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Spelen is voor ieder mens belangrijk en voor kinderen in het bijzonder. Spelen 
opent je horizon, doorbreekt je routine en geeft je weer energie. Voor zieke en 
gehandicapte kinderen in ziekenhuizen en instellingen geldt dat des te meer. 
Daarom komen we als CliniClowns al decennialang bij juist die kinderen op bezoek. 
Om ze te verrassen, op te fleuren en even boven hun situatie uit te laten stijgen. 

Onder de indruk
Ik ben écht onder de indruk van het werk van de clowns. CliniClowns brengen  
oprecht en speels contact. Vanuit verwondering en spel laten ze zieke en  
gehandicapte kinderen lachen, ontspannen en genieten. Ze doen dat op een 
hartverwarmende manier, met verbeelding, zoals alleen een clown dat kan.  
Juist voor een kind in een kwetsbare gezondheidssituatie is écht en warm contact 
ontzettend belangrijk. Een kind voelt zich beter, is meer ontspannen en kan de 
situatie beter aan. Het kind is gewoon weer kind en geen patiënt, dat is wat het 
nodig heeft!   
  
Een goed jaar
2016 is opnieuw een goed en bijzonder jaar geweest voor CliniClowns. En daarmee 
ook voor alle zieke en gehandicapte kinderen die we mochten bezoeken. We reali-
seerden ruim 88.000 ontmoetingen tussen clowns en zieke en gehandicapte kinderen. 
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal ontmoetingen stabiel gebleven en de waar-
dering van ons werk vergroot. We scoren gemiddeld een 9. Daar zijn we ontzettend 
trots op. We kregen steun van 6.000 extra structurele donateurs en actievoerders 
haalden 22% meer op dan vorig jaar. Uiteindelijk is 13,5 miljoen euro bijeengebracht. 

WOORD VOORAF

Toekomst
Sinds 1 januari 2017 ben ik de directeur van CliniClowns. Mijn taak is om een stevig 
fundament voor de toekomst te leggen en het mooie werk van de CliniClowns te 
versterken en verder te ontwikkelen. 
De behoefte aan de inzet van CliniClowns blijft groeien. Om dit mogelijk te maken, 
kijken we in 2017 opnieuw naar onze inzet in ziekenhuizen en instellingen, onze 
bedrijfsvoering, onze efficiency en manieren om de samenleving te blijven binden en 
overtuigen van de noodzaak van ons werk.

Dank je wel
Ons werk kunnen we alleen doen dankzij de niet aflatende steun van al onze  
donateurs, sponsors, actievoerders, vrijwilligers, partners en natuurlijk de  
zieken huizen en instellingen waar we spelen. Vanaf deze plek wil ik, namens alle 
betrokkenen, iedereen die zich voor ons heeft ingezet hartelijk bedanken voor de 
loyaliteit en steun in het afgelopen jaar. We hopen ook in 2017 weer op je te mogen 
rekenen. Zodat we er opnieuw mogen zijn voor iedereen die ons nodig heeft.
  
Coen Abbenhuis - Directeur
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1. HET CLINICLOWNS EFFECT

Er zijn zó veel ontroerende en hartverwarmende verhalen naar aanleiding van  
een ontmoeting met een CliniClown. Van zieke en gehandicapte kinderen die 
vrolijkheid, zelfvertrouwen én kracht kregen, op het moment dat zij dat het hardst 
nodig hadden. Van ouders die oprecht geraakt zijn, omdat ze hun kinderen zagen 
opleven. Ook in 2016 werd overduidelijk: CliniClowns, geen kinderachtig effect. 

Voor wie? 
We zijn er voor zieke en gehandicapte kinderen. Al sinds 1992. 

Waar?
Onze professioneel opgeleide clowns bezoeken nagenoeg alle ziekenhuizen met een 
kinderafdeling, maar ook hospices, klinieken en andere instellingen door heel 
Nederland. Ze ontmoeten kinderen ook thuis, op school, tijdens evenementen en 
online. In 2016 ging dat om 88.284 ontmoetingen!

Wat doen we?
 Onze clowns brengen vrolijkheid en lichtheid. Zieke en gehandicapte kinderen 
worden vaak geconfronteerd met wat ze níet kunnen, CliniClowns focust zich juist op 
wat ze wél kunnen. De clowns zetten het kind centraal. Door écht contact te maken 
en hun verbeeldingskracht in te zetten, zorgen ze ervoor dat kinderen even vergeten 
dat ze ziek zijn en weer kind kunnen zijn. 

Dat heeft effect! 
De CliniClowns zorgen niet alleen voor afleiding en plezier; de toegevoegde waarde 
reikt veel verder. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de verbeeldings-
kracht van de clowns en vooral de oprechte aandacht de behandeling van de 
kinderen ten goede komt. Samen spelen kan angst verminderen, pijn verlichten  
en geeft emoties de ruimte. Kinderen kunnen weer lachen, ontspannen en op 
zichzelf vertrouwen. 

