogelijk komt er een onderzoek naar de effecten
van ‘interventies’ zoals een optreden van Diva Dichtbij en de effecten daarvan op dementerenden.

Onderzoek gerontopsychiatrie
In 2014 gaat een student van de Universiteit Utrecht onderzoek doen naar de effecten van onze optredens in de
gerontopsychiatrie.
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Het bureau
Op het bureau van Stichting Diva Dichtbij werken sinds medio 2013 vier
betaalde (parttime) krachten:
·
·
·
·

Pieternel van Amelsvoort (directie, zakelijke en artistieke leiding);
Alies Helmink-Minkhorst (planning en productie optredens,
secretariële ondersteuning);
Susan Ritzen (communicatie en fondsenwerving);
Leida Wenneker (boekhouding).

Nieuwe werkwijze achter de schermen
In 2013 hebben we de volgende stap in het werken met ons
relatiebeheersysteem eTapestry voorbereid. In 2014 zullen we hier de
vruchten van kunnen plukken. Dan kunnen we vanuit eTapestry de
contracten, draaiboeken, facturen en evaluatieformulieren automatisch
genereren. Dit luidt een heel nieuwe werkwijze in, die we in de loop van
het eerste halfjaar 2014 verder zullen verfijnen.

“De individuele benadering van een
Diva werkt erg goed”, zegt
activiteitenbegeleidster Nellie de
Groot van de Norbertushof. “Die
maakt contact mogelijk. De mensen
pakken mimiek goed op. Bij
sommigen vind ik het echt
verrassend dat ze mee gaan zingen.
Ze herkennen de liedjes. Ik zie aan
hun gezichten dat ze genieten.” Voor
de leefgroep van dementerenden is
het een primeur, legt haar collega
Gertie Vink uit: “Het is zo mooi, als je
de ogen open ziet gaan of als een
glimlach verschijnt. Aan kleine
dingen zie je hoe ze genieten. Ze
voelen dat ze op een speciale manier
bij het zingen worden betrokken.”
Wegener kranten, 23 juni 2012

Online catalogus muziek
Door de groei van het aantal begeleidingsbanden (ruim 300) werd het
noodzakelijk om de vindbaarheid te verbeteren. In december is Hans Schimmel als vrijwilliger aan de slag gegaan
om een online catalogus te maken, waar alle gebruikers de benodigde gegevens kunnen invullen en opzoeken.
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Bedankt, sponsors en vrijwilligers!
Opnieuw werd ons werk gesteund door tal van sponsoren. Sponsoring in natura leverde ons omgerekend een
bedrag op van € 10.688,-. De bijdrage van vrijwilligers bedroeg omgerekend € 5.670 . Sponsoring in geld was in
2013 goed voor € 4.420,-.
We bedanken:
· Tekstbureau Jan Beesems dat zet zich nu al vier jaar gemiddeld twee uur per week gratis voor ons inzet met
het schrijven en herschrijven van, en adviseren over, teksten voor diverse uitingen en het updaten van de
website;
· Paulien Steverink die al net zo lang actief is, en ervoor zorgt dat het kantoor altijd weer fris schoon is;
· Martin Schlief die sinds drie jaar bijna iedere week wel een keer van de partij is om ervoor te zorgen dat onze
computers, server en printer als een zonnetje blijven draaien;
· Valentijn Wanders die voor ons eTapestry-sjablonen bouwde. Dankzij hem kunnen we in 2014 daadwerkelijk
starten met het beheren van onze optredens in eTapestry;
· Jan Hein Lieber die ons juridisch adviseert;
· Hans van Noort die de ombouw van de box van Divo Paul Walthaus beschilderde tot een waar decorstuk
· Robert van den Anker die ons namens Kroese Wevers accountants op financieel gebied adviseert;
· Frank Limburg die sinds jaar en dag onze jaarrekening maakt;
· Kees van Schagen die actief meedenkt en zijn netwerk beschikbaar stelt op zoek naar sponsoren;
· Harrie Ligtvoet die voor een kleine vergoeding al onze foto’s maakt;
· Sandra Derksen die royale kortingen geeft op haar ontwerpwerk en haar werk aan de T-shirts voor de
Vierdaagse-lopers geheel gratis deed;
· Martin Suithoff die ons door het schimmige rijk van SEPA loodste;
· Hans Schimmel die eind 2013 startte met het catalogiseren van de muziekcollectie;
· Carin Pieters en Baukelien die voor ons kookten tijdens het trainingsweekend;
· Leida Wenneker, Alies Helmink, Ingrid Damen en Els Middelhoek die voor een natje en droogje zorgden tijdens
en na de intervisiedag.

