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1. Jaarverslag MUZIEK AAN BED

Dit verslag bestrijkt de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en heeft als
doel u op de hoogte brengen van onze voortgang van het afgelopen jaar.

1.1 Algemeen
Muziek aan Bed (verder: MaB) is opgericht in 2010 door Tjakina Oosting en Marieke van
der Heyden.
Muziek aan Bed heeft een bewogen jaar achter de rug, als gevolg van Covid-19.
Ondanks de pandemie heeft MaB ook in 2020 nog veel kunnen betekenen in
ziekenhuizen en zorginstellingen, aangepast aan de omstandigheden. De geplande groei
heeft echter plaats moeten maken voor een daling in het aantal optredens. Door de
meerdere lockdowns heeft een deel van de optredens geen doorgang kunnen vinden.
Maar een crisis als deze zorgt ook voor opschudding en levert daardoor nieuwe inzichten
op. Waar je anders lang nadenkt over nieuwe stappen, heeft dit jaar versneld meerdere
uitbreidingen van ons product opgeleverd, zoals onder andere online optredens en
persoonlijke videoboodschappen.

2020 zou ook het jaar zijn van ons 10-jarig jubileum. Een programma stond klaar in
Buitenplaats Doornburgh, meer dan 120 mensen hadden kaartjes gereserveerd, maar
vanwege de pandemie hebben we dit tot onze grote spijt moeten afzeggen. Aanvankelijk
was uitstellen het idee, maar ook in het najaar was het niet mogelijk het concert alsnog
te laten plaatsvinden. Mogelijk grijpen we nu ons 12 ½ - jarig bestaan aan voor een
feest.

1.2 Uitbreiding team
De geplande uitbreiding van het cellisten team heeft geen doorgang gevonden, omdat
ook de uitbreiding van ziekenhuizen geen doorgang vond. Ons cellistenteam bestond in
2020 grotendeels uit 12 cellisten, maar in september 2020 heeft mede-oprichter Marieke
van der Heyden het MaB-team verlaten om zich te richten op haar andere muzikale
werkzaamheden. De uitbreiding is doorgeschoven naar 2021.

1.3 Uitbreiding ziekenhuizen & doelgroepen
Door de pandemie is de acquisitie van nieuwe instellingen stil komen te liggen. Nieuwe
instellingen konden geen nieuwe mensen in het ziekenhuis binnen laten, om
besmettingen te voorkomen. Daarentegen konden we in de instellingen waar we al
bekend waren, wel optreden - zij het niet het hele jaar live. Wel hebben we gemerkt dat
de behoefte aan muziek en afleiding nog groter was dan anders, en dat iedereen de
toegevoegde waarde van MaB nog meer is gaan waarderen. Dat maakt dat we de
mogelijkheden van verdere uitbreiding met vertrouwen tegemoet zien en verwachten
deze in 2021 alsnog te kunnen realiseren.

Voor een lijst van ziekenhuizen en zorginstellingen die we in 2020 hebben bezocht, (de
meeste meerdere malen) Bijlage 1: ziekenhuizen en zorginstellingen 2020
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Binnen de ziekenhuizen spelen we op de volgende afdelingen:
● Cardiologie
● Couveuse afdeling
● Gastenverblijf
● Geriatrie
● Gynaecologie
● Hematologie
● Intensive care kinderen
● Intensive care volwassenen
● Kinderafdeling
● Longafdeling
● Maag, darm en leverziekten

● Mama centrum
● Neonatologie
● Neurologie
● Niercentrum en dialyse
● Oncologie
● Paaz
● Plastische chirurgie/brandwonden
● Polikliniek
● Psychiatrie
● Urologie

1.4 Ambassadeur
Dominic Seldis is onze eerste ambassadeur. Dominic is eerste contrabassist in het
Koninklijk Concertgebouw Orkest en voor een breder publiek bekend als jurylid in het
televisieprogramma Maestro.

1.5 Materialen
MaB heeft met financiële hulp van fondsen nieuwe cello’s, bijbehorende stokken en
karren kunnen aanschaffen. VOF Doesburg uit Nijmegen en Woldring uit Groningen
hebben voor mooie cello’s gezorgd en tevens gesponsord door een lagere aankoopprijs
te rekenen. Hierdoor hebben we voor het oorspronkelijk begrote bedrag niet twee maar
drie cello’s kunnen aanschaffen.

Nieuwe materialen:
● 3 nieuwe cello’s, 6 nieuwe strijkstokken, 3 nieuwe cellokoffers
● kar 7 en 8 voor regio Hilversum en Groningen
● bij het kostuum passende mondkapjes

MaB is nu in het bezit van 5 cello’s, 8 strijkstokken en 8 karren.

1.6 Wetenschap
Er vinden regelmatig onderzoeken plaats die de invloed van live muziek op het
welbevinden van kwetsbare mensen proberen aan te tonen. We lezen en volgen deze
ontwikkelingen en delen deze ontwikkelingen op onze social media kanalen,
nieuwsbrieven en website, zodat we samen met onze achterban op de hoogte blijven.
Voor MaB hebben we een vrijwilliger, Roel Steenbergen (ex-voorzitter raad van bestuur
bij diverse ziekenhuizen) die de onderzoeken toetst aan de relevantie voor MaB en op
basis hiervan schrijft voor onze nieuwsbrief. Daarnaast zet hij zijn kennis op de
achtergrond in om MaB te helpen de eigen vragen te formuleren, en te beoordelen of we
aan bestaande onderzoeken willen deelnemen. In de nieuwsbrief van mei 2020 namen
we een artikel van Roel op rondom de vraag: ‘Wat doet muziek met ons brein?’. En in
november volgde ‘Heelt muziek kwalen van lichaam en geest?’.

