
Nieuw gezicht in Raad van Toezicht: Renate Stam 
 
Amersfoort, 27 januari 2023 – Renate Stam volgt Hermine Voûte op in de Raad van Toezicht van 
CliniClowns. Hermine vertegenwoordigde de portefeuille juridische zaken, arbeidsrecht, risk, 
compliance & governance sinds 13 december 2010. Zij is – als dochter van Dr. Tom Voûte, 
initiatiefnemer van CliniClowns in 1992 – onlosmakelijk verbonden met dit goede doel. Vanaf nu niet 
meer als lid van de Raad, maar wel met heel haar hart. Renate Stam neemt haar taken over. 
 
 

 
 
Over Renate  
Renate Stam is advocaat en partner bij JENS advocaten. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en 
contractenrecht. Ze adviseerde in haar loopbaan diverse zorginstellingen en is daarin thuis. Ze is 
toezichthouder bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen en was dit tot voor kort ook bij het Kadaster. 
Nu sluit ze zich aan bij de Raad van Toezicht van CliniClowns. Renate kijkt er naar uit: 
 
“Ik vind het een eer plaats te nemen in de Raad. Ik heb zulke mooie dingen gehoord van ouders wiens 
kinderen enorm hebben genoten van de clowns. En ik zie hoe verwoestend de ziekte dementie is en ben 
enorm bij dat CliniClowns ook in verzorgingshuizen spelen. Ik kijk ernaar uit mijn steentje bij te kunnen 
dragen aan deze geweldige organisatie.” Aldus Renate. 
 



Voor altijd in het hart 
Hermine kijkt met veel enthousiasme terug op haar 12 jaren in de Raad van Toezicht. Heel mooi om 

verbonden te zijn aan het goede doel dat in Nederland is opgericht dankzij haar vader Dr. Tom Voûte, 

destijds hoofd van de afdeling kinderoncologie van het Emma Kinderziekenhuis. Hij had clowns in het 

buitenland aan het werk gezien en wilde dat ook graag in Nederland introduceren. In 1992 werd 

CliniClowns opgericht op zijn initiatief. 

“Ik heb grote bewondering voor wat de clowns kunnen bewerkstellingen; ze creëren een onbezorgd 

moment in een vaak moeilijke situatie. Maken van iets donkers, iets lichts. Maken zo enorm puur 

contact met kinderen die ziek of gehandicapt zijn, of mensen met mensen met dementie. De lach die 

dan verschijnt is onbetaalbaar. Met weemoed neem ik afscheid en blijf in mijn hart altijd met dit mooie 

doel verbonden.” 

 
Meer informatie (Niet voor publicatie): 
Voor meer informatie over interview verzoeken, neem contact op met Ilja van Alten, 06-26518605 of 
ilja.van.alten@cliniclowns.nl 
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