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Today is a good day to upgrade yourself 

Deze slogan nemen we als leidraad voor 2019, voor onszelf en in alles wat we doen!   

Deze mailing heeft twee onderwerpen:  

1. Het trainingsprogramma 
en 

2. Het vrijwilligersuitje op 13 april 

 

1.Het trainingsprogramma 

We hadden het er al over in de nieuwsbrief van december. In deze mailing gaan we uitgebreider in 
op het trainingsprogramma en de rol van Goodhabitz daarin. 

Waarom ook alweer een trainingsprogramma? 

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor Cliniclowns en zullen dat ook altijd blijven. Als ambassadeurs 
kunnen jullie ervoor zorgen dat het werk van de Clowns en de effecten daarvan bij een breder 
publiek bekend wordt zodat nog meer mensen en bedrijven ons gaan omarmen en ondersteunen. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat iedere vrijwilliger het verhaal op een persoonlijke en professionele 
manier kan vertellen en al zijn/haar kwaliteiten gericht en getraind in kan zetten bij de taak die je als 
vrijwilliger uitoefent. 

Ambitie  

De belangrijkste ambitie voor de komende jaren is dat de positie van CliniClowns binnen het zorgveld 
versterkt wordt. Het werk van de clowns is continue in ontwikkeling. De focus ligt op het “op maat 
werken’’ voor doelgroepkinderen en mensen met dementie in instellingen en ziekenhuizen. Meer 
vaste samenwerkingsverbanden met instellingen met als doel meer te kunnen betekenen voor het 
welzijn van deze doelgroepen. Deze ontwikkeling vergt veel van de organisatie en heeft natuurlijk 
ook effect op de vrijwilligers en het werk dat zij voor CliniClowns doen.  Wij zijn continue op zoek 
naar nieuwe mogelijkheden voor vrijwilligers om zich in te zetten voor Cliniclowns en ze te faciliteren 
in het professioneel uitoefenen van dat werk.  

Professioneel, persoonlijk en met plezier. Deze uitgangspunten hanteren we voor het 
trainingsprogramma. Praktisch gezien betekent dat:  

 Dat iedere vrijwilliger de basistraining/workshop ‘vertel het CliniClowns verhaal’ door Patrick 
van Gils gaat volgen.* 

 Elk functie/taakgebied aan een aantal specifieke trainingen/workshops/begeleidingssessies 
wordt gekoppeld en dat je geacht wordt die te volgen. 

 Een aantal trainingen online aangeboden wordt , zodat je die op je eigen tijdstip kunt volgen. 

Met als resultaat dat eind 2019 iedereen de trainingen heeft gevolgd die voor zijn taak/functie van 
toepassing zijn.  
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Waar zijn we nu? 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief van december, zijn er voor de 
basistraining/workshop  ‘vertel het CliniClowns verhaal’ een aantal data en tijdstippen gepland om 
in Amersfoort de workshop te volgen.  

We hebben 3 data gepland en zullen na de zomer, naar behoefte, nog een aantal data inplannen. Per 
workshop kunnen ongeveer 15 deelnemers meedoen. Meld je dus snel aan voor één van de data via  
vrijwilligers@CliniClowns.nl  Geef duidelijk aan voor welke datum je kiest en geef zo mogelijk een 2e 
en 3e optie aan! 

 Woensdag 27 maart de avond van 17.30-21.30 uur  : Vertel op jouw manier het CliniClowns 
verhaal met Patrick van Gils 

 Vrijdag      29 maart  de middag van 13.30-17.30 uur : Vertel op jouw manier het CliniClowns 
verhaal met Patrick van Gils 

 zaterdag    18 mei     de ochtend van 09.30- 13.30 uur: Vertel op jouw manier het CliniClowns 
verhaal met Patrick van Gils 

*N.B. een aantal van jullie heeft op 29 september 2018, kennis gemaakt met Patrick van Gils. De 
workshop die hij toen gaf was een appetizer voor de workshop die we in samenwerking met hem 
hebben ontwikkeld. Ging het 29 september alleen over de vorm, de workshops die nu gaan komen, 
gaan over het combineren van vorm en inhoud. Dus ook al was je er op 29 september….. meld je 
gerust nog een keer aan!!   