Naar aanleiding van ons gesprek eind 2019 met prof.dr. Hans Jeekel van de foundation
Muziek als Medicijn aan de Erasmus Universiteit hebben we af en toe contact om
gegevens uit te wisselen. Daarnaast zijn we in contact met dr. Monique Bussmann,
onderzoeker Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam. Zij wil graag een
vervolg postdoc-onderzoek doen op haar proefschrift Hoor-spel uit 2017 en daarbij
Muziek aan Bed als beoogde casus inzetten. Zij zal hiervoor in 2021 een
financieringsaanvraag indienen.
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Rivke en Esther, toen quatre-mains spelen nog kon

2. Ons product: inhoud en kwaliteit

2.1 Kwaliteit van het product
2.1.1 Arrangementen
Muziek aan Bed wil inspelen op de actualiteit in de muziekbeleving van haar publiek.
De repertoirekeuze wordt doorlopend uitgebreid om met de juiste muziek voor jong en
oud, situaties aan bed, behoeftes en achtergronden te kunnen bedienen.
In het team van MaB maken inmiddels meerdere cellisten arrangementen. Samen
onderzoeken we welke nieuwe stukken aan het repertoire dienen te worden toegevoegd.
De cellisten uit ons team vangen tijdens de optredens op welke muzikale toevoegingen
nodig zijn en ze weten als geen ander wat er wel en niet mogelijk is met vier handen op
één cello.
Daarnaast wordt steeds onderzocht wat voor speelse toevoegingen de arrangementen
kunnen hebben. MaB staat voor muziek op een ludieke manier brengen, waardoor het
een welkome lichtheid toevoegt aan de situaties waar we in spelen. Hierdoor staan ook
mensen open voor onze muziek, die gewoonlijk afwijzend reageren op “klassieke
muziek”.

In 2020 zijn er vier nieuwe arrangementen bij gekomen:
● Que Sera, Sera - Jay Livingston & Ray Evans arr. E. de Boer
● Sammy - Ramses Shaffy arr. C. Donker Duyvis
● Klap eens in je handjes / op een grote paddestoel arr. C. Donker Duyvis
● Wielen van de bus arr. I. Merk
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Daarnaast is de compositie Draadloos van Barbara Okma, in 2014 geschreven voor de
twee oprichters, in 2020 herschreven voor het hele MaB-ensemble. Dit stuk zouden onze
cellisten uitvoeren op het 10-jarig jubileum van MaB in buitenplaats Doornburgh.

2.1.2 Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cellospel hoog te houden, repeteren de cellisten regelmatig in
verschillende duo-samenstellingen, zodat zij met meerdere partners een optreden
kunnen doen. In dit coronajaar hebben we minder kunnen repeteren. We zijn voor een
groot deel overgestapt naar het spelen op twee cello’s, om ook de cellisten op 1,5
metere afstand van elkaar te laten zijn. Duo spelen op twee cello’s is een stuk
makkelijker dan spelen op één cello, waardoor er ook minder gerepeteerd hoefde te
worden.
Daarnaast hebben we de MaB-dagen, waarbij alle cellisten samen komen, met als doel:
repeteren, scholing, uitwisseling, teambuilding en creativiteit stimuleren. In 2020 zijn er
vijf MaB-dagen geweest (één dag is afgezegd vanwege corona). De laatste MaB-dag in
november vond online plaats. Gelukkig konden de drie MaB-dagen in september
doorgang vinden op het Landgoed Noorderheide in Vierhouten, inclusief overnachtingen.
Doordat alles voor ons werd verzorgd (dankzij een gift van het Elise Mathilde Fonds),
konden we drie volle dagen intensief werken met onze trainer (zie scholing), werken aan
nieuwe arrangementen en teambuilding. Ook het uitwisselen van ervaringen, het
uitproberen van nieuwe cello’s en het uitproberen van de blockstrap stond op het
programma.
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2.1.3 Scholing
Tijdens het MaB-weekend heeft Siebe Fockens (ex CliniClown) een training gegeven,
gericht op het uitbreiden van het waarnemingsvermogen tijdens een optreden. Hoe kun
je terwijl je een optreden geeft, de patiënt waarnemen, alsook de anderen in de kamer
en dat wat er zich in de hal afspeelt? In Siebes trainingen ligt de nadruk op
authenticiteit, improvisatie en verbinding maken.

quote cellist Ellis over workshop Siebe:
“.... Waar het om gaat: contact/verbinding met de ‘buitenwereld' — observeren wat er
om je heen gebeurt, de patiënt ( zijn/haar reactie, behoefte), verplegend personeel, je
Muziek aan Bed-partner, het bezoek in de kamer, ansichtkaartjes, ballonnen, knuffels
enz.
En contact/verbinding met je ‘binnenwereld’ — in contact blijven met jezelf/je spel, wat
is mijn behoefte: wil ik troosten? Wil ik iemand blij maken? Kan ik iemand de ruimte
geven om verdrietig te zijn? Hoe pas ik mijn muziek daarop aan? enz.
Super interessant en draagt weer bij aan nog een betere ontwikkeling van je gedachten,
keuzes en zeker ook intuïtie.”

In de tweede helft van het jaar hebben we een online MaB-dag gehad, waarbij Frederike
Winter een workshop bodyclapping heeft gegeven. Ons doel is om in 2021 te
onderzoeken of we meer speelse ritmische elementen aan onze arrangementen kunnen
toevoegen.

2.2 Bereik van het product
Het aantal optredens verhogen is een substantiële manier om het bereik van
MaB te vergroten. De dip als gevolg van covid-19 is duidelijk zichtbaar: onze ambities
waren om de stijgende lijn voort te zetten en 250 optredens te geven.

Jaar Optredens Aantal mensen bereikt

2015 28 2.100

2016 37 2.775

2017 50 3.750

2018 133 9.978

2019 190 21.770

2020 130 12.905
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Totaal aantal mensen bereikt in ziekenhuizen en andere instellingen tot 31
december 2020: 53.278 mensen

Tot 2019 rekenden we met een zeer voorzichtig aantal bereikte personen per optreden
(75). Na onderzoek hebben we geconstateerd dat het werkelijke aantal in een ziekenhuis
hoger ligt. We hebben de weergave van 2019 hierop aangepast. Dit getal wijkt daardoor
af van het jaarverslag 2019.
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In 2020 heeft MaB vanaf half maart minder optredens kunnen doen vanwege Corona. Er
zijn verschillende soort optredens geweest:

● 82 MaB live
● 19 MaT live
● 26 MaB online optredens
● 3 anders: privé, begrafenis en hospice

Het bereik van deze optredens is verschillend. Bij een gewoon live optreden bereikt MaB
gemiddeld 135 toehoorders. Bij MaT bereiken we gemiddeld 38 personen.

