
   
 

   
 

 

 

 

De bedoeling! 

“Het zou mooi zijn als er naast voetbalveldjes ook muziekspeelplaatsen komen voor álle kinderen” 
 

Wetenschappers tonen aan dat muziek maken de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Toch 

zijn veel kinderen, ook in aandachtswijken, niet bekend met het samen muziek maken. Dit komt 

bijvoorbeeld omdat er geen muzieklocatie in de buurt is of omdat daar geen geld voor is.  
 

Een muziekspeelplaats is een veilige plek in de buurt, geleid door Boegbeelden (buurtbewoners die 

zich ontwikkelen tot muzikale buurtleiders), waar kinderen samen komen om muziek te maken zoals 

zij ook naar een sportveldje gaan. 

 

Kinderen kunnen laagdrempelig, spelenderwijs en onder begeleiding hun muzikale maar ook sociale 

talenten ontdekken, herinneringen maken, leren samenwerken en zelfvertrouwen krijgen. 

 

Hoe pakken we het aan? 

Stichting De MuziekSpeelplaats doet dit door het inspireren en ondersteunen van boegbeelden die 

vanuit hun gemeenschap het initiatief nemen om samen een muziekspeelplaats te realiseren. Om 

deze kracht optimaal te benutten faciliteren wij hen om de achterban middels  

www.muziekspeelplaats.nl zorgvuldig te organiseren en toegang te geven tot financiële middelen, 

marketingmiddelen, kennis, netwerk en opleiding. 

 

 

https://www.parool.nl/kunst-media/neuropsycholoog-erik-scherder-muziek-geeft-een-beter-leven~bd613fb8/
https://youtu.be/EQh_4g8cZ2o
https://muziekspeelplaats.nl/


   
 

   
 

 

Organisatie: 

Bestuur Directie Raad van advies Ambassadeurs 

Tjeerd Oosterhuis Michel Koolmees Gerdy Harteveld  
Valentijn van der Beek  George Werger  
Jean-Marc Kessely    

 

Er wordt samengewerkt met partners die het belang van de aanwezigheid van een muzikale 

speelplaats in de buurt (h)erkennen: gemeenten, stadsdelen, muziek en cultuurinstellingen, 

welzijnsorganisaties, zorginstellingen, buurthuizen, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, de 

entertainmentindustrie en goede doelen. 

 

Investeer ook in buurten waar muziek verbindt? 
 

Steun een Boegbeeld eenmalig, periodiek of bijvoorbeeld door een fonds op naam af te sluiten voor 

een muziekspeelplaats in een specifieke wijk of stad. 

 

Raadpleeg het beleidsplan voor meer toelichting, of neem contact met ons op.  

Wij adviseren graag over (fiscaal vriendelijk) schenken, het maken van afspraken op maat en over 

de wijze van rapporteren. 

 

         

Met muzikale groet, 

Stichting De MuziekSpeelplaats.                                                   
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