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Today is a good day to upgrade yourself 

 
In januari van dit jaar stuurden we een uitgebreide mailing over het trainingsprogramma voor 
vrijwilligers. Nog even ter herinnering: 

Professioneel, persoonlijk en met plezier. Deze uitgangspunten hanteren we voor het 

trainingsprogramma. Praktisch gezien betekent dit:  

 Dat iedere vrijwilliger de basistraining ‘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.  

In deze mailing een update en de beloofde indeling van de Goodhabitz trainingen per taakgebied.  

 
Update: Waar staan we nu? 
 
De basistraining ‘Vertel het CliniClowns verhaal’ door Patrick van Gils. 

26 vrijwilligers hebben deelgenomen aan deze training. We hebben veel enthousiaste reacties 
gekregen. 18 mei gaan er nog 14 vrijwilligers deelnemen en inmiddels zijn er twee nieuwe data 
ingepland voor degenen die nog geen gelegenheid hebben gehad de training te volgen: 

Vrijdag 14 juni  de middag van 13.30-17.30 uur  
Zaterdag 28 september: de ochtend van 09.30- 13.30 uur 
 
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! Kun je deze data niet, 
dan horen we het ook graag! 

En dan hier wat quotes van een aantal deelnemers: 
“Ik vond de training inspirerend en motiverend, we kregen van Patrick praktische handvatten en tips 
om hoofdpunten van een presentatie in een logische volgorde te zetten” 

“Het was ook een mooie gelegenheid om van elkaar te leren.” 

“Duidelijk / beknopt / overzichtelijk / goeie sfeer / een emotionele veilige omgeving . Met die laatste 

opmerking bedoel ik dat mensen de ruimte kregen om persoonlijke gevoelige dingen te benoemen. En 

dat werd door iedereen erg gewaardeerd en op waarde geschat.” 

“Leerzaam, heel nuttig, opbouwend, vertrouwen gevend en heel gezellig.” 

 “Te gek om mee te doen, inspirerend, creërend,  positiviteit , leuk om er mee aan de slag te gaan!” 
 
“Inventief, leerzaam en hele goede stap op weg naar de vrijwilliger/ambassadeur die we voor ogen 
hebben.” 
*Samen staan we sterk, *inspirerend, *ervaringen delen, *andere vrijwilligers beter leren kennen. 

*Enthousiasmerend, *verhelderend. 
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En ter aanvulling:  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 en jouw persoonlijke motivatie. Dus ook al 
was je er op 29 september… je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de training, het is 
geen herhaling. 
 

Online trainingen van Goodhabitz 

Rond de 60 vrijwilligers hebben hun  account geactiveerd bij Goodhabitz. Degenen die hun account 
niet hebben geactiveerd worden volgende week opnieuw uitgenodigd omdat de link in de vorige 
uitnodiging is verlopen. Vanaf het moment dat je de nieuwe uitnodiging ontvangt heb je 30 dagen de 
tijd om je account te activeren. Daarna is er geen mogelijkheid meer om aan te haken. 

Bij de basistraining ‘Vertel je Cliniclowns verhaal’ wordt tevens aandacht besteed aan de opbouw van 
de trainingen en worden er ervaringen uitgewisseld. De eerste geluiden over het volgen van deze 
online trainingen zijn heel positief! 

Inmiddels hebben we bekeken welke trainingen bij welk taakgebied horen en welke trainingen we 
aanraden voor iedereen dan wel per taakgebied. We hebben dit bijeengebracht in een overzicht dat 
we als aparte bijlage meesturen. 

Wij zijn blij met zoveel enthousiaste reacties en we hopen dat het aanstekelijk werkt voor degenen 
die nog niet actief deelnemen aan het programma! 

 

Take your chance to upgrade yourself!! 


