
Voor onze Ali B Muziekids 
Studio in DeKinderkliniek  

Almere, zijn wij op zoek naar
enthousiaste 
en muzikale 

vrijwilligers (M/V) 
die één of meerdere muziek-
instrumenten bespelen en 

het plezier van muziek maken 
kunnen overbrengen op 

kinderen t/m 18 jaar.

Ben je op zoek naar leuk, zinvol en  

dankbaar vrijwilligerswerk in een  

dynamische organisatie in ontwikkeling?



Over muziekids
● Muziekids is een hartverwarmend en uniek muzikaal initiatief. Speciaal opgezet voor kinderen 

tot 18 jaar, die de pech hebben om in een ziekenhuis te moeten verblijven. 

● Muziekids zorgt zo dat de kinderen hun pijn, stress, verdriet en het gemis van thuis even 

vergeten, zodat dit verblijf een stukje aangenamer wordt.

● Muziekids Studio’s zijn er speciaal voor het zelf of samen muziek maken door de patiëntjes 

onder begeleiding van  een ervaren Muziekids Studioleider en musicerende vrijwilligers.

● Stichting Muziekids realiseert de fraaie Muziekids Studio’s in Nederlandse ziekenhuizen en 

zorgcentra om de jeugdige patiëntjes vele vormen van muziekbeleving te kunnen bieden. 

Muziekids Almere
● De Muziekids Studio in Almere - waaraan Ali B zijn naam heeft verbonden - in 

DeKinderkliniek, ontvangt kinderen met diverse aandoeningen, handicaps en 

trauma’s. Veelal samen met hun ouder(s) en soms ook met broertjes of zusjes.

● Deze Muziekids Studio  is momenteel vijf ochtenden per week ‘On Air’ van 09:00 

- 12:00 uur én op de woensdagmiddag van 13:00 - 16:00 uur. Gestreefd wordt 

naar openstelling van 5 volledige dagen van maandag t/m vrijdag. 

● Vrijwilligerswerk voor Muziekids is ‘vrijwillig’, maar niet vrijblijvend, dus 

afspraken nakomen. 

Jouw profiel
● Je bent representatief en het visitekaartje van Muziekids in 

DeKinderkliniek Almere.

● Je helpt en begeleidt de kinderen met ontdekken en muziek maken 

op instrumenten e.d.

● Je bespeelt zelf één of meerdere instrumenten en je hebt liefde voor 

muziek.
● Je bent een echte enthousiaste teamspeler. 

● Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal voldoende. 

● Je moet een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

overleggen. Heb je die niet, dan vragen wij deze voor je aan.  

Er zijn dan geen kosten voor jou aan verbonden.

● Je kunt aanspraak maken op tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten op 

basis van OV. 

Spreekt het bovenstaande je aan? 

Stuur dan snel een e-mail met je gegevens naar: info@muziekids.nl t.a.v. Monica Tijdink. 

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Jouw vaardigheden ∙ Je kan goed met kinderen omgaan
 ∙ Je bent vriendelijk ∙ Je bent integer ∙ Je bent sociaal gericht ingesteld

 ∙ Je hebt empathisch vermogen
 ∙ Je hebt aanpassingsvermogen
 ∙ Je bent flexibel ∙ Je hebt zelfdiscipline ∙ Je bent bewust van de vereiste 
persoonlijke en algemene hygiëne

www.dekinderkliniek.nlwww.muziekids.nl


