
 

 

 

 

 

 

 

SPELEN – VERBINDEN –  INLEVEN 
 

Stichting CliniClowns Nederland & Jobtraining hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat ‘Plezier 
Werkt’ en dat het vermogen tot spelen in het dagelijks leven daarin een belangrijke motor is. Leer 
hoe je je opnieuw kunt verwonderen over dingen, zonder te oordelen: het beginpunt van creatief 
denken. Leer sferen beter aan te voelen en hierop te anticiperen. Of anders gezegd: leer vrij van 
geest te zijn. Verrassing en plezier met elkaar zijn het resultaat, want je eigen speelruimte en 
creativiteit blijkt groter dan gedacht. Deze workshop levert naast een waardevolle bijdrage aan de 
teambuilding, ook een bijdrage aan het goede doel: 22% gaat naar de CliniClowns. 

Competenties 

Creativiteit 

Durf 

Samenwerking 

Inlevingsvermogen 

 

Aanpak 

In deze verrassende workshop (her)ontdek je het belang van spelen en vergroot je jouw 

omgevingsbewustzijn en improvisatievermogen in de vele theatersportopdrachten. Leer sferen aan 

te voelen in de waarnemingsoefeningen en leer écht contact te maken in ‘Het spel aan de deur’. 

Ervaar hoe het voelt om echt ‘in het moment’ te zijn en wat dit je oplevert. Een actieve workshop, 

waarin ook veel wordt gelachen.  

 

Resultaat 

 Je hebt ervaren hoe het is om letterlijk in beweging te komen 

 Je hebt op een andere, speelse manier naar de wereld om je heen gekeken 

 Je hebt ervaren hoe het is om in ‘het nu’ te zijn 

 Je hebt echt contact gemaakt  

 Je hebt je inlevingsvermogen vergroot 
 

Trainer 

De Vrijgeestig workshop wordt uitgevoerd door een trainer van Jobtraining. Onze trainers zijn onze 

trots: enthousiaste mensen die beschikken over een jarenlange ervaring. Zij weten zij snel een veilige 

sfeer te creëren, waardoor er in vertrouwen kan worden gewerkt aan het versterken van de 

vaardigheden. Hun praktische benadering en enthousiaste manier van trainen maakt dat deelnemers 

zin krijgen om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.  



 

Duur 

1,5 uur of 3 uur 

 

Kosten  
Vrijgeestig workshop 1,5 uur -  van 5 tot 25 deelnemers    € 1.050,-* 

Vrijgeestig workshop 3 uur -  van 5 tot 25 deelnemers    € 1.250,-* 

 
Op maat 
Deze workshop wordt altijd op maat aangeboden, passend bij de doelstelling, doelgroep en 

organisatie. Neem contact met ons op voor de tarieven voor grotere groepen en om te horen 
welke tijdsduur geschikt is voor jouw vraag. 


