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Symposium CityProms EMBRACE d.d. 23 juni 2017 
 
 
Op 23 juni 2017 vond in Stadsschouwburg ‘De Harmonie’ in Leeuwarden het symposium plaats over 
‘Muziek & Dementie’, georganiseerd door de Stichting Vrienden van CityProms EMBRACE. De 
opkomst tijdens het symposium, de belangstelling die daarom heen is getoond en de aandacht vanuit 
lokale en provinciale overheden en zorginstellingen hebben bijgedragen aan het succes van dit 
symposium. En niet in het laatst door de bijdrage van de sprekers, die achtereenvolgens waren: 
  

Philip Curtis, mede-directeur CityProms EMBRACE 
‘inhoudelijke en toekomstige ontwikkelingen van EMBRACE’ 

Dr. Nigel Marshall, senior lecturer University of Sussex 
‘Music and Wellbeing’ 

Martin van Rijn, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
‘stand van zaken van het Deltaplan Dementie en de rol die muziek in de dementiezorg zou  
kunnen spelen’ 

Sietske Poepjes, Gedeputeerde in de provincie Fryslân 
slotwoord 

 
Bijgaand treft u het verslag aan van de sprekers. Nadere informatie over de werkzaamheden van 
CityProms EMBRACE kunt u vinden op onze website.  
Namens de organisatie dank ik de sprekers en bezoekers voor het succes van dit symposium. En niet 
in het laatst de organisatoren van dit symposium: Monique Boskma, dagvoorzitter en lid van ons 
Comité van Aanbeveling, en Bert Finke, voorzitter van de Vrienden van CityProms EMBRACE. 
 
Margot Hoiting 
directeur CityProms EMBRACE 
 

www.citypromsembrace.nl  
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Philip Curtis 
mede-directeur CityProms EMBRACE 
‘inhoudelijke en toekomstige ontwikkelingen van EMBRACE’ 
 
Wat zegt het woord EMBRACE. Voor Curtis is het een cirkel die wordt gemaakt om iemand warmte 
en veiligheid te geven. Je geeft een knuffel, maar gewoonlijk krijg je ook een reactie terug. Dit is van 
groot belang in het werk van EMBRACE. 
Curtis geeft een overzicht van wat de workshops ‘Muziek & Dementie’ inhouden: 

- 8 wekelijkse geïmproviseerde muziek-workshops met bewoners, zorgmedewerkers en/of 
mantelzorgers 

- 3 voorbereidingsafspraken 
- aftrapavond voor zorgmedewerkers en familieleden 
- maximaal 10 bewoners 
- 2 tot 3 stafleden, 3 musici getraind aan het Prins Claus Conservatorium en 1 project manager 
- ieder workshop bestaat uit 3 uren: 1e uur voorbereiding, 2e uur sessie en 3e uur evaluatie 
- tijdens de workshop-serie 2 evaluatiegesprekken en na afloop 1 eindgesprek 

Iedere workshop heeft dezelfde opbouw: 
- lijststuk 
- begroetingslied 
- kringinstrumenten 
- interactieve improvisatie, waaronder dirigeren 
- lijststuk 

 
EMBRACE ziet de impact die de workshop-series hebben. Bewoners eten en slapen beter, de 
communicatie verbetert en ze vertonen minder agressief gedrag. Onder de zorgmedewerkers zien 
we een verbetering van de werksfeer, het verbinden met elkaar door muziek en beter contact met de 
bewoners. Aspecten waar de muziektherapeut en de activiteitenbegeleider verder kunnen. 
 