Bedankt ook, donateurs!
Ook in 2013 vonden we weer nieuwe donateurs en bleef een groot aantal bestaande donateurs ons trouw
steunen. Er waren geen grote eenmalige giften zoals in 2012. De reguliere donaties stegen licht van € 6.224,- in
2012 naar € 6.452,- in 2013. Voor deze donaties zijn we zeer dankbaar. Het bevestigt voor ons dat anderen ons
werk van belang vinden en het geeft het gevoel dat we breed gedragen worden. In 2014 willen we het samen
sparen voor een optreden op een specifieke locatie nieuw leven inblazen. We hopen daarmee meer donateurs
warm te maken om ons te steunen.

En bedankt ook, bestuursleden!
Onze bestuursleden werken nu al voor het vierde jaar onbezoldigd voor Stichting Diva Dichtbij. Ze doen veel meer
dan een paar keer per jaar vergaderen. Hun inzet zorgt voor een stevige ruggengraat van de organisatie.
· Zo ligt er dankzij Dirk Wolsink ieder jaar weer een doortimmerde begroting.
· Gerdien Heerink staat ons met raad en daad bij om de snelle veranderingen in goede banen te leiden.
· Frank Ippel is altijd bereid mee te denken en te werken als het over communicatie en marketing gaat.
· Hetty Top is actief met haar netwerk in de zorg en weet steeds deuren voor Diva Dichtbij te openen.
· Ingrid Damen denkt mee als het om wetenschappelijk onderzoek gaat over de effecten van Diva Dichtbij.
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Financieel overzicht
Samenvatting van de jaarrekening*
Inkomsten en opgenomen reserveringen
Vergoedingen voor optredens
Subsidies van vermogensfondsen voor optredens
Bijdrage Nationaal Ouderenfonds voor optredens
Donaties, sponsoring, vrijwilligerswerk
Vergoedingen workshops prof. kwaliteit
Subsidies van vermogensfondsen voor professionele kwaliteit
Subsidies vermogensfondsen pilot nieuwe doelgroepen
Inkomsten Samen DivaDaalders Sparen
Overige inkomsten
Uit reserveringen opgenomen

2013

2012

€ 70.239,00
€ 91.261,82
€ 8.200,00
€ 30.986,46
€ 18.468,97
€ 17.440,00

€ 66.085
€ 94.813
€ 49.521
€ 3.933
€ 19.100
€ 30.500
€ 2.849

€ 1.212,00
€ 25.217

Totaal

€ 237.808,25

€ 292.018

Uitgaven en reserveringen:
Productie, gage en reiskosten, apparatuur, banden en kostuums
Professionele kwaliteit: werving en training Diva’s
Uitvoering pilot nieuwe doelgroepen
Uitvoering Samen DivaDaalders sparen
Communicatie en PR
Kosten fondsenwerving
Algemene kosten

€ 116.185,54
€ 18.486,97
€ 21.670,96
€ 333,46
€ 28.187,37
€ 14.292,55
€ 40.188,00

€ 106.817
€ 27.246
€ 16.704
€ 11.991
€ 18.264
€ 13.963
€ 24.153

€ 239.345

€ 219.138

-€ 1.536,00

€ 2.050

Totaal
Aan algemene reserve toegevoegd
Reserveringen komend jaar (doorlopende projecten)
Toegevoegd aan voorzieningen (vervanging kostuums & apparatuur)
Bestemmingsfondsen (o.a. doorlopende projecten)
Totaal uitgaven en reserveringen
verschil (afronding)