]

patiënten of
bewoners

bezoekers en
familie

personeel
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Bij de online optredens bereiken we gemiddeld 35 personen. Dit zijn minder patiënten en
minder toehoorders, dan bij de live optredens. Allereerst omdat het contact via
videoscherm meer tijd vraagt en minder toegankelijk is. Ook de duur van een optreden
is langer, het kost meer tijd om de situatie en persoon aan te voelen vergeleken met live
aanwezig zijn. Ook zijn er minder toehoorders op de afdeling. Het geluid van de iPad
trekt nog steeds de aandacht bij degene die vlak in de buurt is van de rijdende iPad,
maar reikt minder ver dan live muziek.

Naast de ziekenhuizen en zorginstellingen hebben we ook gespeeld op een begrafenis,
een hospice en een privé huisoptreden gegeven. Het optreden op de begrafenis betrof de
uitvaart van een patiënt voor wie we bij leven in het ziekenhuis gespeeld hadden. Deze
optredens worden geheel vergoed door de personen/instanties door wie we worden
uitgenodigd.
Behalve de hierboven genoemde optredens geven de cellisten namens Muziek aan Bed
ook andere optredens. Denk aan spelen tijdens een congres, het donateursconcert of
een regioconcert. Ze hebben als doel onze naamsbekendheid te vergroten en onder de
aandacht te komen van meer zorgverleners.

Daarnaast zijn de “andere optredens” ook bedoeld ter bevordering van het plezier in ons
(samen)spel en de kwaliteit ervan. De cellisten worden uitgedaagd om op een andere
manier samen te spelen, wat hun spel in de zorgsituatie weer voedt. Voor een overzicht
van deze concerten verwijzen we u graag naar Bijlage 2: extra optredens. Vanwege
Corona heeft een aantal van deze optredens geen doorgang kunnen vinden.

2.3 Uitbreiding product
Corona heeft ons product flink opgeschud. Plotseling stond 13 maart 2020 de trein stil en
werden alle optredens in de zorginstellingen stopgezet. Na de eerste shock hervatte MaB
zich en zocht naar nieuwe vormen van optredens, om toch patiënten en kwetsbaren te
kunnen bereiken, juist nu het nog urgenter bleek dan ooit. Het concept twee op één cello
moesten we verlaten, gelukkig bleek er meer mogelijk.

Dit heeft de volgende ‘nieuwe producten’ opgeleverd:
● live online optredens
● filmpjes splitscreen (link toevoegen)
● videoboodschappen, zowel persoonlijk als meer algemeen
● block strap
● buiten spelen

Live online optredens
Omdat we fysiek niet meer het ziekenhuis of zorginstelling konden bezoeken, heeft MaB
gezocht naar nieuwe mogelijkheden. De oprichters van MaB hebben zich verdiept in wat
zij inhoudelijk belangrijk achten om vanuit het concept van MaB naar nieuwe online
mogelijkheden te zoeken. Uitgangspunt bleef live contact met de patiënt, zodat het
persoonlijke contact, het maatwerk, het aanvoelen en wat er in die situatie nodig is kon
blijven bestaan.

We zijn begonnen met een aantal live
online optredens voor privépersonen,
waarbij mensen iemand konden opgeven
via onze website. Tegen een kleine
vergoeding gaven we korte online
optredens bij kwetsbare mensen thuis.
Zo speelden we voor meerdere kinderen
met een beperking, die door Covid-19
nu veelal thuis zaten, maar ook kwamen
we in Engeland terecht.

"I've never been so close to
the artists. It was fun and an
incredible surprise”
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Mede doordat het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht meteen mee wilde werken aan
een pilot voor een online optreden, hebben we relatief snel progressie kunnen maken.
We kwamen er al gauw achter dat we moesten investeren in een goed device en goede
verbinding om online optredens mogelijk te maken vanuit onze kant. Hiertoe hebben we
een iPad aangeschaft. We hebben geëxperimenteerd met verschillende programma’s
voor videobellen (o.a. Zoom, Teams, Zorg Messenger, Facetime) en zijn tot de conclusie
gekomen dat Skype het beste werkt, door de kwaliteit van het geluid voor muzikale
interventies. Vanwege privacygevoeligheid wordt soms uitgeweken naar naar Skype voor
bedrijven of Zorg Messenger, omdat dit besloten omgevingen zijn.

MaB heeft het online optreden steeds verder inhoudelijk ontwikkeld en heeft zo 26
optredens kunnen geven, waarbij de cellisten vanuit hun eigen woonplaats speelden voor
verschillende ziekenhuizen. In het ziekenhuis wordt een iPad aan een infuuspaal
gehangen, op ooghoogte van de patiënt. Hierdoor hoeft niemand de iPad aan te raken en
kan de paal rond worden gereden door een verpleegkundige, een vrijwilliger, of ander
persoon die in het ziekenhuis mag zijn. In de volgende ziekenhuizen zijn online
optredens gegeven: LUMC, BovenIJ, Beatrix, AvL, WKZ, Martini en PmC. We komen op
de Covid afdeling, IC, kinderafdeling en verpleegafdelingen.

We zijn verwonderd hoeveel impact deze
optredens hebben en zijn blij met een
alternatief voor onze live optredens, die
we natuurlijk hebben hervat zodra het
mogelijk was in sommige ziekenhuizen.

Cellist Mariëtte: “Daarna
bezoeken we de IC. De eerste
meneer voor wie we mogen
spelen, herstellende van

Covid-19, heeft sinds 8 weken
niemand gezien behalve artsen,
verplegers en 1 familielid. Hij
laat ons de keuze van muziek,
‘alles is goed’, en vanaf het
eerste liedje zit hij met gesloten
ogen te genieten, terwijl de
tranen over zijn wangen lopen.
‘Prachtig, prachtig! Hoe kan ik
jullie bedanken?’ fluistert hij aan
het eind met een grote glimlach.
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Ellis en Mariëtte spelen via de iPad in Tergooi

In verzorgingshuizen bleek het lastiger om live online te gaan: de huizen hadden hier in
eerste instantie nog niet de goede apparatuur en internetverbinding voor. Inmiddels
hebben zij de apparatuur aangeschaft; we verwachten daar in de toekomst gebruik van
te maken op momenten dat het niet mogelijk is om op locatie te spelen. En ook als we
ons digitale aanbod verder gaan uitbreiden.

