
 

 

 

TAAKOMSCHRIJVING: vrijwilliger voor het CliniClowns College 
(taakgebied Producties/Activiteiten) 

 

CliniClowns College 
Het CliniClowns College  is een unieke belevenis voor zieke en gehandicapte kinderen en hun gezin. 
Juist op het moment dat het extra hard nodig is. Tijdens het twee uur durende bezoek zijn er geen 

andere gezinnen aanwezig. Vanaf het moment dat de deuren van het CliniClowns College 
openzwaaien, gebeuren er vreemde dingen en nemen de clown het gezin mee in een wonderlijk 

avontuur. We sluiten het bezoek af met overheerlijke, versgebakken pannenkoeken.  

 

Doel 
Als vrijwilliger voor het CliniClowns College ben jij het visitekaartje van het College die dag. Als 
gastheer-/vrouw ontvang en verwelkom je het gezin en help je mee met de voorbereidingen en 
afronding van de bezoeken, zodat de clowns hun handen vrij hebben en zich volledig kunnen richten 
op het gezin en spel.  
 
 
Werkzaamheden 
- Eerste aanspreekpunt voor de gezinnen tijdens ontvangst en pannenkoeken eten 
- Gereed maken van de ontvangstruimte en ingang 
- Klaarzetten van kopjes, bordjes etc. 
- Pannenkoeken bakken 
- Opruimwerkzaamheden  
 
 
Benodigde competenties/vaardigheden 
Je bent bereid je handen uit de mouwen steken. Je kunt goed samenwerken, plaatst het gezamenlijk 
resultaat op de eerste plaats en zet je daar volledig voor in. Je hebt oog voor anderen en voelt aan 
waar zij behoefte aan hebben.  Je bent je bewust van het effect van je eigen gedrag op anderen. Je 
onderkent de gevoelens houding en motivatie van anderen en staat daar voor open.  
 

Beschikbaarheid 
Je bent beschikbaar gedurende een hele speeldag. Een speeldag duurt van ongeveer 09:30 uur tot 
17:00 uur. Je bent minimaal 8 keer per jaar inzetbaar in de weekenden. Het is gewenst maar niet 
noodzakelijk dat je ook op doordeweekse dagen tijdens de schoolvakanties beschikbaar bent.  

 
Aanspreekpunt en samenwerking 
Productieleider CliniClowns College: Donja Burggraaf 
Coördinator vrijwilligers: Marit Kuyper en Kitty Bosman  
Op de speeldag werk je samen met 2 CliniClowns (en op dagen met vier bezoeken is er ook nog een 
andere vrijwilliger aanwezig) 
 

 



 

Opleiding/training 
Basis training vrijwilligers CliniClowns  
1 x 1 dag inwerken door Productieleider tijdens speeldag  
1 x meelopen tijdens speeldag met een ervaren vrijwilliger 
 
 
Materialen en kleding van CliniClowns 
Kookschort 
Jas 
Polo 


