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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Vivendi. 2019 was een jaar waarin enorm veel is
gebeurd. We hebben in januari het ‘zorg voor geld pakket’ gelanceerd, hebben een succesvolle
pilot gedraaid, ons vijf-jarig jubileum gevierd en 7.600 ouderen bereikt met onze voorstellingen.
Met onze pilot ‘Care is a work of Art’ willen we muziek meer integreren in de zorg. Wij zijn er
namelijk van overtuigd dat het een onderdeel van het zorgsysteem moet zijn, in plaats van een
luxeproduct. Daarom hebben we in 2019 in 11 zorginstellingen de pilot mogen uitvoeren dankzij
het Frits-Starter project. Met enquêtes, beelden en mensen de juiste ervaring laten opdoen,
willen we laten zien wat het effect van onze pilot is.
De pilot zijn we feestelijk begonnen met een succesvolle kick-off in het AAtrium, te veghel.
De pers, Frits van Eerd en een heleboel ouderen waren aanwezig. De sfeer was geweldig en het
effect ook. Omdat we dit jaar meer gingen spelen door de pilot ‘Care is a work of Art’, is onze
groep gegroeid en hebben we twee nieuwe pianisten, plus een nieuwe actrice. Ze zijn een echte
aanwinst voor de groep en we zijn vaker te boeken.
Op 12 oktober hebben we samen met een groots en geweldig gezelschap ons vijf-jarig jubileum
gevierd. Familie, vrienden, donateurs en een boel klanten waren aanwezig. Uiteraard hebben we
deze avond gevuld met live muziek uit alle voorstellingen, een compilatie van de afgelopen 5 jaar
en speciale gasten waaronder één van onze ambassadeurs, Marleen van der Loo.
2019 is een belangrijk jaar in de groei van Vivendi.
En daarom heb ik erg veel zin om hierop verder te bouwen.

Astrid Nijssen

Directeur / initiatiefnemer Stichting Vivendi
Nijmegen juni 2019
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STICHTING VIVENDI KIJKT TERUG

INLEIDING
Op dit moment zijn er 280.000 mensen met dementie in Nederland en het worden er alleen
maar meer. Er is nog geen medicijn, maar met muziek kunnen we wel verlichting brengen.
Stichting Vivendi laat mensen met dementie vergeten dat ze vergeten. Dit doen wij middels onze
muziektheater voorstellingen op maat gemaakt voor deze doelgroep. En het aanbieden van
Workshops aan zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers.
Door het prikkelen van de zintuigen op een herkenbare manier weten we de mensen te bereiken.
Emoties worden weer zichtbaar, herinneringen komen tot leven en mensen weten hun woorden
weer te vinden.
bij ons staat contact maken en kwaliteit leveren centraal.

MUZIEKTHEATER
Met een groep jonge professionals reizen wij door heel Nederland langs zorginstellingen en
theaters. Wij vinden dat deze doelgroep kwaliteit verdiend waardoor alle voorstellingen zijn
ontwikkeld onder toeziend oog van een professioneel regisseur. Met het ontwikkelen van een
voorstelling letten we op verschillende aspecten om het zo goed mogelijk te laten aansluiten bij
de doelgroep. Zo weten we dat de mensen eerst even moeten wennen aan ons, de voorstelling
moet niet te lang zijn, er moet voldoende afwisseling zitten om hun aandacht erbij te houden,
maar het moet niet te snel gaan.
Naast een goed script nemen we het publiek ook mee terug in de tijd, door ons kostuum en
decor. Hiermee brengen we het theater naar de mensen toe, die hier niet meer naar toe kunnen.
Zo hebben ze toch het gevoel van een uitje binnen de zorginstelling.
Ook helpt het dat we met een groep jonge mensen komen met een frisse energie.
Alleen dat heeft al een positief effect op de doelgroep.
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WORKSHOPS
Stichting Vivendi biedt een totaal pakket aan voor zorginstellingen om meer muziek in de
zorg te integreren.
Op dit moment wordt het positieve effect van muziek op ouderen en mensen met
dementie steeds bekender, maar weten zorgverleners het nog niet goed te vinden.
Door het aanbieden van een totaal-pakket neemt Vivendi hen hiermee werk uit handen
en helpt om meer muziek te integreren in de zorg. Hiermee willen wij zorgverleners tools
in handen geven om met meer plezier én efficiënt het welzijn van ouderen en mensen
met dementie te verbeteren.

Een 'Care is a work of Art' pakket bestaat uit:
- 4 nostalgische muziekvoorstellingen.
- 3 workshops voor de zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers.
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WORKSHOP 1
Bij de eerste workshop draait het om het begrijpen van de doelgroep, dit doen we door
middel van een inleef-sessie. Waarbij we ons gaan inleven in de doelgroep en ervaren hoe
het is om zorgbehoevend te zijn, wat het effect van prikkels zijn en wat
een muziekactiviteit kan doen.