Filmpjes splitscreen
Opeens zaten alle cellisten thuis door corona, grotendeels werkloos, behalve degenen die
ook lesgeven. Om toch verbinding met elkaar te houden ‘op afstand’ hebben we het
arrangement van Oblivion (Astor Piazzolla) dat we op ons jubileumconcert zouden gaan
uitvoeren, opgenomen in splitscreen met meerdere cellisten, voorafgegaan door een
gesproken filmpje met onze andere cellisten, zodat alle cellisten hieraan mee konden
doen. Dit hebben we opgestuurd naar de ziekenhuizen waar we anders zouden optreden.
Later hebben we deze ook in onze nieuwsbrief gezet. Op deze manier bleven we
zichtbaar. U vindt het filmpje achter deze link.

Toen we onze online optredens verder gingen ontwikkelen, ondervonden we ook dat niet
iedereen via videobellen online live te bereiken was, zeker in eerste instantie niet.
Daartoe hebben we gezocht naar een andere vorm, namelijk het opsturen van een
filmpje met een muziekstuk uit het repertoire van MaB, gespeeld door twee van onze
cellisten, opgenomen met splitscreen. Op deze manier kon iedere cellist haar eigen partij
in eigen huis opnemen, zodat de cellisten niet hoefden samen te komen. Één van onze
arrangeurs heeft zich op korte termijn het editen in splitscreen eigen gemaakt en kon zo
het filmpje met geluid monteren. We hebben in totaal 8 filmpjes met muziekstukken
opgenomen.

Videoboodschappen
Een nieuw idee ontstond om de muziekfilmpjes vooraf te laten gaan door een
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persoonlijke boodschap, ingesproken door één van onze cellisten. Hiertoe vragen we
informatie op over de persoon voor wie de video wordt opgenomen, we hebben hiervoor
een aangepast contactformulier op onze website gezet. De videoboodschap kan via de
site worden aangevraagd en aan iemand cadeau gedaan worden.  We vroegen een kleine
vergoeding, die de kosten niet helemaal dekte. Daarnaast hebben we onze donateurs om
een extra bijdrage gevraagd. Naast een mogelijkheid om ondanks contactbeperkingen
mensen een hart onder de riem te kunnen steken, zien we de videoboodschappen ook
als een bijdrage om onze cellisten aan het werk te houden in een tijd waarin vele zo niet
alle werkzaamheden zijn weggevallen. Behalve aangevraagde privéboodschappen heeft
MaB ook videoboodschappen gemaakt voor fondsen, (grote) donateurs, patiënten in de
ziekenhuizen, personeel van ziekenhuizen (om te delen in hun interne communicatie) en
bestuursleden, om zo ook zichtbaar te blijven voor haar achterban.
In totaal heeft MaB zo’n 60 videoboodschappen gemaakt. In de toekomst willen we deze
videoboodschappen bij speciale gelegenheden inzetten.

“Mijn ouders waren zeer ontroerd! Ze hadden echt de dag van hun leven
door zo’n muzikale oppepper”

Blockstrap
Doordat MaB niet meer op één cello kon spelen, vanwege covid, zijn we overgestapt op
twee cello’s. Al gauw ging één van de twee cellisten, degene die de baspartij speelt,
staand spelen. Dit gaf meer vrijheid, beweeglijkheid en werkte aanstekelijk op ons
publiek. Zo kwamen we op het idee om een blockstrap uit te proberen. Dit is een
constructie met riemen waardoor je de cello aan je lichaam draagt, zodat je kunt staan
en bewegen terwijl je speelt. Het is ontworpen door de Amerikaan Mike Block,
https://www.cellostrap.com/ Omdat het zoveel mogelijkheden biedt voor de cellisten, in
coronatijd zelfs een best alternatief lijkt te zijn, maar ook voor daarna, zijn we eind van
het jaar een crowdfunding gestart om voor elke cellist een blockstrap aan te schaffen;
dat is geslaagd en in december hebben we ze kunnen bestellen. Voor toekomstige
nieuwe cellisten willen we de blockstrap standaard in de outfit opnemen.

Judit en Ilsje in het Martini ziekenhuis
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Buiten spelen
Bij de verzorgingshuizen voor mensen met dementie was op het terras voor de
huiskamer spelen een goed alternatief voor live online. In mei konden de
buitenoptredens vooral ook omdat het weer dit toeliet. Met het raam/de deur open en
een verzorger die van binnen naar buiten liep, om zo persoonlijke boodschappen door te
geven, waren dit mooie momenten. Op deze manier bezochten we 3 a 4 huiskamers op
een ochtend.

Rivke en Esther onder de parasol, voor een aandachtig publiek

3. Marketing, communicatie en organisatie
Onze communicatiemiddelen dienen om de volgende doelstellingen te ondersteunen:

1. meer zichtbaarheid, vooral ook op social media
2. meer naamsbekendheid
3. uitbreiding van landelijke dekking naar Zuid-Holland
4. meer donateurs

Mede door een genereuze gift van Fonds 1999 hebben we met onze
communicatiemiddelen een geheel nieuwe uitstraling kunnen doorvoeren. Dit traject is in
2019 gestart met hulp van reclamebureau Belly & Brain en marketingbureau Woeler. In
2020 hebben we een vervolgtraject gedaan met A Bigger Bang. Deze trajecten samen
hebben geleid tot een meer hedendaagse uitstraling, een website die niet meer alleen op
kinderen gericht is, en nieuwe folders en stickers om uit te delen in ziekenhuizen en
andere zorginstellingen. Alle genoemde bureaus rekenden voor ons sterk gereduceerde
tarieven voor hun werkzaamheden.

