
WELKOM!
VRIJWILLIGERSDAG 21 APRIL 2018 

10.30 - 11.00 Opening 

11.00 - 11.30 Coen, Kitty en Marit: waar staan we?

11.30 - 11.45 Vragen

11.45 - 11.55 Pauze

11.55 - 12.30 Jacqueline Kaptein: Workshop Open Blik 

12.30 - 13.15 Fotomoment met aansluitend lunch

13.15 - 15.15 Workshops: Je kunt meer dan je denkt

15.15 - 15.30 Afsluiting en borrel met hapje



VRIJWILLIGERS BIJ CLINICLOWNS
2018-2025
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van vrijwilligers

Trots

Talent

Kracht van vrijwilligers
Wij geloven in de kracht van het inzetten van vrijwilligers. Alle kennis en 
expertise die er is, het enorme netwerk wat we hiermee met z’n allen hebben is 
zo waardevol.  Daar willen we nog optimaler gebruik van maken. 

Talent
We streven ernaar je als vrijwilliger zo goed mogelijk te faciliteren en te 
inspireren om je eigen kennis en kunde zo goed mogelijk voor ons in te zetten. 
En om je eigen talenten nog meer te kunnen ontwikkelen en in te zetten voor 
CliniClowns.

Trots
Wij zijn trots op onze vrijwilligers. Als wezenlijk onderdeel van onze organisatie, 
proberen we jullie zo goed mogelijk verbonden te houden met ons werk zodat je 
je als vrijwilliger echt ambassadeur van ons werk voelt en hier trots op bent.



ONZE UITDAGING EN PLAN

Hoe kunnen we samen met jullie onze ambitie waarmaken?

Over 5 jaar zien we een groei in het aantal inzetbare vrijwilligersuren. Dit doen wij door het 

ontwikkelingen van:

 Heldere taakgebieden met duidelijke taakomschrijvingen

 Nieuwe activiteiten voor vrijwilligers

 Een ‘talentontwikkelingsprogramma’



TAAKGEBIEDEN VRIJWILLIGERS

• Taakgebied als basis voor de inzet, begeleiding, (talent)ontwikkeling van/met de vrijwilligers.

• In de 3 taakgebieden worden verschillende taken in detail omschreven middels taakomschrijvingen (in 2018 - 5 taken). 

• Als vrijwilligers kun je verschillende taken doen en kun je je dus binnen meerdere taakgebieden inzetten.



VRIJWILLIGER – PRODUCTIES/ACTIVITEITEN
INZET BIJ ACTIVITEITEN VANUIT SCN RONDOM ONZE DOELGROEP EN ACHTERBAN

 Ontvangen/begeleiden van gezinnen en achterban

 Alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden ten 

behoeve van producties/activiteiten zoals: 

 Helpen bij voorbereiding van een evenement/voorstelling

 Klaarzetten van catering

 Helpen bij op- en afbouw 

 Logistieke werkzaamheden 
CliniClowns College
Donateuravonden



VRIJWILLIGER – RELATIES
JE GAAT NIEUWE (LOKALE) RELATIES AAN EN/OF ONDERHOUDT ZE

 Contact onderhouden met onze achterban 

 Cheques in ontvangst nemen

 Startschot geven bij acties

 Kort vertellen over ons werk 

Vrijwilliger voor Acties
Vrijwilliger voor Webcare
Vrijwilliger voor de Happy Call



VRIJWILLIGER – VOORLICHTING
JE LAAT ONZE RELATIES EN ACHTERBAN ZIEN WAT DE IMPACT VAN ONS WERK IS

 Geven van voorlichting d.m.v. een presentatie of op een andere manier de

impact van ons werk overbrengen op onze relaties en achterban.



NIEUWE ACTIVITEITEN

September 2017 vrijwilligersdag – wat is er gebeurd?

- Projectgroep gestart ‘Schudbol’

- Denken over andere manieren om de kracht van ons werk te verspreiden

- Webcare- en Happy Call (nieuwe) vrijwilligers gestart

Onderzoekende gesprekken over inzet van vrijwilligers voor het:

- Bezoeken van (zorg)instellingen

- Opbouwen en onderhouden van regionale persrelaties

- Netwerken in eigen regio

- Inzetten tijdens de Alpentocht 2018



TALENTONTWIKKELINGSPROGRAMMA

21 april 

Kennismaken met 
taakgebieden

1e week mei

Lancering website 
en versturen 

enquête

Juni t/m 
september

Meekijken met 
ervaren 

vrijwilligers

29 september

1e Trainingsdag

2019

Trainingen / 
Workshops



WORKHOPS: 5 APPETIZERS

5 taken: Voorlichting | Acties| Webcare | Happy Call | College

• 5 x 20 minuten
• Iedere workshop in andere ruimte
• 5 minuten om te verplaatsen
• Iedere groep doorloopt alle workshops
• Interactief



WORKSHOPS: WAT IS HET DOEL?

• Een beeld en gevoel krijgen bij de 5 taken

• Ervaringen horen van vrijwilligers die de taak al uitvoeren



WORKSHOPS GROEPSINDELING

• Groep 1  start met Voorlichting  Frouke 
• Groep 2  start met Acties Jenny
• Groep 3  start met Webcare Marieke
• Groep 4  start met Happy call Chantal
• Groep 5  start met College Coen

Daarna: schuift iedere groep door naar de 
volgende workshop. 


