
 

 
 
CliniClowns zoekt Vrijwilligers Voorlichting op meerdere plaatsen in het land 

 
 

Vrijwilliger Voorlichting 
Als Vrijwilliger Voorlichting ben je de onmisbare kracht die ervoor zorgt dat CliniClowns zichtbaar 
wordt door het hele land. Waar mogelijk inspireer je mensen om voor CliniClowns in actie te komen. 
te komen! Zo draag jij bij aan zoveel mogelijk ontmoetingen tussen clown en kind en mensen met 
dementie. 
 
Door het geven presentaties en voorlichtingen laat je onze (potentiële) relaties en achterban de 
impact van ons werk zien. Je bent in staat om op een persoonlijke en bevlogen manier het 
CliniClowns verhaal te vertellen aan verschillende (doel)groepen zoals scholen, bedrijven en 
verenigingen. Je kunt goed omgaan met vragen en afstemmen op de doelgroep. Je bent je bewust 
dat je hiermee het gezicht van CliniClowns bent.  
 
We zijn op zoek naar vrijwilligers in de regio Noord Limburg, Het Groene Hart, rondom Alkmaar en 
Zwolle. 
 
Wanneer ben je beschikbaar? 
Jouw inzet kan zowel doordeweeks als in de weekenden zijn, overdag en s ‘avonds, afhankelijk van je 
eigen beschikbaarheid en de vraag vanuit de samenleving. Gemiddeld vragen we een minimale inzet 
van 1 dagdeel per maand. 
 
Wat bieden wij? 
Een introductie- en trainingsprogramma met o.a.: 

 Kennismaking met ons werk tijdens een inspirerende CliniClowns avond 

 Toegang tot een groot online trainingsaanbod voor je persoonlijke ontwikkeling 

 Inspiratie- en inhoudsgerichte trainingen specifiek gericht op jouw taak 
Community: 

 Een digitale omgeving voor vrijwilligers  voor materialen en informatie 

 Een jaarlijkse landelijke vrijwilligers dag 
 
Interesse? 
Lijkt het je leuk om voorlichting te geven over ons werk?  Stuur dan jouw reactie per e-mail naar 
vrijwilligers@cliniclowns.nl. Mocht je inhoudelijke vragen hebben dan kun je terecht bij Kitty 
Bosman of Marit Kuyper (Coördinator Vrijwilligers) op 033-4699040. 
 
 
CliniClowns zet zich in voor zieke kinderen, kinderen met een beperking en voor mensen met 
dementie. Met spel en humor zorgen professionele CliniClowns voor afleiding & plezier. De clowns 
maken contact met het positieve en gezonde in iemand. Zorgen, angst en stress verdwijnen naar de 
achtergrond. Zo draagt CliniClowns bij aan menslievende zorg. Dat kan dankzij nauwe samenwerking 
met de zorg en de talloze supporters die ons met geld, tijd en kennis steunen. 
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