3.1 Meer zichtbaarheid
In 2019 is de eerste stap gezet tot professionalisering en actualisering van de uitstraling
van MaB. Waar we in de begindagen alleen voor kinderen speelden, is dat allang niet
meer het geval. Volwassenen en ouderen met dementie zijn een net zo belangrijke
doelgroep. Daarnaast willen we dat onze uitstraling nog steeds geschikt is bij eventuele
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uitbreiding van doelgroepen in de toekomst. In 2019 is de website ook aan de
achterkant, inclusief navigatie, geüpdated. In 2020 hebben we vervolgens nog uiterlijke
aanpassingen gedaan zodat er een visueel verband is tussen website, folders en
communicatie-uitingen als briefpapier.

In december heeft onze ambassadeur Dominic Seldis met bevriende professionele musici
een kerstoptreden georganiseerd in het Concertgebouw, dat is uitgezonden door NPO 1.
Namens MaB heeft Tjakina Oosting hierin meegespeeld.

Voor het Martini Ziekenhuis hebben onze cellisten Judit en Esther meegewerkt aan een
kerstfilmpje.
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foto’s: Vrienden van het Martini Ziekenhuis

3.1.1 Social media

Vind-ik-leuks per einde jaar

De toename van onze volgers op Facebook was bescheiden in 2020, maar onze groep
fans is trouw. Het aantal volgers ligt steeds ongeveer 500 hoger dan het aantal
pagina-likes. In 2020 hebben we dankzij een fondsbijdrage online marketingbureau
Woeler kunnen inschakelen. Zij hebben ons Facebook account professioneler ingericht en
advertentiecampagnes gemaakt. Deze campagnes waren vooral gericht op het toeleiden
van verkeer naar de website, en op meer donaties. Op beide doelstellingen hebben we
een gestage toename gezien.
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In 2020 is 17 keer een inzamelingsactie gestart op Facebook voor Muziek aan Bed, vaak
door jarigen. Zelf hebben we 114 berichten geplaatst, die meestal tussen de 1,5 en 5
duizend mensen bereiken, met uitschieters tot boven de tienduizend bereikte mensen
(onbetaald). Het grootste deel van onze facebookfans is vrouw.

Naast Facebook zijn we bescheiden actief op LinkedIn, Instagram (50 posts in 2020,
ruim 400 volgers) en YouTube. Dit laatste kanaal zetten we vooral ook functioneel in, zo
hebben we het in 2020 benut om afgeschermde videoboodschappen op te plaatsen.
LinkedIn is het kanaal waar we tot nu toe het minste mee doen, maar dat we vanaf 2021
sterker willen gaan inzetten - met name om ons professionele netwerk beter te bereiken
en meer aan ons te binden.

Volgers eind 2020

Behalve social media versturen we twee keer per jaar een nieuwsbrief. Deze heeft een
kleine 1600 abonnees. Langere artikelen uit de nieuwsbrief plaatsen we in hun geheel op
onze website, met alleen een introductie in de nieuwsbrief. Zo creëren we niet alleen
meer verkeer naar de website, maar maken we deze stukken ook beschikbaar voor
geïnteresseerden die (nog) geen abonnement op onze nieuwsbrief hebben.

3.2 Meer naamsbekendheid
MaB wil meer bekendheid genieten in het land, met als doel meer ziekenhuizen binnen te
halen als afnemer en meer donateurs te werven. Daarmee wordt MaB in staat gesteld
voor veel meer patiënten iets te betekenen. Daarnaast genereert MaB nog te weinig
media-aandacht, waar vergelijkbare organisaties dat wel doen.
Hiervoor hebben we in 2019 een marketingcampagne laten ontwikkelen, die vooral is
ingezet op social media. Deze is gestart in november 2019 en heeft doorgelopen tot
januari 2021.
Resultaat: contactverzoeken van verpleegkundigen uit ziekenhuizen zijn significant
gestegen. Dit zijn aanvragen via onze website om meer informatie over MaB, vaak
vanuit de wens van de verpleegkundige om MaB in hun ziekenhuis te introduceren.
Hierdoor ontstaat een eerste contact met een ziekenhuis, dat opgevolgd wordt met
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telefonisch contact. De verpleegkundigen zijn belangrijk om mee te krijgen, zij staan
voor het werk op de vloer en kunnen van daaruit de leiding van het ziekenhuis
verzoeken om MaB te overwegen. Daarnaast zien we als resultaat de hierboven
genoemde toename in verkeer naar de website en in aantallen volgers.

Media-aandacht is belangrijk om onze naamsbekendheid te vergroten, om zo nieuwe
ziekenhuizen, fondsen/stichtingen en donateurs te bereiken. Begin 2020 hebben we Mike
Boddé gevraagd samen met ons een filmpje te maken voor MaB. In maart zouden we dit
gaan opnemen in het BovenIJ ziekenhuis, maar door corona hebben we dat moeten
stopzetten. We pakken dit in het nieuwe jaar op wanneer de omstandigheden het weer
toelaten.
Door het coronajaar hebben we minder persaandacht gekregen van tijdschriften, radio
en t.v. Hieronder een overzicht van MaB in de media.

februari 2020 minidocumentaire Muziek aan Tafel door Anke Teunissen film
maart 2020 The Big Smoke Australië artikel
april 2020 Zorgvisie foto
mei 2020 Zin in Weekend! radio 5 KRO radio
juni 2020 De Prik, Medische Faculteits Vereniging Nijmegen artikel

Ter gelegenheid van ons jubileum zouden studenten journalistiek en communicatie van
Hogeschool Windesheim een magazine maken over MaB, zowel online als in hardcopy.
Helaas is dit project gestopt, omdat onze jubileumviering niet door kon gaan en de
studenten als gevolg van de lockdown ook niet op pad konden om foto’s te maken en
interviews af te nemen.

3.3 Uitbreiding van landelijke dekking
MaB heeft zich voor 2020 ten doel gesteld om uit te breiden in Zuid-Holland en voet aan
de grond te krijgen in Noord-Brabant. De marketing campagne op sociale media heeft
zich gericht op deze provincies.
Resultaat: Er is in de laatste maanden van 2019 een toename geweest in contacten met
ziekenhuizen in deze regio. Dat heeft in dit jaar nog niet kunnen resulteren in meer
optredens in deze provincies, maar heeft wel een start gemaakt om
kennismakingsoptreden uit te kunnen zetten in 2020. In de provincie Zuid-Holland
werken we nauw samen met het sociale fonds van verzekeraar Zorg en Zekerheid.