De rol van de zorgmedewerkers en mantelzorgers is essentieel in het proces. Daarom wordt 
aansluitend op de workshop-serie een training gegeven, waarbij ze meer vertrouwd worden gemaakt 
met: 

- creativiteit van zichzelf 
- bewustwording van klanken en geluiden 
- muziek en de invloed op het brein 
- het dagelijks gebruik van muziek 
- inzetten van muzikale gereedschappen 
- samenwerking met muziektherapeuten en muziekagogen 
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Wat echter een belangrijk aandachtspunt is, betreft het stimuleren van de vele verborgen musici in 
dit begeleidingsproces. 
De provincie Fryslân is rijk aan musici. We kennen de muzikale leiders die andere trainen. Dat is een 
kleine groep. Dan krijgen we de grotere groep muziekprofessionals. Dat zijn niet alleen uitvoerende 
musici, maar ook therapeuten, muziekcoördinatoren en muziekagogen. Dan hebben we een veel 
grotere groep semi-professionals en amateurmusici die al dan niet op een dagelijkse basis muziek 
maken. Denk alleen aan al de HaFaBra’s (Harmonie, Fanfare, Brassband) in Fryslân: dat betreft in 
totaal 10.000 musici! En dan hebben we de onbekende groep van spook musici, de mensen die 
muziek maken in hun leven maar zich dat niet bewust zijn (de zangers onder de douche, etc.). 
De grote vraag hierbij is hoeveel van deze musici in de zorgsector werkzaam zijn? Wat zal er 
gebeuren als de zorgsector gaat werven onder deze musici? 
 
In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 zijn we op zoek naar dit Verborgen 
Goud van Fryslân. Ook in een project als The Never Ending Orchestra werven en trainen we 
muziekensembles middels regionale centra om naar een hoger niveau te stijgen en zichzelf te laten 
zien tijdens dit grote culturele evenement. 
 
Wat gaat de toekomst brengen voor CityProms EMBRACE? We richten ons daarbij op een viertal 
spectra: 
 
1. Thuis 
EMBRACE is gestart met Dignis Thuiszorg en Kameraad Kwadantgroep met muzikale activiteiten voor 
mensen die aan huis zijn gebonden. Hiervoor worden Flying Squads ingezet, waarbij Stenden 
Hogeschool is betrokken om zorgmedewerkerstrainingen in het onderwijs te verzorgen. 
 
2. Dagbesteding 
In de dagbesteding is EMBRACE met instellingen als Odensehuizen bezig projecten te ontwikkelen 
rondom muziek en herinneringen. Dementerende zijn daarbij de co-creators in het project. Het is 
vergelijkbaar met een Project Anders! of het Glyndebourne Education programme ‘Raise your voice’. 
 
3. Verzorgings- en verpleeghuizen 
Hier lopen de huidige projecten voor ‘Muziek & Dementie’ workshop-series en de Trainingen 
van zorgmedewerkers en mantelzorgers. Dit is gestart in Fryslân en wordt nu uitgebreid naar 
andere delen van Nederland. 
Hier heeft EMBRACE stevige steun van het Kansenfonds Provincie Fryslân en de 
zorginstituten Patyna, Noorderbreedte, Kwadrantgroep, Dignis, ZINN en Zorgplein Noord. 
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4. Palliatieve zorg 
Het verzorgen van muzikale momenten en mini-concerten voor individuele patiënten in de 
palliatieve zorg is hier de focus. Er lopen momenteel pilots met Dignis. 
Verder is EMBRACE bezig met het Medisch Centrum Leeuwarden een project voor muziek in 
ziekenhuizen te ontwikkelen. 
 
Musici beginnen met spelen puur vanwege de vreugde die het maken van muziek hen geeft. 
CityProms Festival geeft een podium, een publiek en een muziekfeest voor iedereen. Maar 
vroeger of later realiseer je jezelf dat je betrokkenheid nodig hebt. En dan komen we bij 
EMBRACE. 
Zorgmedewerkers zijn zo druk bezig met zorg, dat ze soms wel eens hun eigen creativiteit 
vergeten. Curtis geeft aan dat hij geboren is als musicus en was perfect geobsedeerd door 
zichzelf. Hij had het geluk van een aantal zeer bekwame mensen te leren. 
Zo leerde hij van Yehudi Menuhin dat het zijn van musicus ook betekende buiten jouw eigen 
comfortzone te treden en je middels muziek bezighouden met kwetsbare mensen niet 
tweederangs is. En van Oliver Sacks – één van Curtis’ helden, die hij helaas nooit heeft 
ontmoet – haalt hij de volgende tekst aan: 
‘I have seen deeply demented patients weep or shiver as they listen to music they have never 
heard before, and I think that they can experience the entire range of feelings the rest of us 
can, and that dementia, at least at these times, is no bar to emotional depth. Once one has 
seen such responses, one knows that there is still a self to be called upon, even if music, and 
only music, can do the calling.’ 
 
