
Voor onze Guus Meeuwis 
Muziekids Studio in locatie 

Elisabeth van Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) 

in Tilburg zoeken wij  
vrijwilligers (M/V) 
die een muziekinstrument 

bespelen en het plezier van muziek 
(maken) kunnen overbrengen 

op kinderen tot 18 jaar.

Bent u op zoek naar leuk, zinvol en 

dankbaar vrijwilligerswerk in een 

dynamische organisatie in ontwikkeling?

dynamische organisatie in ontwikkeling?

bespelen en het plezier van muziek 



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

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

realiseert in ziekenhuizen fantastische Muziekids Studio’s om hen vele vormen van muziek-

beleving te bieden. Zo zorgt Muziekids dat zij pijn, verdriet en het gemis van thuis even 

vergeten, zodat hun verblijf aangenamer wordt. En dat zeven dagen per week onder 

begeleiding van ervaren Muziekids studioleiders en hun team vrijwilligers.

Algemeen
●  De vrijwilligers zijn representatief voor de stichting Muziekids 

en het ‘visitekaartje’ van Muziekids en het ETZ

●  De gebruikers van de Muziekids Studio zijn vooral zieke, gehandicapte 

of getraumatiseerde kinderen en hun begeleiders

●  De vrijwilligers zijn minimaal één dagdeel beschikbaar. De werktijden 

zijn van 9:30 tot 12:30 uur of van 12:30 uur tot 16:30 uur

●  Het Vrijwilligersbeleid ETZ en het Vrijwilligerscontract ETZ zijn 

voor de vrijwilligers van toepassing.

Profiel
 ●  U helpt en begeleidt de kinderen met muziek maken 

op instrumenten of via computerspellen e.d.

 ●  U bespeelt zelf een instrument en heeft een passie voor muziek

● U bent een teamplayer 

●  Beheersing van de Nederlandse taal

●  U kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. 

Eventuele kosten voor een aanvraag van een VOG worden 

door het ETZ vergoed.

Spreekt het bovenstaande u aan? 

Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar vrijwilligerswerk@etz.nl 

of vul het Aanmeldingsformulier Vrijwilligerswerk op www.etz.nl in. 

Daarna wordt contact met u opgenomen.

Het Vrijwilligersbeleid ETZ en het Vrijwilligerscontract ETZ zijn 

Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar vrijwilligerswerk@etz.nl 

of vul het Aanmeldingsformulier Vrijwilligerswerk op www.etz.nl in. 

Competenties ∙ Kan goed met kinderen omgaan ∙ Vriendelijk ∙ Integer
 ∙ Sociaal gerichte instelling ∙ Empathisch vermogen ∙ Aanpassingsvermogen ∙ Flexibel

 ∙ Zelfdiscipline ∙ Bewust van de noodzaak van 
persoonlijke en algemene hygiëne en handelt er naar.

TECHNISCHE INSTALLATIES

Voor ’n betrouwbaar klimaat!www.muziekids.nl