WORKSHOP 2
De tweede workshop draait om handvatten en tools om efficiënter te werk te gaan. Hoe
kan je muziek bewust gebruiken in de dagelijkse zorg? Hoe kun je muziek inzetten bij
onrust of eenzaamheid? De workshop bestaat uit een deel theorie en praktijk-oefeningen.
WORKSHOP 3
Ten slotte gaat de derde workshop over het integreren van de tools, zodat de kennis en
kunde blijvend zijn. Per locatie gaan we kijken waar ze tegen aan lopen en hoe ze het zelf
met de tools zouden aanpakken.
Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.
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BELANGRIJKE EVENTS 2019

9 januari

‘Zorg voor geld’ event

15 maart

Presentatie ‘Care is a work of art’
Deelnemers Pilot, Veghel

15 mei

‘Kick off’ Pilot, care is a work of art.

16 mei

Kranten artikel Brabants Dagblad

10 september

Congres “Samen Voelt Beter”
Vlissingen

12 september

Video Ambassadeur Marleen van der Loo

23 september

Video Erik Scherder Online

12 oktober

Vijfjarig jubileum
Release CD ‘Zoals het klokje thuis Tikt’

15 November

Release ‘Care is a work of Art’

15, 16, 17 december

Kerstshow’s Veghel, Blauwe Kei

21 december

Show Stichting Vier het Leven
In totaal 20 kerstshow’s.
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DE VIVENDI-FEITEN
In oktober 2014 is de eerste voorstelling ‘Een Vensterbank vol Vergeet mij Nietjes’ in première
gegaan in de Stevenskerk te Nijmegen. Hierbij waren 300 ouderen van zorginstellingen uit de
omgeving aanwezig, plus familie die de reacties van de ouderen ervaarden.
Vanaf 2015 is het balletje gaan rollen door een sponsoring voor 10 voorstellingen vanuit de
organisatie ‘Max Maakt Mogelijk’. In dit eerste jaar hebben we in totaal 31 voorstellingen
gespeeld, wat in 2016 gestegen is met 35%. In 2017 is dit zelfs gestegen met 42%, waar we
enorm trots op zijn.
In 2018 hebben we 73 shows gespeeld, waardoor we met 19% zijn gestegen.
In 2019 hebben we 96 shows gespeeld, waardoor we met 31 % zijn gestegen.
44 van deze voorstellingen vielen binnen de pilot, 52 voorstellingen zijn regulier geboekt.
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Belangrijke vaste klanten van ons zijn op dit moment:
-

Pantein, land van Cuijk
SZR Locatie Vrijthof, in Tiel
De Alde steeg in Beuningen
De Waalboog in Nijmegen
Stichting Vier het Leven
Berkenhof, Son en Breugel
Zuyderland
jan

feb

december

maart
april
mei

november

juni
oktober

juli
augustus

september

AANTAL VOORSTELLINGEN
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STICHTING VIVENDI KIJKT VOORUIT

PLANNEN
Naast het lanceren van het ‘Zorg voor geld Pakket’ in januari 2019 is zijn we druk bezig geweest
met de pilot ‘Care is a work of Art’, waarmee we meer muziek in de zorg willen integreren. Deze
pilot was erg succesvol, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers waren erg enthousiast.
Er wordt zelfs in meetings terug verwezen naar de workshops.
Nu hebben we eind 2019 samen met BrabantZorg (35 locaties) gekeken naar een mogelijke
samenwerking, of zij samen met ons aan de rest van Nederland willen laten zien wat het
positieve effect is van Muziek in de zorg, op bewoners, maar ook op de zorgverleners zelf.
Helaas bleek tijdens de evaluatie dat BrabantZorg het geld hier niet voor over heeft.
Uiteraard gaan we komend jaar kijken naar de financiële mogelijkheden hiervan en naar andere
organisaties die misschien toch beter aansluiten bij ons traject. Komend jaar gaan we ons
focussen op de uitrol van de Pilot.
Daarnaast willen we net als vorig jaar dat ons bereik blijft groeien. Dit jaar hebben we aan ons
doel van vorig jaar beantwoord met een gemiddelde van 8 voorstellingen in het jaar. Dit getal is
ook bereikt dankzij de pilot. Wat betekent dat onze reguliere aanvragen nog meer zouden mogen
groeien.
Om dit te bereiken zijn twee focuspunten erg belangrijk:
- Publiciteit
- Financieel
Komend jaar komt er een nieuwe voorstelling ‘Komt voor de Bakker’, de opvolger van onze
allereerste voorstelling ‘Een Vensterbank vol Vergeet mij Nietjes’ en ‘Zoals het klokje thuis Tikt.’
Als publiciteit stunt zal de première gespeeld worden door onder andere ambassadrice Marleen
van der Loo.
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PUBLICITEIT