€ 2.688
€ 68.144
€ 237.809

€ 292.020

€1

€2

* De volledige jaarrekening is opvraagbaar
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Toelichting op de cijfers
In 2013 heeft Stichting Diva Dichtbij een kleine 10% meer besteed dan in 2012. Die toename is iets groter dan de
groei van het aantal optredens en het aantal mensen dat we bereikten (+7%). Dit wordt veroorzaakt door een
toename van enkele specifieke bestedingen. De bestedingen aan onze kerntaak, het verzorgen van optredens, zijn
goed in lijn gebleven met het voorgaande jaar. Toch hebben we extra inspanningen gedaan om de productie van
de optredens in 2014 efficiënter te laten verlopen. De verwachting is dan ook dat we hier in 2014 wat minder aan
zullen hoeven besteden.

Meer besteed aan communicatie en algemeen
Enkele bestedingen zijn sterker gestegen dan het gemiddelde van 10%, met name communicatie en algemeen.
Wat betreft communicatie is de verhoging besteed aan het in dienst nemen van een communicatiemedewerker,
de samenstelling van een comité van aanbeveling en de productie van een boekje over Diva Dichtbij. De extra
bestedingen onder algemeen hadden diverse incidentele oorzaken.

Besteding voor professionele kwaliteit beperkt
Binnen het project professionele kwaliteit waren we in 2013 goedkoper uit doordat de nieuwe Diva’s die nodig
waren al in 2012 werden geworven. Er hoefden geen selectieworkshops en audities te worden georganiseerd.

59% direct voor optredens besteed
Bijna 60% van ons budget besteedden we aan de organisatie en uitvoering van optredens. Daarvan was 73% voor
directe artistieke kosten (honoraria, reiskosten, kostuums, muziek, apparatuur, ansichtkaarten) en 27% voor
indirecte artistieke kosten (acquisitie, planning en organisatie van optredens).
Besteding van het budget in 2013
Organisatie & uitvoering optredens

59%

Communicatie

13%

Fondsenwerving

6%

Overige algemeen (kantoor, administratie, bestuur, advies, management & secretariaat)

21%

Eigen bijdragen hoger, maar ook meer gratis optredens
De afgelopen jaren zijn er twee duidelijke tendensen in de ontwikkeling van de eigen bijdrage van zorglocaties.
De eerste tendens is dat het gemiddelde van de eigen bijdrage elk jaar hoger wordt. Ook in 2013 was dit zichtbaar
(zie tabel). Voor ons is dit een bevestiging van de kwaliteit die we leveren en het feit dat een zorginstelling,
wanneer men ons eenmaal kent, bereid is daarvoor een hogere bijdrage te betalen.
De tweede tendens is dat het aantal volledig gratis optredens stijgt. Deze optredens worden mogelijk gemaakt
door sponsoren die er prijs op stellen een gratis optreden aan te kunnen bieden en voor een deel door donateurs.
In onze zomer- en winteractie hebben wij specifiek gratis optredens en optredens voor € 100 mogelijk gemaakt
voor locaties waar werkelijk geen budget beschikbaar was. Daar kregen we veel positieve reacties op.
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Het aantal optredens dat tegen uitkoopsom (meer dan € 500,-) werd verkocht (28 optredens), groeide met meer
dan 10% ten opzichte van 2012 (22 optredens). Al is dit een beperkte groei, we zijn er blij mee.
Eigen bijdrage per optreden*
Gratis
€

2011

2012

2013

1%

8%

10%

1

-

€ 100

1%

2%

5%

€ 101

-

€ 150

13%

9%

9%

€ 151

-

€ 200

42%

14%

3%

€ 201

-

€ 250

11%

47%

43%

€ 251

-

€ 300

6%

3%

17%

€ 301

-

€ 400

11%

8%

3%

€ 500

-

€ 750

14%

9%

10%

* Exclusief individuele optredens en optredens in familieverband. Voor 2013 zijn de optredens van € 101 - € 150 inclusief
optredens voor nieuwe doelgroepen.