Curtis geeft aan het eind van zijn verhaal een quote mee, dat zijn motto bij EMBRACE is geworden. 
Hij gebruikt het zowel in de context van EMBRACE als bij het trainen van professionele musici in de 
21e eeuw. Het is een tekst van Arthur O’Shaughnessy and ook van wijlen Gene Wilder: 
 

We are the music makers, 
And we are the dreamers of dreams, 
Wandering by lone sea-brakers, 
And sitting by desolate streams; 
World-losers and world-forsakers, 
On whom the pale moon gleams: 
Yet we are the movers and shakers 
Of the world for ever, it seems. 
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Dr. Nigel Marshall 
senior lecturer University of Sussex 
‘Music and Wellbeing’ 
 
Nigel Marshall neemt de toehoorders mee in zijn onderzoek ‘Music in Hospitals – Creating joy 
through live music’, dat betrekking heeft op muzieksessies voor dementerenden. 
Aan de orde is de vraag of er sprake is van psychologie of therapie? Marshall geeft aan dat in geval 
van muziektherapie training in een kleine groep wordt gegeven, met als doelstelling om positieve 
ontwikkelingen op gang te brengen. Hij houdt zich bezig met muziekpsychologie, die het effect van 
muziek op de persoon en het brein bestudeert. Daarbij gaat het om een studie van de positieve en 
negatieve effecten van muziek.  
 

 
 
Momenteel is hij bezig met een onderzoek naar amylase-productie, waarbij de vraag centraal staat of 
de hoeveelheid amylase in speeksel iets kan zeggen over de stress in het lichaam. Een dementerende 
persoon, die niet zijn verhaal over zijn welbevinden kan doen, toont via de productie van amylase – 
dat gemeten kan worden – zijn reactie op prikkels zoals muziek. 
 
Marshall gebruikt in zijn werk de ervaringen van Tia DeNora, professor muziek sociologie aan Exeter 
University, die in haar ‘Music Asylums: Wellbegin through Music in Everyday Life’ een poging doet 
een theoretische basis te leggen voor muziektherapie, maar ook één van de meest belangrijke vragen 
benadert hoe muziek werkt. Het is gebaseerd op een driejarig onderzoek naar community music 
therapy. 
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DeNora onderscheidt zeven categorieën, die Marshall inzichtelijk maakt via een aantal korte filmpjes, 
waarin hij laat zien wat het effect is van muziek op het welzijn van de dementerende: 

1. uitstel van psychische nood 
2. deelname in creatief spel 
3. voelen van plezier 
4. ervaren van een gevoel van waardering en relatie tot anderen 
5. zich in-het-moment voelen 
6. zich creatief voelen 
7. de afwezigheid van pijn constateren 

 
Vraagstelling aan Philip Curtis en Nigell Marshall 
 
Karen Vasbinder, VVD-gemeenteraadslid in Leeuwarden, kent een project waarbij dementerende 
patiënten met een muziekachtergrond kinderliedjes krijgen te horen. Zij is benieuwd wat het beeld 
van Curtis en Marshall bij dit project is. 
Curtis geeft aan dat – evenals bij de EMBRACE-workshops – improvisatie een belangrijke rol speelt in 
dit project. Dit ontwikkelt zich tijdens de sessie. 
Het antwoord op de vraag of mensen muziek leuk vinden of niet, blijkt moeilijk te zijn aldus Marshall. 
Dit gevoeg wordt in sterke mate bepaald door sociale en culturele elementen. Bij dementerenden 
valt deze sociale en culturele omgeving weg, waardoor zij net als kinderen alle muziek weer leuk 
gaan vinden. Hij laat middels een filmpje zien waarbij een dementerende mevrouw die aan het begin 
van een muzieksessie veel pijn heeft, in de loop van de sessie deze pijn kwijtraakt. Hieruit blijkt heel 
treffend de heilzame werking van muziek.  
 
