
STICHTING VIVENDI
KUNST UIT LIEFDE VOOR HET LEVEN



We verbeteren met muziek dagelijks de kwaliteit van 
leven voor ouderen met een speciale focus op mensen 

met dementie.

Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in 
Nederland. Er zijn nu 280.000 mensen met dementie en 

ieder uur komen hier vijf mensen bij. 
Hun dagen zijn gevuld met onrust, angst en 

eenzaamheid. 

Muziek is de sleutel tot contact, rust en vertrouwen. 

Muziek geïntegreerd in de dagelijkse zorg zal:
• Welzijn van ouderen verbeteren.
• Medicatie verminderen.
• Het werkplezier verhogen.
• De zorg efficiënter maken.

ONZE MISSIE



Stichting Vivendi is 6 jaar geleden opgericht door Astrid Nijssen.
We zijn gestart met een groep jonge professionals die met Nostalgisch 

Muziektheater herinneringen tot leven brengen en mensen met dementie 
laten vergeten dat ze vergeten.  

In de afgelopen 6 jaar hebben we 6 voorstellingen gemaakt, zijn we in 500 
zorginstellingen geweest en hebben meer dan 30.000 ouderen ontmoet, 

vaak met dementie. 

In 2019 zijn we gestart met het geven van workshops aan zorgverleners, 
vrijwilligers en mantelzorgers om dagelijks muziek te integreren. Maar 

door ervaring en onderzoek hebben we vastgesteld dat ze hier meer hulp 
bij nodig hebben. 

Wij willen niet alleen onze propositie verbeteren, maar structureel het 
leven van honderdduizenden ouderen verbeteren. 

Michael Christensen bracht geluk bij miljoenen terminaal zieke kinderen 
met The Big Apple Clown Care Unit, met wereldwijde organisaties, zoals in 

Nederland de CliniClowns. 
Wij willen miljoenen ouderen en ouderen met dementie gelukkig maken 

met muziek. 

WIE ZIJN WE?



Muziek brengt herinneringen tot leven.
Iedereen heeft een liedje waardoor het bloed sneller 

gaat stromen.

Wanneer je deze waardevolle muzikale triggers weet te 
vinden, kan je ze inzetten om ouderen gedurende elke 
dag te stimuleren. Met het juiste liedje kan je mensen 
die niet willen opstaan, laten dansen in de ochtend. 

Het positieve effect van muziek op deze doelgroep is 
bekend, maar zorgverleners weten vaak niet hoe ze 
deze muzikale schatten kunnen vinden en hoe ze te 

gebruiken. 

Wij willen het zo makkelijk mogelijk maken, met het 
grootste effect. 
Daarom bieden wij het Muziek Pakket aan:

• App 
• Een handzaam music device
• Workshops
• Live muziek door professionals

PROPOSITIE



HET MUZIEK
PAKKET

DE APP
• Biedt zorgverleners de mogelijkheid om 

snel de juiste muziek te gebruiken op het 
juiste moment met de standaard lijsten 
vanuit Juke. 

• Biedt de mogelijkheid om individuele 
playlists te maken met Spotify, die helpen 
om te kalmeren of te activeren.

• Biedt een sharepoint aan voor 
zorgverleners en familieleden.

• Biedt een persoonlijke ervaring door 
ingesproken berichten van familieleden. 

LIVE MUZIEK

WORKSHOPS
• Zes korte interactieve workshops
• Makkelijk te integreren in het 

werkrooster van de zorgverleners.
• Biedt tools, inzicht en begeleiding.
• Stimuleert het gebruik van de app 

en de muziekdrager. 

MUSIC DEVICE



DE PILOT 
Met de Pilot ‘MusicCare’ willen onderzoeken of het muziekpakket 

daadwerkelijk aan zijn doel beantwoord:
Maken we het zorgverleners en mantelzorgers makkelijker en leuker 

om de juiste muziek in te zetten in de dagelijkse zorg?

Wanneer deze pilot positief uitvalt gaan we verder in het 
ontwikkelen van het muziek-pakket. 

Waar: Ouderenlandgoed Grootenhout
Wanneer: 8 weken, 3 mei – 27 juni 2021

Wat houdt deze pilot in? 
2 voorstellingen (optioneel)

3 workshops
App

Music device (Sonos of Lenovo)
Onderzoek 



Voorstelling 1: Komt voor de bakker (75 minuten excl. pauze)
Tussen de taart en gebakjes ontstaat er een nieuwe liefde en komen 
dromen uit. Een verhaal over liefde, familie en emancipatie met 
liedjes uit de jaren '50 en 60.

