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Visie

Jaarlijks zijn er zo’n 3.700.000 klinische opnames van jongeren tussen de 

1 en 20 jaar in een ziekenhuis.

De gemiddelde verpleegduur van de opname is 3,6 dagen.

Voor de meeste patiënten in deze leeftijd, een periode van onzekerheid, 

angst en verveling.

Een van de belangrijkste factoren in het leven van deze leeftijdsgroep is 

‘muziek’. Muziek beleven door te luisteren, met elkaar te delen maar 

vooral muziek beoefenen. 

Het CBS toont aan dat muziek beoefenen zelfs de belangrijkste vrije tijds 

besteding is onder jongeren





Missie

Onderzoeken tonen aan dat muziek en jongeren onlosmakelijk met elkaar 

zijn verbonden. Het is een wezenlijk onderdeel van hun ontwikkeling en 

identiteit.

Het is onze missie om muziek in te zetten om het verblijf in het 

ziekenhuis of instelling te laten ontsnappen uit stress en verveling. 

Onze concrete doelen: 

• afleiding, ontspanning en plezier

• stressniveau verlagen, angst wegnemen

• genezingsproces stimuleren (ondersteund door wetenschappelijk 

onderzoek).



Product-markt combinatie

Om onze missie te bereiken definiëren we alle ziekenhuizen en 

zorginstellingen in Nederland tot onze markt.

Wij gaan ze voorzien van:

• een compleet ingerichte Muziekids Studio 

• geleid door studioleiders en vrijwilligers

• een ‘troubadour trolley’ om kinderafdelingen en –poli’s af te gaan.

Deze Muziekids Studio’s moeten het kloppend hart worden voor elk 

ziekenhuis of instelling.







Kerncompetenties

“Onze wereld is die van muziek…

Als geen ander kennen wij de muziekwereld, hebben wij onze diensten 
verleend aan ieder die ook maar enige betekenis in de muziekwereld 
heeft... met kennis, kunde en passie…”

“In wezen zijn wij deel van een grote muzikale familie… 

We willen de krachtige verlichtende werking die artiesten en hun muziek 
hebben op jonge mensen en kinderen gebruiken”

“Deze positieve energie willen wij inzetten voor zieke kinderen die dat 
nodig hebben… inmiddels hebben we een groot leger ambassadeurs…”



Een groot leger ambassadeurs…
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Identiteit

Muziekids is een initiatief van muziekondernemer Robbert de Vos. 

Sinds 2009 gegroeid tot een Stichting met een stevige organisatie van 

gepassioneerde professionals die allen eenzelfde doel nastreven: 

Kinderen ontspannen en genezing ondersteunen tijdens 

ziekenhuisverblijf...

Wij zien onszelf dan ook als gepassioneerd, verbonden, betrokken en 

bovenal gedreven om onze doelen te bereiken…

Daarnaast hebben wij, naast betrokkenheid met kinderen en jongeren, 

een ding gemeen: de kracht van de werking van Muziek



Merk en merkpositionering

In essentie:

• ‘Laddering’ van merkwaarden….
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afleiding voor kinderen, ontspanning, versneld herstel

complete studio, bemand, gesteund door topartiesten    

kloppend vrolijk hart v/d instelling

noodzakelijke kadootje

Puur (én) plezier!!!
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Imago

Muziekids is een goed doel en staat daarom onder een vergrootglas.

Een goed gecoördineerd Marketingcommunicatie en PR strategie richt 

zich op transparante en duidelijke informatie om het imago van 

Muziekids op integere wijze tot stand te laten komen:

• Onderbouwing van wetenschappelijke werking van muziek op het 

genezingsproces: Neuropsycholoog Erik Scherder

• Iconen uit de muziekwereld als ambassadeurs en ondersteuning van 

de breedte en kwaliteit die we te bieden hebben

• Mediastrategen die de juiste media en middelen weten te vinden  
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Interne organisatie

Robbert de Vos: grondlegger en directeur



“Ik heb aan den lijve 

ondervonden hoe het 

is om als kind in een 

ziekenhuis te liggen,

waar elke dag een 

week lijkt, 

en elk uur een dag…”



Directeur: Robbert de Vos

Marketing en communicatie

• Coördinator 

marketingcommunicatie 

en PR: Vacature

• Webredactie: Hans Jansen 

de Vries

• Fondsenwerving en 

sponsoring: Vacature

• Donaties: Vacature

Externe organisatie

• Ontwerp, bouw en 

(project)conceptbewaki

ng: Dick Schalkwijk

• Coördinatie Muziekids 

Studio’s: Vacature

Interne organisatie

• Secretariaat: Monica 

Tijdink

• HR/P&O: Vacature

• Financiële zaken en 

boekhouding: Gert Jan de 

Hiep

• Facilitaire en technische 

zaken: Jordan de Vos

• IT: vacature

Stichtingsbestuur:

• Voorzitter: Peter Sieben

• Secretaris: Sander Muller

• Penningmeester: vacant

Expert boardRaad van advies





Communicatie

In samenwerking met het bureau ‘MediaScience’ wordt gewerkt aan een 

Communicatieplan:

• Naam- en merkbekendheid

• Merkvoorkeur (conversie)

• Gericht op de belangrijkste 4 doelgroepen: de ‘eindconsument’, 

ziekenhuizen en instellingen; fondsen/sponsors/donateurs; de 

muziekwereld; het ‘grote publiek’

• Integraal media- en middelenmix

• Stap 1: centrale boodschap: het communicatieconcept



Iedereen moet ons merk 

‘Muziekids’ kennen! 

…en weten waar het voor 

staat…

Conversie en beeldvorming

Gesegmenteerde media en 

middelenstrategie

Gericht op diverse 

doelgroepen

Doel Strategie Centrale boodschap

Centrale 

communicatieboodschap! 

Centraal concept waaraan 

de campagne zich verbindt.

Boodschap en tone of voice

aangepast

Op 

merk-

niveau

Op 

comm.

niveau



Externe organisatie

Muziekids werkt met zelfsturende teams van professionele studioleiders 

en vrijwilligers die, vanuit centrale coördinatie, zelfstandig opereren in 

de Muziekids Studio’s op de diverse locaties.

Vaak maken Mytylscholen, revalidatiecentra of andere instellingen in de 

buurt van de studio in het ziekenhuis of de instelling gebruik van de 

mogelijkheden en de teams van Muziekids.

De begeleiding in ziekenhuizen en kinderklinieken vindt plaats in nauwe 

samenwerking met de professionele hulpverleners op de werkvloer.



Externe organisatie

Elke nieuwe Muziekids Studio start met de naamsverbintenis van een BN-

er aan een studio.

Dit is een kernprincipe van Muziekids. 

Zo heeft Guus Meeuwis zijn naam verbonden aan de Muziekids Studio in 

het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, Ali B aan DeKinderkliniek Almere, 

Nick & Simon aan het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum te 

Beverwijk. Armin van Buuren verbindt zijn naam aan de Muziekids Studio 

in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht. Giel 

Beelen wil graag zijn naam verbinden aan het Spaarne Gasthuis Haarlem.



• Tergooi Blaricum: René Froger

• Tilburg: Guus Meeuwis

• Hilversum: René Froger

• Almere: Ali B

• Beverwijk: Nick & Simon

• Utrecht: Armin van Buuren

• ………..

De Muziekids Studio’s
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