Freja Franken, clusterhoofd bij Meriant, deelt met de symposiumbezoekers haar positieve ervaringen 
met de zorgmedewerkers die de EMBRACE-training hebben gehad om muziek in de dagelijkse 
praktijk toe te passen in het kader van het welzijn van dementerenden. 
 
 Remi Adriaansz, muziektherapeut bij Zorggroep Noorderbreedte, reageerde op de vraag aan hem 
over zijn ervaringen met training van zorgmedewerkers: ‘Aanvankelijk hebben de meeste 
zorgmedewerkers een soort ‘vooroordeel’ ten aanzien van muziek. Muziek lijkt voor velen iets wat je 
moet kunnen: je moet er ‘muzikaal’ voor zijn. De training geeft een nieuwe ervaring: muziek blijkt op 
allerlei manieren in ons dagelijks bestaan én handelen verweven. Bovendien kan iedereen muziek 
maken! In die zin opent het de ogen, men leert gebruik te maken van onbewuste mogelijkheden om 
muziek als middel in de omgang met cliënten in te zetten. Je hoeft geen toonladders te leren of een 
concert te geven. Muziek is méér dan een uitvoering, een optreden of een hit op de radio. Muziek is 
(het dagelijks) leven. Eenvoudig in te zetten in de zorg, maar wel met een grote meerwaarde.’ 
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Martin van Rijn 
demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
‘stand van zaken van het Deltaplan Dementie en de rol die muziek in de dementiezorg zou kunnen 
spelen’ 
 

 
 
Wij laten hierbij de tekst volgen van de toespraak van Van Rijn, zoals deze is gepubliceerd op de 
website van de Rijksoverheid. 
 
Dames en heren,  
 
Als ik muziek hoor van Crosby, Stills, Nash & Young, voel ik mij meteen weer een tiener. Ik zit in mijn 
slaapkamer. Ik herinner mij de muren, het bed, de boeken die ik las. De herinneringen stromen 
binnen. Ik ben ineens weer terug in een deel van mijn leven dat in mijn brein was weggestopt. Door 
die muziek voel ik mij thuis, geborgen, veilig. Nou ja, of vol verwachtingen voor de toekomst. 
Als je je geheugen kwijtraakt, dan is het heel moeilijk om je nog geborgen en veilig te voelen. Als je 
herinneringen stuk voor stuk ergens in je brein weggestopt raken. Achter slot en grendel. Je kunt er 
niet meer bij. Je brein laat je in de steek. Voor mensen met dementie is dit de realiteit. 
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Er leven momenteel in Nederland 260.000 mensen met dementie, waarvan 180.000 thuis. Een grote 
groep mensen, die alleen maar groter wordt. Over 35 jaar zijn er in totaal 400.000 mensen met 
dementie. 
 
En ondanks het feit dat dementie er is, zouden we allemaal willen dat we nog steeds gezien worden, 
als mens. Niet alleen als iemand die een ziekte heeft. 
Als wij dan zorg nodig hebben, willen we dat er naar ons geluisterd wordt. Dat we zo lang mogelijk 
zelf, met onze verwanten, mogen bepalen welke zorg en ondersteuning we krijgen. Want het gaat 
uiteindelijk om ons leven. Dat is misschien een andere benadering van zorg dan we gewend zijn. 
 
Met z’n allen proberen we de zorg goed te regelen en te organiseren. Maar dat regelen en 
organiseren is niet waar het écht om draait. Waar het in de ouderenzorg en de dementiezorg 
werkelijk om moet gaan, is kwaliteit van leven. Juist bij mensen met dementie. 
De zorg wordt persoonsgerichter. Dat vergt een andere manier van denken. Een andere manier van 
handelen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bepaald wordt welke zorg en ondersteuning iemand 
krijgt. Het is meer en meer vanzelfsprekend dat dit in overleg gebeurt met degene die zorg en 
ondersteuning nodig heeft. Of met zijn geliefden en verwanten. 
 