Kleine verschuiving in financieringsbronnen
Onze financiële afhankelijkheid van vermogensfondsen neemt langzaam af, zij het met horten en stoten. Het vergt
een grote inspanning om de afhankelijkheid verder te verminderen.
Opvallend is dat het aandeel van de eigen bijdrage gehandhaafd is op 32% van de totale inkomsten, ondanks het
feit dat we meer gratis optredens hebben verzorgd. De overige inkomstenbronnen blijven nog sterk wisselen
doordat de invloed van incidentele giften groot is. Over het geheel genomen nemen de donateurbijdragen en
vrijwilligersbijdragen geleidelijk toe. In 2013 vielen de sponsorbijdragen tegen, ondanks extra inspanningen om
deze te werven. Een aantal bestaande sponsoren haakte af vanwege reorganisaties ingegeven door de
economische crisis. Het lukte ons nog niet om grote nieuwe sponsoren aan ons te binden. Onze sponsoren zijn nog
steeds voornamelijk kleine bedrijven (zzp'ers), die al jaren bijdragen.

verhouding financieringsbronnen reguliere optredens, 2013
vermogensfondsen

45%

eigen bijdrage zorginstellingen

32%

Nationaal Ouderenfonds

9%

Vrijwilligerswerk

6%

Donaties

4%

Sponsoring

4%
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Met dank aan fondsen
We bedanken de volgende fondsen voor hun ondersteuning in 2013.
·
·
·
·
·
·
·

VSB fonds
Stichting Sluyterman van Loo
RCOAK
Rabobank Foundation
SkanFonds
CZ fonds
Nationaal Ouderenfonds

·
·
·
·
·
·

Sint Laurensfonds
Stichting Senioren ondersteunen senioren
W.J.O. de Vries fonds, Ars Donandi
Ludovica stichting
PIUS Stichting
Stichting Hulp na onderzoek

·
·
·
·
·
·
·

Stichting Joyce Tol fonds
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden
Roelvinkfonds
Van Capellen Stichting
Kruiswerk Hummelo en Keppel
Roelvinkfonds
2 anonieme fondsen
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2014: financiering grootste uitdaging
In 2014 en 2015 zal de transitie in de zorg zich verder voortzetten. Wij focussen op het creëren van mogelijkheden
en zien die nog volop. Toch zal dit een verandering inluiden en een investering vragen in het opbouwen van een
andersoortig netwerk, waarin ook gemeenten en zorgverzekeraars een rol zullen spelen.
Vooral de financierbaarheid van onze optredens zal veel aandacht vragen in 2014. We zouden onze afhankelijkheid
van fondsen versneld willen afbouwen maar merken dat dit met de aanhoudende economische crisis niet meevalt.
Voor 2014 is dit ons belangrijkste punt van aandacht. We hopen met het Nationaal Ouderenfonds en DoSocial hier
goede partners in gevonden te hebben.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Optredens in 2013
Algemene optredens
In 2013 verzorgden we één of meer optredens op onderstaande locaties.
Aelsmeer (Vita Welzijn en Advies)

Aalsmeer

Akropolis (Stichting Humanitas)

Rotterdam

Amandelbloesem, de (Evean)

Wormerveer

Amanshoeve, de

Manderveen

Anholt (Interzorg)

Assen

Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (Ned. Kanker Instituut)

Amsterdam

Archipel (Zorggroep Almere)

Almere

Averbergen, het (Carinova)

Olst

Beekdelle , de (Sutfene)

Warnsveld

Bertus Bliekhuis (Stichting Humanitas)

Hoek van Holland

Beverode (Attent wwz)

Dieren

Bolder, de (Vivium)

Huizen

Borkel, de (Sutfene)

Gorssel

Brug, de (Raphaëlstichting)

Den Haag

Brunswijck (Vitalis)

Eindhoven

Catharinenberg (Amaliazorg)

Oisterwijk

Contrefort (Avoord Zorg en Wonen)

Etten-Leur

Cornelia (Allevo)

Zierikzee

Den Es (Azora)

Varsseveld

Den Ooiman (Sensire)

Doetinchem

Diemzicht (Liemerije)

Didam

Dimence

Deventer

Dr. Ackenshuis (Sevagram)