Onze missie
Wij zijn er voor een klein magisch moment met grote betekenis door oprecht contact 
met de clown voor kinderen in een moeilijke gezondheidssituatie.

Onze visie
In 2025 zijn wij er voor iedereen die ons nodig heeft en heeft  
elke inwoner van Nederland een magisch moment van  
CliniClowns ervaren en het belang gevoeld van de betekenis ervan. 

Onze doelstelling
Zieke en gehandicapte kinderen afleiding en plezier geven om  
de kwaliteit van hun leven te verbeteren. 
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In 2016 vonden 88.284 ontmoetingen plaats tussen CliniClowns en zieke  
of gehandicapte kinderen. Wat een effect had dat!   

2.1 Geen kinderachtig effect 

Er wordt vaak vanuit gegaan dat de inzet van CliniClowns alleen is bedoeld voor 
afleiding en plezier. Hoewel beide belangrijk zijn, reikt de toegevoegde waarde 
verder. Uit wetenschappelijke onderzoeken1 blijkt: clownsbezoek vermindert  
stress en angst en geeft de kinderen kracht, zelfvertrouwen en energie. Dat wordt 
bevestigd door Gordon Slabbers, kinderarts in ziekenhuis Bernhoven in Uden:  
‘Ik hoop echt dat elk ziekenhuis vaker CliniClowns bezoek kan krijgen, omdat dit 
voor de kinderen en het personeel heel veel goeds betekent. Het werkt zeer  
prikkelend, afleidend, geruststellend en pijn verlagend voor kinderen.’ Ook ouders zien 
een meerwaarde van een ontmoeting met een CliniClown: van ‘kinderen voelen zich 
gehoord’ tot ‘fijn om te kunnen ontladen in een ‘onveilige’ wereld.’ Het gemiddelde 
rapportcijfer dat zij ons in 2016 gaven naar aanleiding van een klanttevredenheids-
onderzoek: een 9!2 

2.2 CliniClowns op bezoek bij kinderen

In ziekenhuizen & instellingen  
De meeste CliniClowns ontmoetingen vinden plaats in het ziekenhuis, waar de 
clowns bij elk kind apart op bezoek komen, zodat het alle aandacht krijgt. Daarbij 
wordt goed gekeken naar wat een kind aankan. Zo wordt bij de een groot uitgepakt 
en is het spel bij de ander juist subtiel. Het komt ook geregeld voor dat de clowns 
spelen in hospices, klinieken en revalidatiecentra. In 2016 ging dat om 58.780 
ontmoetingen. Daarnaast brachten de CliniClowns 24 keer een thuisbezoek bij 
kinderen die vanwege hun ziekte of handicap noodgedwongen veel aan huis 
gebonden zijn. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de rest van het gezin is  
zo’n bezoek een bijzonder moment waarvan het effect nog lange tijd voelbaar is. 
Deze ontmoetingen werden gemiddeld gewaardeerd met een dikke 8! 

CliniClowns app
Webcammen met de clowns en live-shows bekijken; het kan met de gratis  
CliniClowns app, die in augustus 2016 is geïntroduceerd. Dat leverde vorig jaar 8.631 
ontmoetingen tussen clown en kind op en er waren 464 live-shows. Met de app 
kunnen zieke en gehandicapte kinderen waar ze ook zijn en wanneer ze maar willen 
contact maken met de clowns. Bijvoorbeeld net voor een operatie of als ze er even 
helemaal doorheen zitten. De clowns zijn er zo ook voor kinderen die geïsoleerd 
liggen, thuis in bed herstellen of in het ziekenhuis liggen op een dag waarop de 
clowns er niet zijn. Dat wordt gewaardeerd: kinderen geven de app een 7,2, ouders 
zelfs een 8. De app is ook standaard geïnstalleerd op de gratis ziekenhuis-laptops 
met internet, verzorgd door Stichting Michael Wings. 

Klein Zintuigen Orkest 
Verstandelijk beperkte en gehandicapte kinderen kunnen niet overal aan meedoen 
en raken daardoor sneller in een isolement. Om hun zintuigen te prikkelen én 
talenten aan te spreken, heeft ons Klein Zintuigen Orkest afgelopen jaar 1.400 keer 
de voorstelling ‘Post!’ gespeeld op zorglocaties (met name bij kinderdagcentra, 
mytylscholen en zmlk-scholen). Hiermee bereikten we 9.729 kinderen. Nieuw is dat 
we in 2016 ook voor drie groepen van het voortgezet speciaal onderwijs hebben 
gespeeld. Een welkome investering, blijkt uit ons klanttevredenheidsonderzoek:  
we kregen er een 8,7 voor.

2. MOOIE RESULTATEN

1 Bertini 2011, Dunbar 2011, Grinberg 2012, Linge 2008 en 2013.
2 Dit is het gewogen gemiddelde van de rapportcijfers van onze activiteiten.