De Nederlandse samenleving moet meer rekening houden met de gevolgen van dementie. Daarom 
hebben we in Nederland onder andere het Deltaplan Dementie. Het Deltaplan heeft 3 pijlers: 
onderzoek, dementiezorg en een dementievriendelijke samenleving. 
Over de 1e pijler: het Deltaplan stimuleert onderzoek naar dementie. Hoe kunnen we de ziekte 
afremmen en uiteindelijk misschien zelfs behandelen? Hierbij werken we samen met universiteiten 
over heel Europa. Nederland behoort tot de top van het onderzoek naar oorzaken, diagnose en 
behandelopties. Dat onderzoek is gericht op de toekomst. Maar het Deltaplan richt zich ook op 
mensen die nú dementie hebben. 
Op dit moment leven mensen met dementie gemiddeld 8 jaar. 6 jaar daarvan brengen ze thuis door; 
veel korter, steeds korter in een verpleeghuis. Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Ook als 
ze dementie hebben, want dáár voelen ze zich vertrouwd, geborgen, thuis. Zo’n 80% van mensen 
met dementie woont thuis. 
Daarom versterken we de zorg in de wijk. We hebben nu het programma 'Dementiezorg voor elkaar'. 
Gericht op het versterken van het netwerk rondom een thuiswonende met dementie. Zo ontstaat 
een nauwe samenwerking tussen professionele zorgverleners, mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Oftewel, een goed samenspel tussen formele en informele zorg. 
Dat is vallen en opstaan en we zijn er nog lang niet. Maar we hebben een doel waar we naartoe gaan. 
Ook de samenleving moet langzaam maar zeker vertrouwd raken met dementie. Daarom bevorder ik 
een dementievriendelijke samenleving. 
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Ik wil meer mensen bewust maken van wat dementie inhoudt en hoe je het beste met iemand kunt 
omgaan die dementie heeft. Zodat zij – zo lang mogelijk – hun gewone leven kunnen leven. Gewoon 
nog een blokje om kunnen, naar de supermarkt, of even de bus nemen. 
In het kader van de dementievriendelijke samenleving zijn al heel wat bedrijven – een 
supermarktketen, busbedrijf, gemeentes, politiekorpsen – die een training hebben gevolgd. Zij weten 
nu hoe ze hun cliënten, hun burgers, met dementie het beste kunnen helpen. Ik vind dat een 
prachtige ontwikkeling. 
 
Maar mensen met dementie hebben ook de toevallige voorbijganger nodig. Want stel je wandelt in 
het park, maar je bent ineens vergeten waar je woont. Dan heb je gewoon een beetje hulp nodig. 
Mijn streven is dat binnen 5 jaar 1 miljoen mensen bekend zijn met dementie. En die toevallige 
voorbijganger kunnen zijn. 
Mijn streven is ook dat 300.000 mensen nog een stap verder gaan en actief bijdragen aan de 
dementievriendelijke samenleving. Met bijvoorbeeld hun onderneming, in hun eigen organisatie of 
met vrijwilligerswerk. Wij noemen hen dementievrienden. Daar zijn er intussen al 25.000 van. En dat 
aantal stijgt. 
 
Zo kunnen we mensen met dementie helpen een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te hebben. 
Maar, ik zei het al, dementie begint met een 'niet-pluisgevoel' thuis en eindigt met 'het gaat niet 
meer thuis'. De dementie is dan vaak vergevorderd. 
Maar óók in het verpleeghuis moet kwaliteit van leven het uitgangspunt van de zorg zijn. Zorg en 
ondersteuning horen zich aan te passen aan cliënten. Niet andersom. Ik heb daarom in 2015 het 
programma 'Waardigheid en Trots' gelanceerd, om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren. 
Waardigheid, omdat de zorg in verpleeghuizen gericht moet zijn op het zelfrespect van de bewoners 
en hun kwaliteit van leven. En trots, omdat zorg met plezier geleverd moet kunnen worden door 
gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. Die met hart en ziel in de zorg 
werken. 
 