Een van de besluiten die we in 2020 hebben genomen ten aanzien van verdere
uitbreiding, is dat we doelgerichter gaan inzetten op grotere afnemers. Dat kan zowel
uitbreiding in een instelling waar we al komen betekenen, als met nieuwe instellingen
direct een groot pakket overeenkomen. Onze ervaring is dat het effect van het spel veel
groter is wanneer de cellisten een instelling kennen en andersom. De cellisten bouwen
een band op met personeel, bewoners en langdurig opgenomen patiënten en kunnen
voortbouwen op eerdere ontmoetingen. Andersom weten zorgverleners beter bij welke
patiënten of bewoners een muzikaal cadeautje of interventie gewenst is, waardoor de
muziek ook echt ondersteunend aan de behandeling ingezet kan worden. In 2021 zullen
we dit verder realiseren. We hebben onze prijsstelling aangepast zodat een grotere
afname relatief goedkoper is en onze eerst ervaring is dat bestaande afnemers er zeker
voor open staan.

3.4 Meer donateurs
In 2020 heeft marketingbureau Woeler zich via social media gericht op het verwerven
van meer donateurs voor MaB. We hebben de resultaten hiervan teruggezien in het
aantal kwartaaldonateurs, en in het aantal verjaardagsinzamelingen op Facebook. Deze
inzamelingen worden ook regelmatig door bestaande donateurs gestart, die hiermee hun
eigen netwerk weer op MaB attenderen.
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We waren van plan om ons jubileum aan te grijpen om niet alleen bestaande donateurs
te bedanken, maar ook nieuwe te werven. Helaas hebben we het grote jubileumconcert,
dat al helemaal in kannen en kruiken was, op het laatste moment moeten afblazen.

Wel hebben we een start gemaakt met een verdere automatisering van de
donateursadministratie, zodat we hier beter overzicht over hebben. Behalve overzicht
moet dit ook meer inzicht bieden, waarna we bij werving van nieuwe donateurs
bijvoorbeeld aan doelgroepdifferentiatie kunnen gaan doen.

Ook hebben we voorbereidingen getroffen om regionale vriendenkringen op te zetten.
Omdat we hiervoor eerst persoonlijke gesprekken willen voeren om beter inzicht te
krijgen in de beweegredenen van donateurs om juist voor MaB te kiezen én om per regio
een goede strategie te bepalen, en deze persoonlijke gesprekken vanwege lockdowns en
contactbeperkingen niet mogelijk waren, hebben we dit nog niet verder uitgevoerd. We
streven ernaar hiermee in 2021 verder te gaan.

4. Organisatie, bestuur en governance

4.1 Professionalisering organisatie

Muziek aan Bed heeft n.a.v. de aanbevelingen in het externe rapport ‘Muziek aan Bed in
transitie’ aanpassingen gedaan in haar organisatie. Het belangrijkste punt was het
aantrekken van een zakelijk leider, zodat Tjakina Oosting (algehele leiding,
medeoprichter) een aantal van haar taken kon overdragen, om zo haar functie minder te
belasten. In maart 2020 is hiertoe Merel Dercksen aangenomen. Nadat mede oprichter
en muzikaal leider Marieke van der Heyden zich in februari uit de organisatie heeft
teruggetrokken, om zich te beperken tot het spelen voor MaB, zijn de functies en
taakomschrijvingen aangepast en ziet er als volgt uit:

● Tjakina Oosting - algehele leiding, oprichter - 13 uur per week
● Paula Schneider - backoffice - 8 uur per week (werkzaam tot 1 -12-2020)
● Merel Dercksen - zakelijk leider vanaf maart 2020 - 8 uur per week
● daarnaast wordt de organisatie ondersteund door een enthousiaste groep

vrijwilligers (zie 3.6)

Na het vertrek van Marieke heeft Tjakina de artistieke leiding op zich genomen. Om
hierin ondersteuning te krijgen, heeft ze een kernteam opgericht met 3 andere cellisten
uit het team. Zij denken mee over de richting die MaB opgaat en nieuwe artistieke
ideeën van MaB. Verder is Tjakina het gezicht van MaB naar buiten. Ze heeft veel
contact gehad met de instellingen door corona, vanwege steeds nieuwe maatregelen.
Het contact met de ziekenhuizen is daardoor verstevigd.

Met de komst van Merel zijn alle financiële taken naar haar overgegaan. Zij zorgt voor
de betalingen, begroting(en), afrekening fondsen, onderhoudt zakelijke contact met de
afnemers en is verantwoordelijk voor marketing en donateurs. Merel en Tjakina zijn
samen verantwoordelijk voor de strategische plannen en werken nauw samen om inhoud
en organisatie goed op elkaar af te stemmen. Corona maakte de start van Merel niet
eenvoudig, maar ze heeft veel kunnen betekenen.

Paula’s taakomschrijving is ook aangepast door de komst van een zakelijk leider. Zij kon
haar financiële taken afstoten en zich meer bezighouden met o.a. interne
administratieve taken, logistiek van online optredens en videoboodschappen en de
uitvoering van communicatie-activiteiten.
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We zijn in 2020 begonnen de cellisten meer in te zetten op andere taken dan alleen
spelen, zoals arrangeren, editen, meedenken over inhoudelijke uitbreiding en enkele
bureau-ondersteunende taken. Hiermee verdelen we niet alleen de werkdruk, maar het
levert ook een nog grotere betrokkenheid van de cellisten bij de organisatie.

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn we nog bezig met het verder
uitwerken van de taakverdeling. Dit is een langer traject, waarin we onderzoeken welke
organisatiestructuur, functies en taken het best bij MaB passen. Dit is de opmaat voor
2021 waarin we een besluit nemen over samenstelling organisatie en bestuur. In de loop
van het jaar hebben we ons gerealiseerd dat de functie die Paula bekleedde beter te
splitsen is in marketing en bureau, vanaf 2021 houden we deze scheiding aan.