Spelen & ontdekken 
Er staan 131 CliniClowns Speelkoffers in ziekenhuizen met een kinderafdeling,  
hospices en revalidatiecentra. Dit is een speel-en-ontdek-wereld die garant staat  
voor verrassend speelplezier.
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Speel je mee? 
Met gloednieuwe kostuums voor de clowns én een extra team ging ‘Speel je mee?’ 
goed van start in 2016. De interactieve spelvorm voor kleine groepen op scholen in 
het (voortgezet) speciaal onderwijs zorgt ervoor dat kinderen loskomen van hun 
alledaagse situatie en worden uitgedaagd om op een zintuiglijke manier op avontuur 
te gaan. Ze bedenken zelf het verhaal én spelen daarin de hoofdrol. In 2016 zijn 248 
voorstellingen gegeven, waarbij 2.948 ontmoetingen plaatsvonden. Het rapport-
cijfer dat we daarvoor kregen? Een 8,8.

2.3 Kinderen op bezoek bij CliniClowns

Circus CliniClowns
Een dikke 9! Die kregen we vorig jaar voor Circus CliniClowns, dat speciaal is ontwikkeld 
voor verstandelijk- en/of meervoudig gehandicapte kinderen. Zo kunnen ook zij met 
hun familie naar een voorstelling gaan, iets wat vanwege hun handicap vaak 
uitzonderlijk is. Het circus trekt door heel Nederland met een voorstelling over een 
clownsfamilie. Daarbij worden alle zintuigen aangesproken. Nieuw is dat er meer 
ruimte is voor interactie, contact en muziek, én dat de kinderen de voorstelling door 
middel van een dvd met alle liedjes kunnen ‘voor- en nabeleven’. Met 155 voorstellingen 
op 6 locaties kwamen we tot 7.841 ontmoetingen. 

CliniClowns College
‘Na een moeilijk jaar hoorden we eindelijk weer haar schaterlach!’ En dit is nog maar 
een van de vele  dankbare reacties op een bezoek aan het CliniClowns College; een 
privé-theaterbelevenis, speciaal voor zieke of gehandicapte kinderen en hun 
familie. Vanaf het moment dat de deuren van het college openzwaaien, worden de 
kinderen meegenomen in een avontuur waarin zijzelf de hoofdrol spelen en zien veel 
ouders eindelijk kun kind ‘weer terug’. Dat gebeurde in 2016 tijdens 281 voorstellingen, 
waarin we 331 zieke en gehandicapte kinderen ontmoetten, en werd gewaardeerd 
met een… 9,5!

2.4 Goede resultaten

De resultaten die we in 2016 hebben behaald:

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bezoeken en ontmoetingen stabiel  
gebleven en de waardering van ons werk vergroot. Daar zijn we dan ook trots op.

Het aantal ontmoetingen ligt iets achter op de gestelde doelstelling. Dit heeft te 
maken met het feit dat kinderen steeds korter in het ziekenhuis verblijven en er 
daardoor minder kinderen aanwezig zijn. Op het aantal bezoeken kunnen we goed 
sturen, het aantal aanwezige kinderen is altijd variabel.

Doelstelling Resultaat

Aantal ontmoetingen tussen 
clown en kind 91.500 88.284

Gemiddelde kosten per 
ontmoeting € 100,- € 104,-

Gemiddelde waardering van  
ons werk 8,8 9
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92% van de Nederlanders kent CliniClowns3, maar wat we precíes doen? Vaak 
wordt gedacht dat de clowns vrijwilligers zijn die zomaar wat trucjes doen aan een 
ziekenhuisbed. Dat klopt niet. Daarom doen we er alles aan om te laten weten hoe 
het wél zit. Tegelijk proberen we zo veel mogelijk steun te krijgen.

Meeluisteroperatie
De media-campagne die in 2015 van start ging, kreeg een vervolg in 2016. Drie keer 
werd een serie mini-documentaires op de radio uitgezonden, waardoor mensen 
konden meeluisteren met de CliniClowns in het ziekenhuis. De bijbehorende  
advertenties werden – dankzij de steun van veel mediapartners - gratis geplaatst in 
40 miljoen kranten en magazines.

Ervaringen delen
De krachtige verhalen van kinderen die ervaring hebben met CliniClowns staan  
centraal in onze communicatie. Op social media, maar ook via free publicity in  
50 miljoen kranten. Zo komen de CliniClowns ineens heel dichtbij. In 2016 werd onze 
website 378.971 keer bezocht. Ons bereik via online advertising was 12,4 miljoen,  
via Facebook ruim 8,6 miljoen en op Twitter 615.586. 