Over dat plan is de afgelopen periode veel gediscussieerd. In de samenleving, in de politiek, met 
Bekende Nederlanders. Het heeft geleid tot een andere manier van kijken naar kwaliteit. Niet alleen 
naar de kwaliteit van de zorg, maar vooral ook naar het welbevinden. 
Het heeft geleid tot een ander toezicht, omdat we dit meer door de ogen van de bewoners willen 
doen. En het heeft geleid tot meer geld, omdat het vooral gaat om goed en voldoende personeel. 
Gelooft u mij, dat was in de financiële omstandigheden die we hadden en hebben niet gemakkelijk. 
Maar het is wel gelukt.  
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Het meest cruciaal is dat we verpleegzorg niet meer benaderen met alleen een zorgbril op. 
Welbevinden en kwaliteit van leven noodzaken tot een andere blik. 
 
Dat kan bijvoorbeeld met muziek. De mensen van CityProms EMBRACE kunnen u daarbij helpen. 
Muziek is nu eenmaal een uitstekende manier om je beter te voelen. 
We kennen denk ik allemaal wel de scène in de documentaire 'Alive Inside' waarin de catatonische 
Henry tot leven komt als hij nummers uit zijn jeugd te horen krijgt. Eerst zit hij ineengekrompen; na 
de muziek kijkt hij mensen aan. Eerst doet hij nauwelijks zijn mond open; na de muziek praat hij 
honderduit over de herinneringen die de muziek bij hem oproept. Het is hartverwarmend. En 
inspirerend. 
 
Dames en heren, 
 
Laten we muziek blijven gebruiken om met mensen met dementie in contact te komen en te blijven. 
Dat is ongelooflijk belangrijk. Voor hun welzijn en voor hun omgeving. 
Wat een fijn gevoel om tot rust te komen bij strijkinstrumenten en weer herinneringen te ervaren.  
Maar ook wat een opluchting als je moeder of vader jou ineens weer aankijkt. Als je weer – al is het 
maar voor heel even – een moment van herinnering of herkenning hebt. 
Muziek geeft een gevoel van veiligheid, geborgenheid en van thuiskomen. Soms van hoop of samen 
beleven. Het brengt welbevinden en kan daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. En daar gaat 
het tenslotte om. 
 
Dank u wel. 
 
Vraagstelling aan de staatssecretaris 
 
Op de vraag of muziek een onderdeel moet worden van een standaard voor verpleeghuizen, geeft 
Van Rijn aan dat hij de vraag in het kader van het symposium begrijpt. Er is een nieuwe 
kwaliteitsnorm voor verpleeg- en verzorgingshuizen en het welbevinden van en de aandacht voor de 
patiënt heeft daarin een groter onderdeel gekregen. 
Er zijn heel veel mensen die zich bezighouden met (mooie) muziek en de zorg voor dementerenden. 
De verbinding daartussen is belangrijk. 
 
Vraagt het personeelsbeleid van verpleeg- en verzorgingshuizen om aandacht in dit kader? Van Rijn 
geeft aan dat er aandacht is voor aanvullende en nieuwe kwaliteiten van personeel. Er is extra geld 
ter beschikking gesteld voor dagbesteding. Het moet een intrinsiek onderdeel worden van kwaliteit 
en geen projectmatige aanpak. 
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Training kost geld. Binnenkort heeft Van Rijn een gesprek met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. Op de vraag of de staatssecretaris de gemeenten kan prikkelen inzake trainingen van 
zorgmedewerkers, antwoordt Van Rijn dat dit ligt in de verhoudingen tussen zorgkantoren en de 
gemeenten. 
 
Uit de zaal komt de vraag van Romke Boskma, bestuurslid van de Unie van Vrijwilligers van het 
Medisch Centrum Leeuwarden, wat de stand van zaken is in de behandeling van dementie. Van Rijn 
geeft aan dat er vooruitgang is in de vroeg-diagnose. Er zijn vooruitgangen, maar het onderzoek 
heeft nog tijd nodig. Maar na vier jaar zijn onderzoekers positief over de onderzoeks-voortgang. Van 
Rijn is voorzichtig hoopvol. 
 