Gulpen

Dr. Jenny (Careaz)

Dinxperlo

Driehof (Wijdezorg)

Hazerswoude Dorp

Droostaete (Liemerije)

Duiven

Duinstede (Florence)

Wassenaar

Ebbingepoort, de (TSN)

Groningen

Eerdbrand (Archipel)

Eindhoven

Elfershof (Sevagram)

Heerlen

Elisabeth Centrum (Stichting Elisabeth)

Breda

Ellertsveld, het (Leveste)

Schoonoord

Elshof, de (Carint Reggeland)

Almelo

Eschpoort, de (Ariens Zorgpalet)

Enschede
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Eugeria (Carint Reggeland)

Almelo

Eyck, ter (Sevagram)

Heerlen

Fatima Zorg

Nieuw Wehl

Geerlingshospice (Sevagram)

Valkenburg aan de Geul

Gelders Hof (Attent wwz)

Dieren

Gereia (Zorggroep St. Maarten)

Oldenzaal

GGZ Breburg Etten-Leur

Etten-Leur

GGZ Breburg Tilburg

Tilburg

Glanerbrug (Ariens Zorgpalet)

Glanerbrug

Gouden Leeuw, de (De Gouden Leeuw Groep)

Laag-Keppel

Gouden Leeuw, de (De Gouden Leeuw Groep)

Zelhem

Gulden Huis (Florence)

Den Haag

Hagerpoort (Vivre)

Maastricht

Hamboskliniek (Meander Groep)

Kerkrade

Hartkamp, de (Carinova)

Raalte

Heemhof (Atlant)

Apeldoorn

Herbergier Gees

Gees

Herinckhave (Carint Reggeland)

Hengelo

Hessegracht, de (Attent wwz)

Doesburg

Hof, het (Trivium Meulenbelt Zorg)

Hengelo

Hoge Es, de (ZorgAccent)

Nijverdal

Hollehof (Sevagram)

Heerlen

Hollewal (Omring)

Den Burg (Texel)

Hooge Tuinen, de (Pieter van Foreest)

Naaldwijk

Hoppensteijn (Aafje)

Rotterdam

Huis aan de Poel (Brentano)

Amstelveen

Hullen, de (Interzorg)

Roden

Humanitas (Carint Reggeland)

Hengelo

Hyndendael (Markenheem)

Hummelo

Ielanen (Plantein)

Sneek

IJsselvliedt (Ned. Rode Kruis)

Wezep

Ittmannshof (Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe)

Nunspeet

J.W. Andriessen (Careaz)

Borculo

Joannes Zwijsen (De Wever)

Tilburg

Kasteelhof, de (Zorggroep Maas en Waal)

Druten

Klaaskateplein, De Marke (Ariens Zorgpalet)

Enschede

Kleinschalig wonen Eldenstaete (Pleyade)

Arnhem

Kronnenzommer (ZorgAccent)

Hellendoorn

Landgoed Ursula (Ipse de Bruggen)

Nieuwveen
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Langedael (Sevagram)

Vaals

Laverhof, locatie Heeswijk (Stichitng Laverhof)

Heeswijk-Dinther

Liemerije (Liemerije)

Zevenaar

Lindendael (Omring)

Hoorn

Lisidunahof (Beweging 3)

Leusden

Loericker Stee, de (Warande)

Houten

Loevestein (Florence)

Den Haag

Looborch, de (Zorggroep Charim)

Zeist

Maartenshof (Pantein)

Cuijk

Madeleine (Pantein)

Boxmeer

Maerzorg

Baarn

Mariaoord (Vivent)

Rosmalen

Martinus (Sevagram)

Mechelen

Meridiaan, de (Liemerije)

Westervoort

Molenpark (Sevagram)

Heerlen

Mondriaan

Heerlen

Mondriaan

Maastricht

Nassau Odijckhof (ISZ De Brug)

Driebergen

Nieuw Chartreuse (Careyn)

Utrecht

Olmenhof, de (Brentano)

Amstelveen

Oosterbeemd (Sevagram)