Goodhabitz 

Voor de online-trainingen zijn we een samenwerking aangegaan met Goodhabitz.  Goodhabitz is een 
jong, succesvol bedrijf, dat een breed aanbod van online–trainingen ontwikkelt en aanbiedt. Je kunt 
het aanbod alvast bekijken op Goodhabitz.com. Elke maand komen er nieuwe trainingen bij en jullie 
kunnen binnenkort van het gehele aanbod gebruik maken!  

Hoe kwamen we op Goodhabitz? 

In 2018 hebben we met 10 collega’s van het marketing team een pilot gedaan om te kijken welke 
trainingen wij konden gebruiken in ons werk, hoe de trainingen in elkaar zitten en wat we ervan 
vonden. We waren enthousiast en de bevindingen waren goed, vandaar dat we deze mogelijkheid 
ook aan jullie willen aanbieden.  De trainingen zijn laagdrempelig , hebben allemaal een bepaalde 
vaste structuur en kunnen allemaal in delen worden gevolgd op het moment dat het jou uitkomt. Een 
gemiddelde training duurt 2,5 uur. 

We willen natuurlijk dat iedereen zo snel mogelijk de trainingen kan gaan volgen. We zijn nu met de 
voorbereidingen bezig om in februari echt goed van start te kunnen gaan. Je krijgt in februari een 
uitnodiging om in te loggen, vergezeld van een korte gebruikershandleiding. Belangrijk is dat je 
begrijpt hoe de trainingen zijn opgebouwd en hoe je ermee kunt werken en dat we ervaringen 
uitwisselen. We hebben hiervoor wat tijd gereserveerd op de dagen dat de workshops ‘vertel het 
CliniClowns’verhaal zijn ingepland (27 maart, 29 maart en 18 mei).  

In de loop van maart zullen we communiceren welke trainingen bij welke taakomschrijving horen. 
We gaan ervan uit dat je de trainingen die bij jouw taakomschrijving vermeld zijn in de loop van het 
jaar gaat volgen. Daarnaast kun je elke online training volgen die je leuk/leerzaam lijkt. Het gehele 
aanbod staat tot je beschikking!! 
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2.Vrijwilligersdag 13 april 2019 (ongeveer van 14.00-20.00 uur) 

Met het Organisatie Team Vrijwilligersdag 2019 en de Van hier naar Beter Club hebben we in 2018 
gebrainstormd over het doel/de betekenis van een vrijwilligersdag en de invulling daarvan. 

Punten die belangrijk werden gevonden: 

 Tijd voor en met elkaar; 

 Iets doen/beleven maar vooral in de sfeer van ontspanning en leuk (leren doen we op een 
ander moment);  

 De vrijwilligersdag moet een uiting van waardering zijn voor de inzet van vrijwilligers. 
 

Met deze punten op het netvlies hebben wij een drietal voorstellen gemaakt en daaruit is er een 
gekozen door de betrokken groep vrijwilligers. Het wordt een ontspannen bijeenkomst op een leuke 
locatie met voldoende tijd voor elkaar, lekker eten en drinken en ook nog een vorm van 
entertainment. 

Dus: geen enkele reden om niet te komen!! Meld je aan via vrijwilligers@CliniClowns.nl!!!! 

Voor de komende jaren zullen we deze trend voortzetten. Training en ontwikkeling wordt dus los-
gekoppeld van de vrijwilligersdag.  

Tot slot: Voor de volledige lijst met alle data van bijeenkomsten voor vrijwilligers, zie de agenda op 
jullie website 
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