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Missie	  
De	  kracht	  van	  muziek	  kan	  een	  waardevolle	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  levenskwaliteit	  van	  
kinderen.	  En	  dat	  is	  precies	  wat	  de	  Liedjesfabriek	  doet.	  Door	  muziekactiviteiten	  aan	  te	  
bieden	  aan	  kinderen	  die	  in	  minder	  prettige	  omstandigheden	  verkeren,	  bieden	  wij	  niet	  
alleen	  een	  plezierige	  tijdsbesteding.	  We	  geven	  het	  kind	  een	  mogelijkheid	  zich	  te	  uiten	  in	  
tekst,	  geluid	  en	  beeld.	  Voor	  de	  kinderen	  zelf	  geldt	  dat	  ze	  een	  zinvolle	  en	  plezierige	  
tijdsbesteding	  hebben	  met	  een	  tastbaar	  resultaat.	  Ze	  krijgen	  de	  kans	  in	  het	  moment	  te	  
zijn,	  te	  genieten	  en	  zich	  even	  niet	  ziek	  te	  voelen.	  Ze	  worden	  creatief	  uitgedaagd,	  kunnen	  
zich	  op	  een	  andere	  manier	  uiten	  dan	  anders.	  Ze	  staan	  op	  een	  positieve	  manier	  in	  het	  
middelpunt	  en	  ze	  krijgen	  een	  podium	  om	  hun	  verhaal	  te	  vertellen…te	  zingen.	  
	  
Doel	  	  
Bij	  de	  Liedjesfabriek	  voelen	  zieke	  kinderen	  zich	  even	  beter.	  Met	  onze	  mobiele	  
Liedjesmachine	  komen	  we	  aan	  het	  ziekbed.	  Daar	  schrijven	  we	  samen	  een	  persoonlijk	  
lied	  en	  nemen	  dit	  op.	  Wij	  maken	  er	  daarna	  ook	  nog	  een	  videoclip	  bij.	  Kinderen	  kunnen	  
hun	  verhaal	  kwijt	  en	  hebben	  een	  plezierige	  afleiding.	  Maar	  ook	  een	  blijvende	  
herinnering	  die	  zelfvertrouwen	  geeft	  en	  apetrots	  maakt!	  En	  dat	  geldt	  ook	  voor	  ouders,	  
familie	  en	  vrienden.	  
Wij	  willen	  in	  2016	  een	  structureel	  onderdeel	  zijn	  van	  het	  activiteitenaanbod	  van	  alle	  
officiële	  kinderziekenhuizen	  in	  Nederland.	  
	  
Activiteiten	  
Wij	  bieden	  een	  muziekbeleving	  aan	  kinderen	  (individueel	  of	  in	  groepjes).	  Met	  onze	  
Liedjesmachine	  (mobiele	  studio)	  zoeken	  wij	  kinderen	  op,	  desnoods	  bij	  hun	  bed.	  Daar	  
kunnen	  ze	  meedoen	  met	  verschillende	  activiteiten:	  	  
a.	  Het	  maken	  van	  een	  eigen	  liedje	  met	  videoclip.	  We	  oefenen	  gezamenlijk,	  kiezen	  het	  
soort	  muziek,	  praten	  over	  onderwerpen	  voor	  in	  het	  liedje.	  Zij	  schrijven	  zelf	  de	  tekst,	  
zingen	  deze	  in	  en	  wij	  monteren	  naderhand	  lied	  en	  videoclip	  tot	  een	  compleet	  
eindproduct	  dat	  we	  bij	  hen	  opleveren	  op	  DVD.	  	  
b.	  Meezingen	  /	  musiceren	  op	  bestaande	  liedjes	  
c.	  Zelf	  componeren	  met	  behulp	  van	  geavanceerde	  computer	  applicaties	  
d.	  Afdelingsclip	  (libdub)	  
	  



	  
Organisatie	  
Wij	  zijn	  een	  ideële	  Nederlandse	  stichting	  en	  zijn	  op	  dit	  moment	  structureel	  actief	  op	  6	  
locaties	  (5	  kinderziekenhuizen	  en	  Villa	  Pardoes).	  We	  hebben	  de	  ambitie	  om	  in	  2016	  in	  
alle	  kinderziekenhuizen	  in	  Nederland	  aanwezig	  te	  zijn.	  We	  werken	  met	  professionele	  
muzikanten	  en	  muziektherapeuten,	  vrijwilligers	  en	  stagiairs.	  Deze	  medewerkers	  
verzorgen	  draaidagen	  in	  kinderziekenhuizen.	  Voor	  meer	  informatie	  vindt	  u	  ons	  
beleidsplan	  op	  de	  website.	  
	  
Bestuurders	  
Cas	  Konijnenbelt,	  	  voorzitter	  sinds	  30/09/2008	  
Jeroen	  Schilte,	  bestuurslid	  sinds	  30/09/2008	  
Paul	  Bleumink,	  penningmeester	  sinds	  	  01/09/2013	  
Rob	  Driessen,	  secretaris	  sinds	  01/07/2015	  
	  
Beloningsbeleid	  
Vrijwel	  alle	  medewerkers	  van	  de	  Liedjesfabriek	  ontvangen	  geen	  of	  een	  beperkte	  
vrijwilligersvergoeding.	  Alleen	  de	  Liedjesmuzikanten	  die	  eindverantwoordelijk	  zijn	  op	  
een	  draaidag	  in	  het	  ziekenhuis	  ontvangen,	  vanwege	  de	  zwaarte	  van	  deze	  functie,	  een	  
marktconforme	  vergoeding.	  Deze	  vergoeding	  ligt	  op	  het	  niveau	  van	  een	  beginnende	  
parttime	  HBO	  Muziektherapeut.	  
	  
Bestedingen	  
Onze	  bestedingen	  bestaan	  voornamelijk	  uit	  het	  inzetten	  van	  professionele	  muzikanten	  
en	  muziektherapeuten	  en	  aanschaf	  van	  benodigde	  instrumenten	  en	  opname-‐apparatuur.	  
De	  inkomsten	  bestaan	  voornamelijk	  uit	  fondsen,	  sponsors	  en	  donateurs.	  Voor	  
gedetailleerde	  financiële	  informatie	  verwijzen	  wij	  naar	  de	  jaarverslagen	  en	  
jaarrekeningen	  op	  onze	  website	  (publicaties).	  
	  
Jaarrekeningen	  en	  beleidsplan	  
Zie	  onze	  website	  www.liedjesfabriek.nl/publicaties	  
	  
	  


