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Iedereen spreekt de taal van muziek
Je luistert naar muziek met je oren. Je voelt het, in je hart. Of in je buik.
Muziek maakt je soms blij, of juist boos. Soms word je er rustig van, of een
beetje verdrietig. Muziek is een taal die iedereen spreekt. Op mooie en
moeilijke momenten. Muziek zorgt voor écht contact. Voor ontspanning.
Voor zelfvertrouwen.
Dat zien we om ons heen, maar ook in wetenschappelijk onderzoek.
Dat maakt muziek zo bijzonder. Precies de reden dat Philadelphia muziek zo
belangrijk vindt in de zorg. De kracht van muziek, daarom Philala.
Onze droom wordt resultaat
In 2025 is muziek een vanzelfsprekend onderdeel in de zorg en
dienstverlening bij Philadelphia. Iedereen spreekt de taal van muziek!

SPEERPUNTEN UIT HET JAARPLAN 2021

•	Muziek werkt zo!
 uziekontmoetingen online en offline
•M
•	Talentontwikkeling door masterclasses voor cliënten
•	Music Unlimited: het inclusief maken van
muziekverenigingen door heel Nederland

•	Laat je horen: online ontmoetingsplaats voor muzikale
cliënten van Philadelphia

 uziekcoaches: nieuw team onder het expertisecentrum
•M
•	Activeren community van muziekmotors en ambassadeurs
• E -learning Muziek in de Zorg wordt vernieuwd
• P romotieonderzoek op het effect van muziek op
mensen met een verstandelijke beperking

 nderzoek naar het effect van muziekmethodiek
•O
Muziek werkt zo!

•	Philala levert een grote bijdrage aan het 60-jarige
jubileum van Philadelphia. Met:

- Een bustour Route 60 door het land
- Muzikale talentenjacht voor medewerkers
- En feest op locaties in september

• Muziekpaspoort als gespreksinstrument
• S amenwerking met externen zoals Handicap NL en
Stichting Akoesticum

Jij & Philala
or

ot
•	Meld je aan als mudezietakm
tenjacht
•	Doe auditie voor jouwlenlocatie naar de effecten van
•	Doe onderzoek op met een verstandelijke beperking,
muziek op mensen
omotieonderzoek
meld je aan voor het pr
iek werkt zo!
	Volg een training Muz

•

Wat hebben we bereikt
in 2020?

•	Muziekmethodiek Muziek werkt zo! gelanceerd
•	De stimuleringsprijs van het NPGZ gewonnen

met ‘Muziek werkt zo!’
	Als eerste organisatie in de VG een team van
muziekcoaches, die begeleiders ondersteunen bij
het inzetten van muziek in de zorg
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