
 

      

     Word huis DJ van je werkgever ! ! 
 

Maak een afpeellijst met favoriete nummers van jouw collega’s op Spotify en nodig ze uit 

om te delen wat het nummer met ze doet ! 

 

 

Breng muziek terug in jouw organisatie, want muziek delen brengt ons samen !   

  
 

Muziek maakt je blij en vrolijk. 

Muziek delen brengt ons met 

elkaar in contact. Je leert  

elkaar op een andere manier 

kennen. 

 

Muziek heeft een positieve 

invloed op de hersenen en 

maakt herinneringen los.  

 
 

Muziek zorgt voor ontspanning, 

verlaging van de bloeddruk en 

vermindering van stress. 

Muziek ontroert en maakt 

gelukstofjes (dopamine) aan 

die zorgen voor een gelukzalig 

gevoel.  

Samen muziek maken en 

genieten van muziek zorgt voor 

een gevoel van saamhorigheid. 

Luisteren naar en maken van 

muziek is helend en bewezen 

effectief tegen negatieve en 

angstige gevoelens. 

 

 

Met muziek overbrug je elke afstand !  
Muziek delen brengt mensen samen. Juist in deze tijden van afstand houden 

en thuiswerken is het zo belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven. 

Daarom heb ik nagedacht over een manier waarop we makkelijk, spontaan en 

natuurlijk met elkaar in verbinding kunnen komen. Daarbij liet ik mij inspireren 

door mijn passie voor muziek. Dit heeft geleid tot het concept ‘word de huis DJ 

van je werkgever’. Dit artikel vertelt jou hoe je de muziek weer terug kunt 

brengen in jouw organisatie. Het concept is met veel plezier en enthousiasme 

toegepast bij de gemeente Assen. 

Het concept in het kort  

Huis DJ van je werkgever worden doe je zo: met een 

bericht op jullie (social) intranet vraag je aandacht voor jouw initiatief. Je roept 

de collega’s op hun favoriete nummer(s) naar jou te mailen en nodigt ze uit 

om de leuke herinneringen die deze nummers oproepen te delen. Je lanceert 

gelijk een pakkende naam voor de afspeellijst.   

Zo bedacht ik:  Gemeente Assen on Spotify      

                                  

Al snel zullen de eerste mails 

binnenkomen. Je voegt 

dezelfde dag nog de nummers 

toe aan jullie afspeellijst op 

Spotify en je stuurt nog even 

een persoonlijk berichtje 

terug. Je begint aan het 

samenstellen van een lijst  

waarin je de titel van het 

nummer, de naam van de 

artiest en de namen van jouw collega’s vermeldt. Zodra er voldoende 

nummers binnen zijn zorg je voor publicatie van deze lijst, bijvoorbeeld op 

jullie intranet. Dan kan iedereen zien wie welke nummers heeft aangedragen 

en leer je de muzieksmaak van elkaar kennen. Je zult worden verrast door je 

collega’s ! 

 

In (online) personeelsbijeenkomsten kun je als huis DJ zorgen voor een stukje 

muziek. Stem dit af met de organisator. Zo heb ik bij de gemeente Assen een 

aantal tips gegeven over leuke nummers van de afspeellijst en deze kort laten 

horen. Ook heb ik enkele collega’s gevraagd om het verhaaltje achter hun 

favoriete nummer te delen. Je speelt het nummer dan op de achtergrond af. 

Uiteraard zorg jij als huis DJ voor een vrolijke en passende opening- en 

sluitingsnummer. Voor een goede geluidskwaliteit is het dan handig dat je een 

goede box of boxjes bij jouw computer of mobile device hebt. 

 

#brengmuziekteruginjouworganisatie     #wordhuisdjvanjewerkgever                  

#metmuziekoverbrugjeelkeafstand         #muziekdelenbrengtmensensamen                



 

                                                                                                                      

 
 

  

Voorbeeldtekst bij jullie afspeellijst op Spotify   
 

Klik op de drie puntjes bij de afspeellijst, ga vervolgens naar gegevens 

bewerken en voeg een mooie tekst toe.  