In het kader van verdere professionalisering hebben we verder een privacy policy op
onze website toegevoegd, en een informatiesheet samengesteld voor nieuwe
ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Hiermee hebben zij voor intern gebruik een
overzicht van hoe MaB te werk gaat en welke voorwaarden we hanteren.

4.2 Bestuur
Eind 2020 liepen de termijn van ons bestuur ten einde en geen van de bestuursleden
was herbenoembaar. Wij zijn Nelleke Maan, die ruim 5 jaar voorzitter is geweest van ons
bestuur, bijzonder dankbaar voor haar enorme inzet en betrokkenheid bij MaB. Zowel als
bestuurslid, maar ook als helpende hand heeft ze veel voor MaB betekend. Ook Brenda
Mark-van Haarst, Bas Westermann en Diana Monissen, allen bijna vier jaar bestuurslid,
willen we meer dan bedanken voor hun expertise, inzicht en tijd die ze besteed hebben
om Muziek aan Bed naar een hoger plan te tillen en de organisatie te helpen verstevigen
en professionaliseren. Mede hierdoor was Muziek aan Bed robuust genoeg om het
coronajaar 2020 veilig door te komen.
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We zijn verheugd te melden dat we drie opvolgers hebben weten te vinden die met veel
enthousiasme van start zijn gegaan. Zij brengen ieder specifieke kennis en ervaring in
die passend is bij het punt waar Muziek aan Bed nu staat.
Ons huidige bestuur bestaat uit:

Lixel Huijts (voorzitter): Hoofd online media, beeld en
communicatie-ondersteuning, Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat

Ine Rutgers (secretaris): ervaren leidinggevende in de culturele sector

Rick Spaan (penningmeester): zakelijk leider Conny Janssen Danst

Gezamenlijk zijn we overeengekomen dat dit bestuur zich gedurende een jaar aan MaB
verbindt, met als specifieke taakstelling samen met de dagelijkse leiding te komen tot
een verdere professionalisering van de organisatie, met een bijzondere focus op de
positie en organisatie-inrichting van MaB. In de zomer van 2021 moet dit leiden tot een
duidelijke visie op de gewenste vorm en samenstelling van een bestuur voor de langere
termijn, en vervolgens tot het aantrekken van nieuwe bestuursleden die voor een
volledige termijn beschikbaar zijn.

Alle bestuursleden vervullen hun taken onbezoldigd. In 2020 heeft het bestuur zes keer
vergaderd. Daarnaast hebben we een sessie met externen gehouden om input te vragen
die we gebruiken om ons beleid en strategie verder te ontwikkelen, en is er in december
een overdracht geweest aan de nieuwe bestuursleden. Bij beide bijeenkomsten was een
afvaardiging van het bestuur aanwezig.

4.3 Governance en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Muziek aan Bed is een organisatie op het snijvlak van cultuur en zorg. Wij hechten
waarde aan de Governance Code Cultuur en zijn ons bijzonder bewust van onze
verantwoordelijkheid ten aanzien van onze kwetsbare doelgroep.

De maatschappelijke doelstelling komt bij MaB een op een overeen met de activiteiten.
Elk optreden dat cellisten van MaB geven is daarom intrinsiek al maatschappelijk
verantwoord ondernemen. We creëren niet alleen culturele waarde, maar ook sociale
waarde en dragen bij aan welzijn. Vanuit de organisatie geven we hier ook invulling aan
door de cellisten een marktconform honorarium te betalen voor hun optredens. Verder
maken we gebruik van een ethische code die ingaat op respect voor de ander, integriteit,
professionaliteit en verantwoordelijkheid.

Voor de samenstelling van het bestuur maken we gebruik van profielen, waarbij we
steeds ten minste een lid met kennis van of ervaring in de culturele sector willen
hebben, en een met een relatie met de zorg. De bestuurders hebben een
functieomschrijving en een taakverdeling, waarbij het ook duidelijk is wie welke
bevoegdheden heeft. Mensen die een persoonlijk voordeel zouden kunnen behalen uit
het bestuurslidmaatschap van MaB, worden niet als bestuurder benoemd. Het bestuur
houdt bij het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van de jaarrekening steeds
voor ogen dat alle uitgaven gericht dienen te zijn op het behalen van onze
doelstellingen, en dat deze uitgaven proportioneel zijn.
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5. Financiën

5.1 Donateurs
Het totale aantal periodieke donateurs is in 2020 niet gewijzigd ten opzichte van 2019,
we zien wel een verschuiving naar kwartaaldonaties. Daarnaast zagen we een flinke
toename van het bedrag dat door terugkerende donateurs geschonken is: degenen die
niet regulier periodiek doneren maar wel vaker terugkomen. We hechten veel waarde
aan goed contact met onze donateurs en proberen een aansprekend doel te blijven.

In 2020 hebben we twee keer om een extra bijdrage gevraagd: in het voorjaar om
videoboodschappen te kunnen gaan maken en aan het eind van het jaar om block straps
te kunnen aanschaffen. Beide keren hebben onze donateurs en nieuwsbrieflezers daarop
gereageerd. Zo hebben we in het voorjaar videoboodschappen kunnen aanbieden aan
mensen van wie de wereld nog veel kleiner was geworden dan normaal, en hebben we
eind december voor alle cellisten van MaB een block strap kunnen bestellen.
In de donaties 2020 is een genereuze gift van Stichting Herason opgenomen.