Valkenburg

Open Waard, de (Alerimus)

Oud-Beijerland

Opvang, de (De Twentse Zorgcentra)

Nijverdal

Oranjehof (Zorgcentra De Betuwe)

Buren (Gelderland)

Osira Groepswonen (Amstelring)

Amsterdam

Overduin (Topaz)

Katwijk

Overrhyn (Topaz)

Leiden

Panhuys (Sevagram)

Hulsberg

Piushof (Sevagram)

Heerlen

Plataan (Sevagram)

Heerlen

Pleinen, de (Vilente)

Ede

Pniël (Zorggroep Rijnmond)

Rotterdam

Posten, de

Enschede

Quintus (Respect Zorggroep Scheveningen)

Den Haag

Regenboog (Sevagram)

Heerlen

Reyerheem (Aafje)

Ridderkerk

Ronde Sant, 't (Aafje)

Ridderkerk

Royal Rustique (Saffier De Residentie Groep)

Den Haag

Sammersbrug

Den Haag
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Schiehoven-Wilgenplas (Aafje)

Rotterdam

SchitteRing, de (Pantein)

Haps

Schuttershof (Cicero Zorggroep)

Brunssum

Siloam (De Lelie Zorggroep)

Hoogvliet Rotterdam

Singelhof (Pieter van Foreest)

Maasland

Sonneburgh Ravenswaard (Stichting Sonneburgh)

Rotterdam

Sonnevanck (Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe)

Harderwijk

Sprengenhof (Atlant)

Ugchelen

St. Elisabeth (Beukenstein)

Lage Vuursche

St. Barbara (Vilente)

Ede

St. Elisabeth (Stichting Vughterstede)

Vught

St. Elisabeth (Zorggroep Maas en Waal)

Beneden Leeuwen

St. Jozef (Zorggroep St. Maarten)

Weerselo

St. Jozef Wonen en Zorg

Meijel

St. Nicolaas (Wilgaerden)

Enkhuizen

St. Petrus (Brabant Zorg)

Boekel

Sterrenlanden, de (Het Spectrum)

Dordrecht

Stichting Solace Zorg

Heino

Stichtse Hof, de (Vivium)

Laren

Strijp, de (WZH)

Den Haag

Sydehem (Sensire)

Zeddam

Symphonie (Pantein)

Boxmeer

Tertzio (Attent wwz)

Elst

Terwebloem, de (Pieter van Foreest)

Poeldijk

Theresia (Stichting Vughterstede)

Vught

Tobias (Sevagram)

Heerlen

Tobiashuis (Raphaëlstichting)

Den Haag

Tonckenshuys (Stichting Zorgpalet)

Zuidwolde

Toren, Op den (Cicero Zorggroep)

Hoensbroek

Triade (Propersona)

Wolfheze

Twee Bruggen, de (Aafje)

Rotterdam

Ursula (Ipse de Bruggen)

Nieuwveen

Vijf Havens, de (Aafje)

Rotterdam

Vijverhof, de (Herv. St. Bejaardenzorg Capelle aan de IJssel)

Capelle aan den IJssel

Vijverhof, de (Zorgpartners Midden-Holland)

Bodegraven

Villa Marianna (Stepping Stones)

Apeldoorn

Volckaert, Buurstede 15 (Volckaert SBO)

Oosterhout

Voord, de (Zorgverlening Het Baken)

Elburg

Vrijthof (Zorgcentra Rivierenland)

Tiel
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Warrenhove, de (Zorggroep Liante)

Drachten

Waterland, OCL (Alzheimer Café)

Leiden

Weidesteyn (Stichting Zorgpalet))

Hoogeveen

Weijdehof, de (Carint Reggeland)

Almelo

Wellen, de (Brabant Zorg)

Oss

Westersypen

Scharsterbrug

Wonen aan de Fakkellaan (Vitalis)

Eindhoven

Triade (Propersona)

Wolfheze

Twee Bruggen, de (Aafje)

Rotterdam

Ursula (Ipse de Bruggen)

Nieuwveen

Vijf Havens, de (Aafje)

