
Geeft mensen een stem



Voor wie

Voor mensen 
met liefde en talent voor muziek 
die “gewoon” meedoen 
lastig vinden



Wat we doen

Door beter te worden in iets
Waar je hart ligt
Groei je als mens

Door muziek te maken samen
Bouw je een netwerk op

Door op te treden
Groeit je zelfvertrouwen

Daarom coachen muziekprofessionals muzikale mensen die 
een steun in de rug kunnen gebruiken. 



1. Intake
Uitvinden leerdoel en route

2. Werken aan je leerdoel (1 jaar)

Met skills-coaching, workshops en modules, repeteren met de band en 
optreden. 
Kun je niet meedoen in de band, dan volg je een individuele route. Je treedt 
dan in ieder geval op in de show Raakvlak Live. 

3. The Band (1 jaar)

Leren zelfstandig spelen in & met een band
Voorbereiden op “uitstroom”

4. Uitstroom
Verder gaan met het maken van muziek op een plek die bij de 
student past. Wij helpen hen daar te komen. 

Talentroute



Even kijken en luisteren 
(klik op de foto)

https://youtu.be/IHdWjaaa2tg


Wie we zijn

Stichting Raakvlak, voorzitter Ryan Hoekman

Dagelijkse leiding 
Arnold Fransen (zakelijk)
Annnemiek van Bussel (artistiek)

Aanbod
Sinds 2017 Muziek
Sinds 2020 Theater (pilotfase)

Strategie
Stap voor stap groeien
tot 40 studenten per jaar

Kosten
Circa € 1.500,- per student per jaar
Financiering vanuit fondsenwerving (subsidies en sponsoren)
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Actieve studenten



Wie het doen

Trajectbegeleiders
stippelen het traject uit, voeren intake- en evaluatiegesprekken

Skills-coaches
geven individuele coaching, workshops en modules

Bandcoaches
werken aan muzikale ontwikkeling van de band en het bandlid

Groepsleiders
plannen, organiseren en werken aan sociale factoren

Muzikanten
spelen mee in de band

Subsidie en sponsorcommissie 
zorgen voor voldoende fondsen

Marketing-team
zorgt voor onze zichtbaarheid en naamsbekendheid



Dit was 2020

Nieuwe studenten in huisband

“Next”, studentenband op eigen benen

Workshop Spoken Word

Online ontmoetingen - vanwege corona

Online opdrachten: samen schrijven aan song, 
videoclip

Online optredens

Samen repeteren, op afstand

Expositie en Team-Artwork

Theatergroep van start



Verwacht in
2021

Nieuwe studenten huisband

Nieuwe website live
SHOW en Expositie 

Boekje over Expositie

Optredens

Start workshops en modules

Uitstroom Next-leden (Fase 3)

Theatervoorstelling

Beeldende activiteiten, art-works



Zij maken het (mede) mogelijk