Vertel het door
We kunnen alleen bestaan omdat de samenleving ons steunt. Daarom is het ont-
zettend belangrijk dat we iedereen vertellen wat we doen en waarom dat zo  
waardevol is. Of beter nog: dat anderen dat vertellen. De kinderen, de ouders,  
de artsen (uit eigen ervaring) , maar ook onze vrijwilligers. Ons doel is de samen-
leving met ons werk te verbinden. In de Chari-barometer 2016, een onderzoek dat 
inzicht geeft in de bekendheid en waardering van Nederlanders ten aanzien van  
115 ‘goede doelen’-organisaties staan we op de vijfde plaats. 
Onze filosofie is: als we mensen kunnen raken met ons werk, kunnen we  
rekenen op hun steun. In de vorm van geld, tijd, kennis of kunde.

3. ONS VERHAAL

3  Bron: Kien Goede Doelen Monitor 2016. Tot 2015 werd de naamsbekendheid gemeten met Metrix-lab. In 2015 was dit 98%,  
maar volgens Kien 90.7%. Dit betreft dus geen daling, maar is inherent aan de meetmethodiek. 

Onze Goodwill ambassadeur Jack van Gelder meldde zich 17 jaar geleden  
spontaan aan als onbetaald ambassadeur, om CliniClowns extra onder de aandacht 
te brengen: ‘Als ik met de CliniClowns mee mag naar het ziekenhuis, raakt het me 
altijd wat er gebeurt. Dit is een doel waar ik helemaal achter sta.’ 
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Het is hartverwarmend om te zien hoeveel support we krijgen! Want uiteindelijk 
kunnen we ons werk alleen doen dankzij de inzet van iedereen die CliniClowns een 
warm hart toedraagt en ons steunt, in welke vorm dan ook. Dus alle CliniClowns 
‘supporters’: ongelooflijk bedankt!  

4.1 Donateurs 

De bijdragen van alle donateurs zijn van levensbelang voor het voortbestaan 
van CliniClowns. 209.622 donateurs steunen ons met een maandelijkse donatie.  
Zo weten we vooraf hoeveel geld er binnenkomt en dat is essentieel voor de  
planning van onze CliniClowns bezoeken. Maar ook de eenmalige giften zijn  
onmisbaar. En dan is er nog de bijzondere groep ‘erflaters’, die CliniClowns in hun 
testament hebben opgenomen. Zij zijn ook ná hun leven nog van betekenis voor  
een ander. 
Om specifieke projecten uit te voeren kunnen we rekenen op de steun van stichtingen 
en vermogensfondsen. 

Bijzondere band
We waarderen elke gift. Daarom ontvangt iedere donateur een bedankje,  
inspireren we via mails, kaartjes en ons donateursblad LACH! En zorgen we  
ervoor dat iedereen zich betrokken voelt door het online panel en de CliniClowns 
donateursavonden. 

4.2 Actievoerders 

Hoeveel bedrijven en particulieren niet voor ons in actie komen! Van het inzamelen 
van mobiele telefoons, sponsorlopen en salarisdonatieprogramma’s tot het  
verkopen van zelfgemaakte armbandjes. Ook hun bijdragen zijn onmisbaar voor 
CliniClowns. 

4. SAMEN STAAN WE STERK

‘Ik heb geen kinderen als erfgenamen. 
Daarom heb ik CliniClowns in mijn  

testament gezet. Zo kan ik toch nog  
kinderen laten genieten en blij maken.  
Dat geeft me een heel goed gevoel.’
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Support
Om de acties goed te laten verlopen, zorgen wij voor de nodige support. We geven 
voorlichting, ondersteunen met diverse promotiematerialen, nemen cheques in 
ontvangst, geven het startschot bij de aanvang van acties en helpen met publiciteit. 
Daarnaast investeerden we in een platform voor acties. Hiermee kunnen actievoerders 
online hun actie promoten, geld ophalen via een sponsormodule en ook hulp vragen 
aan anderen om hun actie te ondersteunen. Dit platform wordt in 2017 gelanceerd. 

4.3 Ziekenhuizen en andere zorgpartners 

CliniClowns laten zieke kinderen overal in Nederland lachen, ontspannen en genieten. 
Inmiddels werken we samen met 8 academische ziekenhuizen, 79 (streek)ziekenhuizen4, 
revalidatiecentra en grotere zorginstellingen (gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, KiZo, 
Michael Wings, Siza, speciaal onderwijs en GGZ). 

Professionele samenwerking
We werken nauw samen met de locaties waar we spelen. We informeren over de 
toegevoegde waarde van CliniCowns, matchen vraag en aanbod en geven  
presentaties. We zoeken aansluiting op managementniveau en op de werkvloer.  
Zo krijgen de clowns voor hun bezoek van pedagogisch medewerkers en verpleeg-
kundigen te horen hoe het ervoor staat met de conditie en stemming van elk kind. 
De clowns stemmen hun spel hierop af. 

In het kader van de professionalisering van de samenwerking sluiten we sinds  
2016 samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen en instellingen af. De eerste 
2 overeenkomsten zijn inmiddels getekend.  

4.4 Vrijwilligers

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers?! Deze onmisbare krachten zorgen 
voor zichtbaarheid van CliniClowns door het hele land, helpen bij het werven van 
fondsen en ondersteunen bij onze activiteiten. In 2016 hebben, net als het jaar  
daarvoor, ruim 200 vrijwilligers hun tijd, talent, ervaring of contacten ingezet voor 
CliniClowns: enorm waardevol! 