 

"Dit is de afspeellijst van de gemeente Assen! met de favoriete nummers  

van bevlogen en hardwerkende collega's. Ondanks dat we op afstand van 

elkaar werken zijn we via deze afspeellijst nog steeds met elkaar in 

verbinding! Veel luisterplezier en de groeten van DJ Dijk     . 

 

Geef in je berichtgevingen over de lijst nog aan dat door op het hartje bij de 

afspeellijst te klikken je volger bent en dat de lijst is toegevoegd aan je 

eigen bibliotheek op Spotify. Zorg voor promotie van de afspeellijst door 

bijvoorbeeld een bericht op jullie website en vermeld dat iedereen de lijst 

kan beluisteren; benut ook de mogelijkheden die sociale media biedt. De 

lijst kan worden afgespeeld tijdens het thuiswerken, een wandeling tussen 

de middag, het sporten of voor de medewerkers die buiten werken: gewoon 

in de buitenlucht met oortjes in of een koptelefoon op. Zo hoor je van je 

collega’s via muziek in plaats van dat je in een bespreking zit; dat is toch 

veel leuker!   

Kennen jullie deze nog ?!  

En dan nu de top 40. Je 

publiceert (bijvoorbeeld op 

intranet) de lijst met nummers 

en de namen van de artiesten 

en je vraagt iedereen om 10 

stemmen uit te brengen op de 

nummers die je het meest 

hebben verrast en je leuk vindt. 

Na de sluitingsdatum worden de 

stemmen geteld, maak je een 

nieuwe lijst aan op Spotify en 

publiceer je de lijst met een 

pakkende titel. Je meldt nog dat 

jullie Top 40 is te beluisteren op 

Spotify en dat deze naast de 

oorspronkelijke lijst voor 

iedereen blijft te beluisteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een initiatief van: 

Jan Willem Dijk 

jwdijk@live.nl 

Je kunt mij volgen op Spotify 

onder de naam DJ Dijk. 

 

#DJDijk 

 

 

Het publiceren van de verhaaltjes 

Hoe mooi is het wanneer jouw collega’s verhalen willen delen over hun 

favoriete nummers. Je zult zien dat het vooral enthousiaste verhalen zijn, 

maar ook emoties zullen voorbij komen. Want muziek maakt je niet alleen 

vrolijk maar roept ook emoties op en brengt je terug bij bijzondere 

gebeurtenissen in je leven. De verhaaltjes bundel je en je maakt er een 

mooie compilatie van met quotes en vermeldt het nummer en de naam van 

de collega die het nummer heeft aangeleverd. Het artikel wordt dan, 

bijvoorbeeld, geplaatst in jullie personeelsblad. Digitaal of op papier kan 

uiteraard ook. 

 

Verrijking van je eigen muzieksmaak 

Je zult verrast worden door nummers en muziekstijlen die door de collega’s 

worden aangedragen en zo ga je elkaar via de afzonderlijke muzieksmaken 

beter leren kennen. De verrassende nummers kunnen ook je eigen 

muzieksmaak verrijken en kun je nieuwe nummers aan je eigen 

afspeellijsten toevoegen. Wie weet krijg je via een collega een nieuwe 

favoriete artiest aangereikt! 

 

Finale afsluiting met een Top 40! 

Uiteraard is er ook een finale afsluiting. Je meldt dan dat de afspeellijst op 

datum x wordt afgesloten en geeft nog 1x iedereen de gelegenheid om een 

nummer toe te voegen. Vervolgens kondig je aan dat na de 

afsluitingsdatum er weer een bericht zal volgen waarin iedereen wordt 

uitgenodigd bij te dragen aan het samenstellen van een Top 40! Uiteraard 

op basis van jullie afspeellijst op Spotify. 
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