Jaar Aantal donateurs Bedrag

2015 46 € 5.108,-

2016 183 € 11.551,-

2017 257
(waarvan 72 periodieke donateurs)

€ 20.780,-
(waarvan € 3.826,- uit periodieke
donaties)

2018 288
(waarvan 117 periodieke donateurs)

€ 18.244,-
(waarvan € 8.080,- uit periodieke
donaties)

2019 280
(waarvan 105 periodieke donateurs)

€ 17.668,-
(waarvan € 8.985,- uit periodieke
donaties)

2020 243
(waarvan 105 periodieke donateurs)

€ 39.667,-
(waarvan € 12.406,- uit periodieke
donaties)

5.2 Toegekende fondsen

In 2019 is door de volgende fondsen € 120.802,- voor 2020 toegekend:
● Bob Verheeke fonds
● E. Mathilde Fonds
● Gravin van Bylandt
● John en Marine van Vlissingen Foundation
● Kf Hein Fonds
● P.W. Janssen's Friesche Stichting
● St. Hulp na Onderzoek
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● Stichting Cordius
● Thurkowfonds
● Vaillant fonds
● Van Baaren Stichting
● Zabawas
● Zorg en Zekerheid
● Anoniem fonds

Daarnaast hebben de volgende fondsen en familiestichtingen in 2020 nog een bijdrage
gedaan:

● Triodos Foundation
● Van Eeghen Fonds
● Stichting Struan Foundation
● Marion G. Polak Stichting
● Timeless Charity Foundation

Voor een aantal toezeggingen geldt dat wij de prestaties geheel of gedeeltelijk hebben
kunnen verrichten. Voor andere fondsen geldt dat echter niet, omdat zij specifiek hebben
bijgedragen voor het groeiplan dat we in 2020 hadden willen realiseren. We zijn erg blij
met de coulance die de vermogensfondsen die het betreft hierin betrachten, die maakt
dat we de toegezegde bijdragen, voor zover niet besteed in 2020, in 2021 kunnen
inzetten. Een deel van de bijdragen hebben we opgenomen in een bestemmingsreserve,
hieruit financieren we de optredens die in 2020 niet door hebben kunnen gaan maar die
in 2021 alsnog gespeeld worden.

5.3 Bijdragen Ziekenhuizen en instellingen
De ziekenhuizen en instellingen waar we spelen dragen bij aan onze missie en visie en
zien het belang van onze optredens. In hun financiële bijdrage aan onze optredens is dat
terug te zien in de volgende cijfers:

Jaar Bijdrage ziekenhuizen en
instellingen

2015 € 12.506,-

2016 € 13.410,-

2017 € 15.274,-

2018 € 45.783,-

2019 € 66.105,-

2020 € 66.375,-

De instellingen waar we niet alle oorspronkelijk geplande optredens hebben kunnen
spelen, hebben ons één optreden gedoneerd. Dat hebben ze wel betaald, terwijl we dat
niet gespeeld hebben. We hebben deze extra bijdrage ingezet om de vervallen optredens
in maart en april voor de helft aan de cellisten uit te betalen.
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5.4 Bijdragen sponsoren
Voor 2020 bedanken we de volgende sponsoren voor het doneren van in totaal €
21.905,-:

● Doco Charitas
● Johnson & Johnson
● Actual Equity
● Doesburg VOF

5.5 Acties door derden en crowdfunding
In 2020 is er een totaalbedrag van € 4.259,- aan giften uit acties ontvangen. Deze
bestaan uit verjaardagsgiften, inkomsten uit garage sales, afscheidsoptredens,
benefietconcerten en bruiloften, én de bijdragen voor de door Muziek aan Bed opgezette
acties waaronder die voor de block straps. Daarnaast hebben we meerdere keren een
gift mogen ontvangen uit een kerkgemeenschap (doel van de maand), of van een koor.

5.6 Vrijwilligers
In 2020 zijn er meerdere essentiële functies binnen MaB vervuld door vrijwilligers. Op
het financiële vlak bij de boekhouding, jaarrekening en de omvangrijke
donateursadministratie. Daarnaast vult en beheert een vrijwilliger voor ons de planning
(van alle optredens), helpt iemand ons bij het samenstellen en redigeren van de
nieuwsbrief. En hebben we een vrijwilliger die voor ons (wetenschappelijke) onderzoeken
over muziek in de zorg toetst aan de relevantie voor MaB.
Naast bovengenoemde functies helpen meerdere vrijwilligers bij het donateursconcert en
verrichten ze hand- en spandiensten op productiegebied, al hebben we het
jubileumconcert in 2020 moeten annuleren.
Zonder deze vrijwilligers zou de organisatie niet goed kunnen draaien.

5.7 Uitgaven

Vanwege de enorme onzekerheid die corona met zich meebracht, zijn we erg voorzichtig
geweest in onze uitgaven. Wel hebben we in de eerste lockdown besloten om de
vervallen optredens van maart en april voor de helft uit te betalen aan de cellisten. Dit
kon, omdat we als stichting weer gesteund werden door onze afnemers, fondsen en
donateurs. Zo hebben we de acute terugval in inkomsten, voor sommige cellisten naar
nul, een heel klein beetje kunnen opvangen. Daar staat tegenover dat het hele team
dingen op vrijwillige basis gedaan heeft, vooral waar het experimenteerfase betrof.
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Bijlage 1: ziekenhuizen en zorginstellingen 2020
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam

Beatrix Kinderziekenhuis Groningen

Lumc kinderafdeling Leiden

Lumc daktuin Leiden afgelast

Tergooi Ziekenhuis Blaricum

Tergooi Ziekenhuis Hilversum

Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

BovenIJ ziekenhuis Amsterdam

Martini Groningen

Prinses Maxima Centrum Utrecht

UMCG Groningen

Ikazia Rotterdam NIEUW

Sûnenz Drachten Muziek aan Tafel

Sûnenz Beetsterzwaag NIEUW Muziek aan Tafel

Sûnenz Appelscha NIEUW Muziek aan Tafel

Amstelring Leo Polak Amsterdam Muziek aan Tafel

Woonzorgcentrum de Zeester Den Helder Muziek aan Tafel

Weidesteyn Hoogeveen Muziek aan Tafel

Hof van Hintham Rosmalen Muziek aan Tafel/ afgelast

Prinsenbeek Arnhem NIEUW Muziek aan
Tafel/afgelast

Trivium Hengelo NIEUW Muziek aan
Tafel/afgelast

Florence Den Haag NIEUW Muziek aan
Tafel/afgelast

Hospice Kajan Hilversum afgelast
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Bijlage 2: extra optredens

Datum Wat Locatie

12 maart 2020 Hospice Kajan Hilversum

2 april 2020 NOG congres Groningen / afgelast

19 april 2020 10 jarig jubileum MaB buitenplaats
Doornburgh

Maarssen / afgelast

20 juni 2020 Rett familiedag Utrecht / afgelast

25 september 2020 Begrafenis Opende

23 december 2020 Privé optreden Hilversum
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