Betrokken achterban
Om de vrijwilligers bij ons werk te betrekken, organiseren we jaarlijks een landelijke 
vrijwilligersdag, bieden we trainingen aan, zorgen we voor materialen, betrekken we 
ze waar mogelijk bij inhoudelijke onderwerpen en houden we ze op de hoogte via 
een nieuwsbrief en het intranet van CliniClowns. Nieuw in 2016 waren de bijeenkomsten 
om nieuwe voorlichtingsmaterialen toe te lichten en de training die is ontwikkeld voor 
de vrijwilligers die bij Circus CliniClowns ingezet worden. 

We zien vrijwilligers als (onbetaalde) werknemers en dat is verankerd in ons vrijwilligers-
beleid. In 2017 zetten we de huidige koers voort en ligt de focus op het nog optimaler 
inzetten van de kennis en expertise van elke vrijwilliger én op een bredere inzet in 
hun eigen regio.

4  In 2015 speelden we in 92 ziekenhuizen, in 2016 in 87. Dit komt door fusies binnen ziekenhuizen en het samengaan van  
kinderafdelingen. 09
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De 76 professionele clowns die we in dienst hebben, zijn het hart van onze  
organisatie. Zij worden ondersteund door 50 gedreven vakmensen op ons hoofd-
kantoor en 200 enthousiaste vrijwilligers,  onder leiding van onze directeur en een 
zeer betrokken Raad van Toezicht. Stichting CliniClowns Nederland maakt deel uit 
van CliniClowns Groep, waaronder ook Stichting CareClowns valt.  

5. WIE DOET WAT?
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De directie
Sinds 1 januari 2017 is Coen Abbenhuis directeur van CliniClowns. Samen met de 
managers van de afdelingen Clowns, Kennis & Projecten, Bedrijfsbureau, Marketing 
en Speellocaties vormt hij het managementteam (MT). Barbara Hellendoorn-Mineur 
was directeur tot en met augustus 2016. Vanaf september 2016 werd deze functie 
onbetaald waargenomen door Paul Jochems, die daarvoor tijdelijk werd afgevaardigd 
uit onze Raad van Toezicht. 

De clowns  
De 76 CliniClowns werken door heel Nederland en worden aangestuurd door het 
artistiek team vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort. De clowns zijn betaalde 
professionals met een opleiding op het gebied van podiumkunsten en hebben ruime 
spelerservaring en een ontwikkeld clownspersonage. CliniClowns worden, na een 
strenge selectie, intern verder opgeleid om te spelen voor onze kwetsbare doelgroep. 

De medewerkers op kantoor 
Onze 50 medewerkers op kantoor werken verder op vier afdelingen. Speellocaties 
regelt alle randvoorwaarden om de CliniClowns en kinderen samen te brengen, in het 
ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook in het CliniClowns Circus of via de CliniClowns app.  
Marketing maakt het contact tussen clown en kind mogelijk door de samenleving op 
verrassende, eigen wijze met ons werk te verbinden én in beweging te krijgen. Dat 
resulteert in steun in de vorm van geld, tijd, kennis en kunde.
Kennis & projecten waarborgt de kwaliteit van ons werk, meet de effecten en zet  
in op innovatie door onderzoek te doen naar de doelgroep, maar ook naar ontwik-
kelingen in de zorgmarkt.
Bedrijfsbureau ondersteunt dit alles, van huisvesting tot financiën, en werkt aan 
maatschappelijke aspecten (van minder papier- en energiegebruik tot de inzet van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). 
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Klaas Knot, voorzitter Raad van Toezicht:

‘Als raad zien we erop toe dat CliniClowns een gezonde organisatie blijft.  
In 2016 was het onze taak, door het vertrek van Barbara Hellendoorn-Mineur,  
een opvolger te benoemen. In Coen Abbenhuis hebben we de verbindende en 
inspirerende leider gevonden die CliniClowns nodig heeft. 
2016 was een goed jaar. De voorgenomen plannen zijn gerealiseerd en  
CliniClowns is binnen de begroting gebleven. En het allerbelangrijkst;  
het aantal ontmoetingen tussen kind en clown zijn op het beoogde peil.  
CliniClowns heeft een bevlogen en creatief team medewerkers, en een zeer  
betrokken achterban van donateurs, vrijwilligers, actievoerders en partners.  
Samen maakten zij die hartverwarmende ontmoetingen mogelijk. Een mooi  
resultaat! Voor ons is het van belang dat alle ontmoetingen juist daar plaats vinden 
waar het contact met de CliniClown het hardst nodig is én het meest effect heeft. 
Dat is waar de nieuwe directeur Coen met zijn team in 2017 mee aan de slag gaat. 
En daar hebben we alle vertrouwen in.’

De vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn onmisbare krachten. Een wezenlijk onderdeel van de  
organisatie. Zie ook pagina 9. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen, onder leiding van een voorzitter. 
Zij zetten zich onbetaald in voor CliniClowns en hebben ieder een eigen aandachts-
gebied. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de 
algemene gang van zaken binnen de stichting, en geeft de directie advies. De directeur 
rapporteert maandelijks de stand van zaken ten aanzien van de gestelde doelen. 
De zittingstermijn is 4 jaar en de leden kunnen maximaal 2 keer worden herbenoemd. 
De directeur mag advies uitbrengen over voorgenomen (her)benoemingen door de 
Raad van Toezicht. In 2016 is de Raad van Toezicht 5 keer samengekomen. 

 Meer informatie over onze Raad van Toezicht vind je op onderstaande link. 
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Om de kwaliteit van ons werk te blijven verbeteren en ons werk nauw te laten 
aansluiten bij de beleving van onze doelgroepen, maakten we in 2016 gebruik van: 

•  De kinderraad, een groep kinderen van 9 tot en met 17 jaar die meedenken over 
activiteiten. In 2016 hebben zij ons vooral geadviseerd over ludieke acties die 
kinderen voor ons zouden kunnen doen om meer geld op te halen.

•  Een behoeftenonderzoek, dat Nivel voor ons heeft uitgevoerd bij onder anderen 
zorgpersoneel, donateurs, (ouders van) doelgroepkinderen en de clowns zelf. Met 
deze input worden de kaders voor de lange termijn aangescherpt. 

•  Het donateurspanel, dat 4 keer bij elkaar is gekomen. En het nieuwe online dona-
teurspanel, dat in 2016 gestart is, en 4 keer werd geconsulteerd. 

•  Klanttevredenheidonderzoeken, zowel bij gezinnen die met ons werk te maken 
hebben als instellingen met wie we samenwerken. 

•  Impactmeting van de CliniClowns activiteiten op de doelgroep. Dat gaat een stap 
verder dan het klanttevredenheidsonderzoek. Zo kunnen we onderbouwen 
waarom men ons een hoge waardering geeft. In 2017 wordt deze meetmethode 
per productie uitgerold. 

•   Pilots. In 2016 werd een pilot gedaan op de Downpoli in het Alrijne ziekenhuis in 
Leiderdorp en gespeeld voor 18+-ers met een verstandelijke of meervoudige 
beperking bij Stichting Omega in Amsterdam. De resultaten zijn veelbelovend en 
worden verwerkt in het meerjarenbeleid.

•   De ontwikkelingen in Health Care Clowning, in vele internationale onderzoeken en 
artikelen.

•  De Charibarometer, die aangeeft welke positie we hebben in de goede doelen 
wereld. 

•   De Kien Goede Doelen Monitor, om onze merkpositie en campagnes te evalueren. 

Kwaliteitslabel
CliniClowns Nederland is aangesloten bij The European Federation of Hospital 
Clown Organizations en heeft het EFHCO kwaliteitslabel ontvangen voor clownsor-
ganisaties die voldoen aan strikte artistieke, financiële en organisatorische eisen. 
Via deze federatie wisselen we kennis uit met andere organisaties op het gebied 
van Health Care Clowning. 

Privacy
We zijn zeer scherp op privacy. We gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens van 
onze (potentiële) donateurs, vrijwilligers, actievoerders, relaties en bezoekers van 
onze website. Lees hierover alles in ons privacy statement 

6.1 Risicomanagement

We werken vanuit een bedrijfsrisico-analyse waar we continu op monitoren. Jaarlijks 
onderzoeken we of de benoemde risico’s nog gelden, of de genomen maatregelen goed 
worden toegepast en of deze de risico’s voldoende afdekken.
•  Contact tussen kind en clown is de kern van het werk van CliniClowns. Daar zit ook 

meteen de grootste risicofactor, onze risicobereidheid is daarmee laag. Daarom 
tekenen alle clowns een gedragscode die exact beschrijft wat er van hen wordt 
verwacht. De code besteedt aandacht aan: regels van de zorginstelling (van het 
niet hinderen van medische handelingen tot goede communicatie met het personeel), 
hygiëne, veiligheid, de doelgroep (respect voor de wensen van het kind) en geheim-
houding (ten aanzien van het kind en medische gegevens). Ook moeten alle 
medewerkers (inclusief Raad van Toezicht en vrijwilligers) elke vijf jaar een Verklaring 
omtrent gedrag bij het Ministerie van Justitie aanvragen. Indien dit risico zich toch 
voordoet, heeft dit invloed op het imago van CliniClowns en een negatieve invloed op 
de opbrengsten en het resultaat. Het afgelopen jaar heeft zich dit niet voorgedaan.

•  CliniClowns is giftenafhankelijk. Onze risicobereidheid ten aanzien van deze 
afhankelijkheid is laag. De afgelopen jaren zijn de inkomsten stabiel, met name 
door de grote achterban van donateurs. Daarom besteden we veel aandacht aan 
duidelijke informatie over wie we zijn en wat we doen, en aan een goede relatie 
met onze donateurs, partners en vrijwilligers. 

