Het bestuur van de Stichting VisiteClowns wil graag met ingang van 15 maart 2019 of zo
spoedig mogelijk daarna, een aantal nieuwe

CLOWNS
verbinden aan de stichting. De Stichting VisiteClowns heeft geen eigen personeel in dienst,
maar verleent aan de stichting verbonden clowns opdrachten voor bezoeken
(‘speelbeurten’) in verpleeg- en zorginstellingen. Deze clowns zijn allemaal ZZP-er.
De Stichting VisiteClowns is in 2008 opgericht met als doel om contact te maken met
ouderen met dementie en mensen met een verstandelijk beperking. De clowns bezoeken de
mensen in de huiskamer en/of aan bed. Het streven is om een reeks van bezoeken af te
leggen in verpleeg- en zorginstellingen, zodat er ook daadwerkelijk sprake kan zijn van een
bijdrage voor kwaliteit van leven voor deze doelgroepen. De stichting ontvangt haar
middelen uit de opbrengsten van deze bezoeken, uit subsidies, sponsoring en donaties.
Uitgebreide informatie over ons werk treft u aan op www.visiteclowns.nl

Het profiel van een VisiteClown is:
➢ heeft affiniteit met de doelgroepen
➢ heeft ruim aantoonbare ervaring als clown en werken als clown in
verpleeghuizen/zorginstellingen
➢ is professioneel zowel op artistiek als op zakelijk gebied
➢ kan zich verplaatsen in de belevingswereld van degene voor wie hij/zij speelt en het
spel daarop afstemmen
➢ is bereid om door scholing en trainingen vakkennis en vaardigheden op peil te
houden of te ontwikkelen.
➢ staat open voor feedback en kan het op een prettige wijze geven
➢ betrouwbaar, correct, sociaal en flexibel
➢ is in het bezit van een actueel VOG en staat ingeschreven bij de KvK
De VisiteClown onderschrijft de doelen en de werkwijze van de stichting en is bereid om zijn
eigen bijdrage te geven aan de ontwikkeling en de uitbouw van de stichting.
De selectieprocedure voor de functie van Clown bestaat uit een selectie uit de
binnengekomen aanmeldingen, een gesprek en een auditie in de vorm van meespelen. Je
kunt je sollicitatie uiterlijk 23 januari 2019 sturen aan info@visiteclowns.nl. Wil je naast een

brief met motivatie ook een actueel curriculum vitae meesturen, een filmpje waarop je als
clown duidelijk te zien bent en minimaal 2 referenten opgeven? De gesprekken zullen
plaatsvinden op donderdag 14 februari 2019 of donderdag 21 februari 2019.
Meer informatie kan je vinden op www.visiteclowns.nl. Wij zien je reactie graag tegemoet.