Voorstelling 2: Ranja met een Rietje (60 minuten excl. pauze)
In ons zomerprogramma nemen Sophie en Rietje u mee op reis met 
het autootje, de step en met de boot naar de 'Mediterranee" van 
Toon Hermans. 

• Middels muziek, decor, taal en kostuum brengen we 
herinneringen weer tot leven, die soms naar jaren weer verteld 
worden. 

• De voorstellingen fungeren als voorbeeld aan zorgverleners en 
mantelzorgers. Ze laten het effect zien van muziek en hoe je 
hiermee contact kan maken.

• Het ultieme moment van samen genieten. 
• Familieleden zien hun vader, moeder, opa of oma weer 

genieten
• Samen zingen biedt een enorme saamhorigheid

• We brengen het ‘theater gevoel’ naar de mensen toe die niet 
meer naar het theater kunnen. 

2 VOORSTELLINGEN



De workshops zijn de verbindende factor tussen de voorstellingen, spotify en het 
device om muziek echt te integreren in de zorg.

Workshop 1: Begrip (4 uur)
Door middel van een inleefsessie ondervinden zorgverleners hoe het is om 
zorgbehoevend te zijn en een muziekactiviteit te ontvangen. Hierna worden ze per 
deelnemer gekoppeld aan één bewoner waarvoor ze onderzoek gaan doen aan de 
hand van een muzikale vragenlijst. 

Workshop 2: Tools (2 uur) 
In workshop 2 gaan we het naast theoretische tools zoals muzikaal entrainment of 
brainstamreflex, aan de slag met de individuele afspeellijsten in Spotify. Deze 
accounts zullen wij voor de pilot klaarmaken. Met behulp van de vragenlijst uit 
workshop 1, analyse van de voorstellingen en de nieuwe theorie maken we 
passende afspeellijsten voor de bewoners. 

Workshop 3: Integratie (2 uur) 
In workshop 3 gaan we kijken hoe gaan we de individuele afspeellijsten optimaal 
kunnen inzetten voor de bewoners. Hoe kun je met de muziek zo goed mogelijk 
aansluiten bij bepaalde zorgsituaties? Kun je bijvoorbeeld slaapproblemen 
verbeteren door het inzetten van de individuele afspeellijsten? En welke externe 
factoren zijn van belang voor een optimaal effect? 

WORKSHOPS



Voor de pilot maken we gebruik van de familie-accounts van Spotify, 
die ook later in de app wordt geïntegreerd.  De accounts worden 
door ons van tevoren ingericht zodat het gebruiksvriendelijk is en 
aansluit bij de behoefte. 

De lijsten die wij hiervoor hanteren zijn:

Opstaan - ontspanning
Douchen - afleiding 
Activatie - slapen

Met een persoonlijk muziek device van Sonos willen wij het gebruik 
van muziek tijdens de zorg vergemakkelijken en stimuleren. Het 
device synchroniseert automatisch met de individuele afspeellijsten 
van de app, waardoor je mensen met hun gepersonaliseerde muziek 
gedurende de dag kan sturen en stimuleren. 
Sonos werkt via Wifi en met Spotify. 

SPOTIFY

MUSIC DEVICE



Het effect van de pilot willen we wekelijks meten bij zorgverleners en mantelzorgers met een praktijk onderzoek waarbij we 
letten op de volgende punten: 

Kritische succes factoren:
1. Muziek gebruik stijgt
2.    Werkplezier stijgt. 
3.    Werk efficiëntie stijgt, werkdruk daalt.
4.    Betere sfeer in zorginstelling. 
3.    Levensplezier bij ouderen. 
4.    Familie herkend verbetering van welzijn van naasten. 

Daarnaast willen we dit onderbouwen met een literatuuronderzoek onder begeleiding van onderzoekster Anna-Eva Prick. 

ONDERZOEK



Bijdrage zorginstellingen 
( 8 weken, 24 bewoners)

Met voorstellingen: € 2472,50
Zonder voorstellingen € 1772,50

Uren per deelnemer workshops: 17

KOSTEN 



ONZE AMBASSADEURS

FRITS VAN EERD
CEO/eigenaar Jumbo Supermarkt (2nd chain in de  Benelux)

Ondernemer, rally racer 24h of Le Mans, 
trompettist.

ROBIN DE LEVITA
Theater- en televisie producent, met zowel 
nationale als internationale producties en prijzen 
op zijn naam. 

NAVARONE
De eerste band in The Voice wereldwijd. 



BEDANKT