Rotterdam

Vijverhof, de (Herv. St. Bejaardenzorg Capelle aan de IJssel)

Capelle aan den IJssel

Vijverhof, de (Zorgpartners Midden-Holland)

Bodegraven

Villa Marianna (Stepping Stones)

Apeldoorn

Volckaert, Buurstede 15 (Volckaert SBO)

Oosterhout

Voord, de (Zorgverlening Het Baken)

Elburg

Vrijthof (Zorgcentra Rivierenland)

Tiel

V&V, thuiszorgorganisatie (Icare)

Ermelo

Warrenhove, de (Zorggroep Liante)

Drachten

Waterland, OCL (Alzheimer Café)

Leiden

Weidesteyn (Stichting Zorgpalet))

Hoogeveen

Overige optredens
Besloten familie optredens
Benefiet
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2

Congressen, symposia, openingen en pers
Eerste Hulp bij Zorg-ondernemen (GGZ Event)

Baarn

Stichting VSB Fonds

Utrecht

Radio Steunkous

Amsterdam

Welzijn in de Zorg Event

Sassenheim

Rotary Club Wierden

Wierden
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Bijlage 2: Bestuur, bureau en uitvoering
Bestuur
Het bestuur van Stichting Diva Dichtbij bestaat uit:
· Gerdien Heerink, voorzitter
· Frank Ippel, secretaris, PR en communicatie
· Dirk Wolsink, penningmeester
· Hetty Top, lid
· Ingrid Damen, lid

Bureau
Het bureau van Stichting Diva Dichtbij werd in 2012 bemand door:
· Pieternel van Amelsvoort, initiatiefneemster, drijvende kracht, Diva en directeur
· Susan Ritzen, communicatie & fondsenwerving
· Alies Helmink-Minkhorst, planning & productie
· Leida Wenneker, boekhouding

Diva's en Divo's
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Anja Blom
Anjo de Bruin
Hans Langhout
Ivette van Laar
Carla Oudshoorn
Martine Salomons
Pieternel van Amelsvoort
Saskia van Engeland
Leonie van der Wal
Paul Walthaus
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Bijlage 3: Werkwijze Diva Dichtbij
Voorbereiding en nazorg
Een medewerker van Diva Dichtbij informeert bij een contactpersoon naar de situatie en de behoeftes in de
betreffende zorginstelling. Aandachtspunten daarbij zijn de culturele achtergrond van de bewoners, individuele
mensen en hun wensen, specifieke onderwerpen en actuele situaties. Op basis hiervan wordt een draaiboek
gemaakt en levert Diva Dichtbij digitaal een poster en persbericht aan om het optreden aan te kondigen.
Diva Dichtbij geeft de contactpersoon informatie over het karakter van het programma en mogelijkheden om de
bewoners erop voor te bereiden.
Diva Dichtbij vraagt de contactpersoon om, samen met verzorgenden, vrijwilligers of mantelzorgers, na afloop van
het optreden wat extra aandacht te hebben voor bewoners waar dat nodig is. Ook wordt de medewerkers van het
verpleeghuis gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Deze evaluaties worden benut voor kwaliteitsverbetering en doorgestuurd naar de Diva die het betreffende optreden heeft verzorgd. Tevens kan het verpleeghuis via
het formulier vragen om een vervolgoptreden.

Het optreden zelf
Tijdens het optreden blijft een contactpersoon aanwezig en waar mogelijk ook een verzorgende. Daarnaast zijn
naasten van de bewoners van harte welkom bij het optreden. Bewoners zitten niet achter tafels, maar in een kring.
Bij binnenkomst zet de Diva een muziekje aan en begroet ze iedereen persoonlijk. Alles gebeurt in een informele
en intieme sfeer. Tussen de liederen in kan een gesprekje ontstaan. Halverwege het programma komt een
serieuzer gedeelte aan bod. 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 ansichtkaart met haar foto uit.
Een optreden duurt per huiskamer ongeveer drie kwartier. Bij mensen die niet naar de huiskamer kunnen komen,
gaat de Diva persoonlijk langs. Zo trekt de Diva van (huis)kamer naar (huis)kamer.
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