Saskia van Ree van de Hanzehogeschool verwijst naar de documentaire ‘Alive Inside’, waarin op een 
aangrijpende manier wordt getoond hoe luisteren naar muziek door ouderen met dementie wordt 
gestimuleerd. Alive Inside laat de ervaringen zien van Dan Cohen, de bedenker van het initiatief 
Music & Memory. 
Het gaat om een recept voor een iPod in plaats van een recept voor medicijnen. Dit eerste recept 
wordt niet betaald, het laatste wel. De vraag aan de staatssecretaris hoe we verdergaan met de 
bekostiging van de kwaliteit van leven. Van Rijn geeft aan dat verpleeg- en zorginstellingen de 
vrijheid hebben in de besteding van hun bekostiging.  
 
Herma van Dijkgraaf, bestuurslid bij EMBRACE, geeft aan dat de kwaliteit van zorgpersoneel 
belangrijk is. Opleidingen vallen onder het ministerie van Jet Bussemaker. Vindt er in het kader van 
de kwaliteitsontwikkeling van het zorgpersoneel afstemming plaats tussen de ministeries van VWS 
en Onderwijs? 
Er is een zorgpact gesloten tussen Zorg en Onderwijs, reageert Van Rijn. Verbinding tussen 
zorgaanbieders en onderwijs vindt al in een veel vroeger stadium plaats. 
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Sietske Poepjes 
Gedeputeerde in de provincie Fryslân 
slotwoord 
 
In haar slotwoord gaf gedeputeerde Sietske Poepjes aan dat de provincie Fryslân mensen in hun 
kracht wil zetten. Cultuur raakt mensen in hun hart en misschien wel dieper. Een cross-over tussen 
cultuur en welzijn was niet het eerste waaraan werd gedacht, maar zij is blij dat er mensen in deze 
provincie zijn die deze cross-over oppakken.  
 
Persoonlijk is Poepjes onder de indruk van de filmpjes die ze tijdens het symposium gezien heeft. En 
zij hoopt op meer initiatieven die het welzijn van kwetsbare mensen ondersteunen. Ze kijkt met 
interesse uit naar uitkomsten en ontwikkelingen, en is nieuwsgierig naar verdere resultaten. 
 
De gedeputeerde vindt dit soort congressen – die diepgang brengn – van groot belang en de 
provincie Fryslân stimuleert dit graag. 
 
Op een vraag aan de gedeputeerde welke rol de provincie voor zichzelf ziet weggelegd om te komen 
tot een dementievriendelijke samenleving, antwoordt Poepjes dat in Fryslân mienskip-projecten 
belangrijk zijn. Organisaties als dorpsbelangen denken in deze provincie altijd mee. En als daarvoor 
financiële middelen of aandacht nodig is dan is de provincie bereikbaar. Fryslân – een rijke provincie, 
geeft de gedeputeerde aan – vindt hierin bijvoorbeeld ook een rol weggelegd voor de Friese taal. 
Taal ligt dicht tegen muziek aan en de ervaring is dat dementerenden in hun communicatie 
terugvallen op hun Friese taal. 
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Stichting CityProms EMBRACE 
EMBRACE brengt in Nederland vernieuwende en voorbeeld-stellende klassieke muziekprojecten in 
het kader van het welzijn van kwetsbare groepen en educatie van leerlingen en studenten, waarbij 
klassieke musici een arbeidsplaats vinden anders dan op concertpodia. 
Het welzijn van kwetsbare groepen helpen wij door het organiseren van muziekprojecten voor 
dementerenden en minder validen in alle leeftijden, en voor eenzame ouderen. Wij trainen tijdens 
projecten zorgmedewerkers en mantelzorgers om de ervaringen met muziek te bestendigen, uit te 
bouwen en te verduurzamen (legacy). 
Muziekeducatie-projecten brengen wij voor leerlingen en studenten in het basis-, middelbaar en 
hoger onderwijs. 
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