Ook hebben we een bedrijfsreserve om fluctuaties in de inkomstenstroom op te 
vangen. Indien dit risico zich voordoet, kan dit invloed hebben op de continuïteit van 
CliniClowns. De directie heeft vastgesteld dat CliniClowns aan haar verplichtingen 
van dit en komend jaar kan voldoen. Het risico  heeft zich dit jaar niet voorgedaan.

6. ZO BLIJVEN WE SCHERP
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2016 was een stabiel financieel jaar. De inkomsten van CliniClowns zijn licht 
gestegen, van € 13,3 miljoen in 2015 naar € 13,5 miljoen in 2016. De totale  
kosten stegen ook iets ten opzichte van 2015: van € 13,3 miljoen in 2015 naar  
€ 13,6 miljoen in 2016. 

7.1 Inkomsten

De inkomsten komen uit fondsenwerving, uit acties van derden en uit beleggingen. 

Fondsenwerving
De inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met € 166.395 ten opzichte van 2015. 
Daar droegen maar liefst 209.622 structurele donateurs aan bij (6.000 meer dan in 
2015). Zij doneerden 3% meer dan in 2015. Met acties voor CliniClowns werd in 2016  
€ 643.328 opgehaald. Dat is zelfs een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar. 
Vergeleken met de begroting lopen de inkomsten uit fondsenwerving iets achter;  
de spontane giften en de opbrengst uit de webshop waren lager dan verwacht.  
In de begroting zijn de opbrengsten uit nalatenschappen de meest onzekere 
inkomstenbron. In 2016 liepen deze opbrengsten in de pas met de begroting.

Acties derden
Dit betreft de steun van de Vriendenloterij. Sinds 2007 kunnen spelers van de 
Vriendenloterij de helft van de lotprijs aan CliniClowns doneren. Dat leverde in 2016 
€ 246.3225 op (tegenover € 284.159 in 2015). Begroot was een bedrag van € 220.000. 
Onze inschatting was dat er minder deelnemers zouden zijn.

Beleggingen
In 2016 was het resultaat uit beleggingen € 83.251 (tegenover € 105.206 in 2015).  
De beleggingsportefeuille bestaat zuiver uit Nederlandse staatsobligaties en wordt 
beheerd door een professionele vermogensbeheerder. Onze portefeuille is zo 
opgebouwd dat we geen koersrisico lopen.6 Het rendement was in 2016 3,6%. 

7. HET FINANCIËLE PLAATJE

7.2 Uitgaven

Waar ging je euro naartoe?

Van elke euro die we uitgaven is 79 cent besteed aan doelstellingswerk (begroot  
78 cent), 17 cent werd geïnvesteerd in fondsenwerving (begroot 18 cent), 4 cent aan 
beheer en administratie (begroot 4 cent). 

Beheer & Administratie
€0,04

Fondsenwerving
€0,17

Doelstelling

€0,79

5  Hiervan is -€ 3.515 geboekt in boekjaar 2017.
6  De waardering van de staatsobligaties gebeurt op basis van de geamortiseerde kostprijs, waardoor het behalen van een negatief 

koersresultaat niet meer mogelijk is. 13



Doelstellingswerk
Het doelstellingswerk7 kostte in 2016 € 10.725.364 (begroot € 10.840.000). Ten 
opzichte van 2015 is dit gestegen met 2,6%. Dit komt vooral door de ontwikkeling 
van de CliniClowns opleiding en de loonkosten. De stijging is getemperd door iets 
dalende voorlichtingskosten. Hier waren de loonkosten juist iets lager en is minder 
dan verwacht uitgegeven aan de corporate campagne. Van elke binnengekomen 
euro is in 2016 79,7% besteed aan de doelstelling (begroot 79,5%). Dit is 1,4% hoger 
dan in 2015.  

Wervingskosten
Aan werving werd € 2,3 miljoen uitgegeven (begroot € 2,4 miljoen ). Een daling van 
1,7% ten opzichte van 2015. Een aantal geplande acties ging niet door.
Het CBF-percentage8 was in 2016 17,7% (begroot 18%). Dit is 1,5% lager dan in 2015. 
Dit is ruim onder de CBF-norm van maximaal 25%. 

Beheer en administratie
4,1 % van de uitgaven betrof beheer en administratie (begroot 3,8%). Dit is 0,4% 
hoger dan in 2015. De norm die CliniClowns stelt is maximaal 5%, daar voldeden we 
ruimschoots aan. 

7.3 Onze reserves

De totale reserves bedroegen in 2016 ruim € 8,7 miljoen. Daarbinnen is de continuïteits-
reserve vastgesteld op € 4 miljoen. De totale reserve blijft ruimschoots onder de 
door Goede Doelen Nederland vastgestelde maximale norm. Vanuit de bestemmings-
reserve zullen wij de komende jaren extra uitgaven doen voor bijzondere projecten ten 
behoeve van ons doelstellingswerk. 