Door meer publiciteit te generen willen we zoveel mogelijk mensen bekend maken met Vivendi
en het effect van muziek op deze doelgroep. Hiervoor hebben we de volgende ideeën opgesteld.
o AMBASSADEURS.
o Dit jaar hebben we geweldige ambassadeurs gevonden die ons helpen door
middel van hun netwerk, promotie of giften.
o Bestaande uit:
Frits van Eerd (CEO Jumbo Supermarkten)
Marleen van der Loo (Musical Actrice)
Merijn van Haren (Navarone, The voice 2019)
o SOCIAL MEDIA
Dankzij de hulp van Aila en de beelden van de Pilot is ons bereik via Facebook en
Instagram enorm gegroeid.
Volgers Instagram: 1 april 2019 = 602
Volgers Instagram: 10 oktober 2019 = 986
volgers instagram: 15 januari 2020 = 1200
Volgers Facebook 24 januari 2020 = 1455
o YOU-TUBE KANAAL
o Ons YouTube kanaal blijft net zoals onze instagram en Facebook up-to date. En
elke donderdag posten we een vlogje. Hierop hebben we sinds dit jaar 14
abonnees. Dit mag uiteraard groter worden.
o NIEUWSBRIEF
o Om nog fris in de gedachten te blijven van onze klanten sturen we 1 x in de 2
maanden een nieuwsbrief met nieuwtjes en leuke tips om ons te onderscheiden
van anderen.
o PERS

o Pers blijft belangrijk. Naast zorgbladen zullen we ook andere media aanschrijven.
Ondertussen zien ze dat wij geen eendagsvlieg zijn en kunnen ze niet om ons
heen. Komend jaar staat landelijke pers centraal, lokale pers is altijd welkom.

o GOOGLE- GRANT
o Als goed doel heb je recht op Google tegoed. Hierdoor kom je boven aan de
zoekresultaten en weten meer mensen je te vinden.
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o RECENCIES
o Ondertussen hebben we gelukkig al veel positieve recensies, maar deze blijven
belangrijk. Niet alleen op de website, maar ook op facebook of Linked-in.
Komend jaar is het belangrijk dat we naast de positieve recensies van de
voorstellingen ook positieve recensies krijgen over de workshops.

FINANCIEEL
Komend jaar richten we ons op de verkoop van onze twee producten; de voorstellingen,
waaronder de nieuwe voorstelling ‘Komt voor de Bakker’ en de workshops.
VOORSTELLINGEN
Voor onze nieuwe productie ‘Komt voor de bakker’ gaan we een fondsaanvraag doen op
projectbasis voor 60 voorstellingen in 3 jaar.
WORKSHOPS
Helaas hebben we gemerkt dat de zorg nog niet het geld wil investeren in de workshops. Vandaar
dat het van belang is om te kijken hoe we hun hier tegemoet willen komen, zodat ze hier toch
aan deelnemen en we ze kunnen overtuigen van het effect.
Om op het niveau te blijven waar we nu op zitten, is het belangrijk dat we meer financiële
onafhankelijkheid creëren. Zodat we onze cameraman in kunnen blijven huren voor mooie
beelden, social-media up-to-date blijft en we nieuwe ideeën kunnen uitvoeren.
Om deze financiële onafhankelijkheid te creëren willen we graag twee dingen doen:
- Het oprichten van een Trustfonds
- Commerciële promo – acties
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DE ORGANISATIE
bestuur

spelers

Vivendi

directie

Techniekers
ambassadeurs

Het bestuur van stichting Vivendi bestaat uit:
Marc Liebregts - Penningmeester
Jan Gasse - Voorzitter
Jan van der Linden – Secretaris
Directie
Naast het maken van de creatieve plannen, wordt ook de dagelijkse planning, communicatie en
backoffice gedaan door de directie, die bestaat uit Astrid Nijssen. Die ondersteuning ontvangt
van Aila… met Social Media op vrijwillige basis.
Onze spelers:
Julia Berendse
Vérie Thijssen
Thomas Kuipers
Astrid Nijssen
Marlijn van Dijk

Techniekers:
Jeroen van der Lande
Anouck de Haan
Luuk van Deelen

Pianisten:
Joep van Leeuwen
Jeroen Wals
Louis Braam

Ambassadeurs:
Frits van Eerd (CEO Jumbo Supermarkten)
Marleen van der Loo (Musical Actrice)
Merijn van Haren (zanger Navarone, The Voice 2019)
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