
 

 
 

CliniClowns zoekt uitbreiding voor Webcare-team (vrijwilliger)  
 
 

CliniClowns zet social media kanalen zoals Facebook, LinkedIn en Instagram in om zich te verbinden 
met de samenleving. Via deze platformen bereiken we onze achterban en breiden we die verder uit. 
Om onze missie ook op de social media kanalen gestalte te geven, zetten wij een enthousiast en 
getraind Webcare-team in om actief te reageren op de berichten die wij ontvangen. 
 
Wat wordt er van je verwacht? 

Als vrijwilliger voor Webcare weet jij op een informele, verrassende en volledige wijze te reageren 
op de berichten die wij ontvangen op o.a. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram en Whatsapp via 
ons monitoringsprogramma. 

Je weet met een positieve insteek de kern van de vraag of opmerking te achterhalen en bent creatief 
en invoelend bij het geven van een reactie. Je biedt heel snel en gemakkelijk de juiste informatie. Je 
bent je bewust dat je hiermee het gezicht van CliniClowns bent voor onze grote achterban op de 
social media kanalen. 

 
Wanneer ben je beschikbaar? 
Het gaat om 1 shift in de 2 weken op zondag van 10.00-18.00 uur. 
 
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. Eénmaal per kwartaal wordt er een inspiratie- en 
opfrissessie verzorgd 
 

Community: 

 Een digitale omgeving voor vrijwilligers voor materialen en informatie 

 Een jaarlijkse landelijke vrijwilligers dag 
 
Interesse? 
Lijkt het je leuk om ons Webcare-team te komen versterken, stuur dan jouw reactie per e-mail naar 
vrijwilligers@cliniclowns.nl. 
Mocht je inhoudelijke vragen hebben dan kun je terecht bij Sarah Comajta, Coördinator Webcare, 
via sarah.comajta@cliniclowns.nl.  
 
 
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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