7.4 Personeel

In 2016 hadden we 76 clowns in dienst (46,7 FTE, begroot 47 FTE) en 50 medewerkers 
op kantoor (43,2 FTE, begroot 43 FTE). Het percentage ziekteverzuim was 4,16% 
(begroot: maximaal 4%).
Medewerkers van CliniClowns worden betaald conform de richtlijnen en de salaris-
tabel van de CliniClowns CAO. Voor de directiebeloning volgt CliniClowns de  
beloningsregeling van Goede Doelen Nederland. De leden van de Raad van  
Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.

Wil je meer weten over onze financiën? Download dan de jaarrekening.

De jaarrekening en dit jaarverslag zijn gecontroleerd door Ernst & Young. Download 
hier de controleverklaring.

7 Het realiseren van alle ontmoetingen tussen clown en kind, inclusief het invullen van alle randvoorwaarden en het geven van voorlichting.
8 De kosten van eigen fondsenwerving als percentage van de inkomsten uit eigen fondsenwerving.
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Het beleid dat we in 2016 hebben gevoerd, bleek succesvol en zetten we in  
2017 door. 

Meerjarenbeleid
De focus in ons meerjarenbeleid, dat in 2017 uitkomt, ligt onder andere op:  
•  CliniClowns op bezoek. Deze kernactiviteit, gericht op kinderen in een kwetsbare 

situatie binnen ziekenhuizen en instellingen, staat centraal. We onderzoeken waar 
we dit kunnen uitbreiden of intensiveren en of we dit ook voor andere doelgroepen 
kunnen aanbieden. 

•  Het CliniClowns effect. Op welke wijze heeft ons werk het grootste effect op de 
kinderen die wij bezoeken? Daarover gaan we in gesprek met ziekenhuizen en 
instellingen. In de komende jaren willen we ons nóg meer toeleggen op de  
maximering van dat effect.  

•  Verdieping van samenwerking met ziekenhuizen en instellingen. Waarbij we ons 
flexibel kunnen opstellen en in overleg met de ziekenhuizen en instellingen juist dan 
aanwezig zijn wanneer dat het meest gevraagd is. 

•  Het verder vormgeven en afronden van het interne opleidingsinstituut. Om de 
CliniClowns hun werk, zowel qua spel als qua professionele bagage, op een nog 
hoger niveau uit te laten voeren, worden clowns/acteurs in negen maanden 
opgeleid tot volwaardige CliniClowns. Het ontwerp van de opleiding ligt klaar en 
wordt in 2017 geïmplementeerd.

De behoefte aan de inzet van CliniClowns blijft groeien. Om dit mogelijk te maken, 
en überhaupt ons werk te kunnen doen, is het essentieel de inkomsten op peil te 
houden. We kijken continu naar onze bedrijfsvoering, onze efficiency en manieren 
om de samenleving te blijven binden en overtuigen van de noodzaak van ons werk. 
Hiervoor doen we in 2017 onder andere een investering in een nieuw CRM-systeem. 
We verwachten geen personeelsuitbreiding.  

Ons werk is alleen mogelijk door de niet aflatende steun van al onze donateurs, 
sponsors, actievoerders, vrijwilligers en partners. Ook in de toekomst blijven we een 
beroep op hen doen, zodat wij zoveel mogelijk zieke en gehandicapte kinderen 
kunnen bereiken. In 2017 zal CliniClowns bepalen hoe zij haar doelstellingsreserve 
hiervoor kan aanwenden.

8. DE TOEKOMST

Doelen voor 2017

1. Bereik. Het aantal ontmoetingen blijft stabiel (88.284). 
2. Impact. Ouders en kinderen waarderen ons werk met minimaal een 8. 
3.  Inkomsten. We streven naar een bedrag van € 13.555.000. Het CBF percentage 

is maximaal 19,3%. 
4.  Personeel. 76 clowns in dienst en 50 kantoor medewerkers. Het percentage 

ziekteverzuim is maximaal 3,8%.
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Begroting 2017

Staat van Baten en Lasten Begroting 2017
(in euro’s) €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving        13.285.000 

Baten uit acties van derden             189.000 

Baten uit beleggingen                81.000 

 
Som der baten        13.555.000 

LASTEN

Besteed aan doelstelling
- Voorlichting en educatie          1.669.000 

- Doelstelling          8.846.000 

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving          2.566.000 

- Kosten van beleggingen                20.000 

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie             534.000 

Som der lasten        13.635.000 
 

              80.000-

Wervingskosten in % baten eigen fondsenwerving 19,3%
Doelstellingskosten in % som der baten 77,6%
Beheer en administratie in % som der lasten 3,9%
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9. COLOFON

17


	p4: 
	p6: 
	p7: 
	p8: 
	Knop 6: 
	Knop 7: 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	p12: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 


