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Contactclown en ZZP-er; aandachtig ondernemen! 
	  

	  
Ben	  je	  contactclown	  en	  ZZp-‐er,	  klaar	  om	  je	  bijzondere	  rol	  in	  de	  zorg	  
te	  starten	  of	  uit	  te	  breiden?	  Als	  zelfstandige	  het	  beste	  in	  jezelf	  
bovenbrengen,	  tevredenheid	  wekken	  en	  ook	  nog	  financieel	  een	  
succes	  worden;	  kom	  dan	  naar	  deze	  unieke	  trainingsdag!	  	  
De	  tijd	  was	  nog	  nooit	  zo	  rijp	  en	  toch	  is	  de	  contactclown	  bij	  velen	  
nog	  onbekend.	  Daar	  gaan	  we	  wat	  aan	  doen!	  
 
 

De training 
 
Tijdens	  deze	  interactieve	  dag	  komen	  verschillende	  aspecten	  aan	  bod	  die	  bijdragen	  aan	  
krachtdadig	  ondernemen	  als	  contactclown.	  We	  zullen	  stilstaan	  bij	  de	  unieke	  kwaliteiten	  van	  
de	  contactclown	  en	  welk	  verschil	  hij/zij	  voor	  de	  doelgroep	  maakt.	  Daarbij	  is	  het	  van	  belang	  
alle	  belanghebbenden	  goed	  te	  kennen	  en	  focus	  te	  houden.	  	  
Hoe	  blijft	  mijn	  agenda	  gevuld?	  Structurele	  bezoeken	  brengen	  aan	  mensen	  voor	  wie	  contact	  
hebben	  niet	  meer	  vanzelfsprekend	  is?	  Hoe	  kom	  je	  zorgorganisaties	  binnen?	  Hoe	  overtuig	  je	  
de	  budgethouder?	  Wat	  regel	  je	  achter	  de	  schermen?	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  heb	  je	  een	  concreet	  actieplan	  waarmee	  je	  direct	  aan	  de	  slag	  kan.	  
 
Inhoud programma 
 

•   Kernkwaliteiten	  van	  de	  contactclown:	  welk	  verschil	  kan	  ik	  maken?	  
•   Kernkwaliteiten	  van	  een	  succesvol	  ZZP-‐er	  
•   De	  taal	  van	  de	  contactclown	  versus	  de	  taal	  van	  de	  opdrachtgever	  
•   Wie	  zijn	  mijn	  belanghebbenden?	  
•   Je	  ‘klant’	  kennen	  en	  erbij	  aansluiten	  

o   De	  mens	  met	  dementie	  
o   De	  mens	  met	  een	  verstandelijke	  beperking	  
o   Zorgorganisaties	  (management/AB-‐ers,	  

welzijnsmedewerkers,	  gehandicaptenzorg,	  
ouderenzorg)	  

•   Marketing	  en	  social	  media:	  do’s	  and	  don’ts	  
•   Financiën	  
•   Wat	  heb	  ik	  nog	  te	  doen?	  
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Over Kracht in Zorg 
 
Organisatie-‐	  en	  adviesbureau	  Kracht	  in	  Zorg	  is	  gestart	  door	  Karin	  Willemsen	  na	  25	  jaar	  
ervaring	  in	  de	  zorg	  als	  behandelaar,	  kwaliteitsdeskundige,	  coach,	  ervaringsdeskundige,	  
docent	  en	  manager.	  	  	  
Vanuit	  de	  diverse	  functies	  heeft	  zij	  een	  ruime	  ervaring	  opgedaan	  en	  richt	  zich	  op	  diverse	  
thema’s	  in	  de	  zorg.	  De	  contactclown	  heeft	  haar	  in	  2007	  voor	  het	  eerst	  bijzonder	  geraakt.	  
Sinds	  die	  tijd	  levert	  zij	  een	  bijdrage	  de	  contactclown	  meer	  bekendheid	  te	  geven	  en	  er	  gelden	  
voor	  te	  vinden.	  En	  met	  succes.	  Zij	  was	  gastdocent	  bij	  st.	  miMakkus	  en	  heeft	  in	  2015	  stichting	  
Puur	  Clownen	  opgericht.	  Ondernemen	  zit	  haar	  in	  het	  bloed.	  
	  
Praktische informatie training 
 
Doelgroep	   	   	   :	  contactclowns	  in	  de	  zorg	  die	  ZZP-‐er	  zijn	  
Duur	   	   	   	   :	  1	  hele	  dag	  van	  9.00u-‐16.30u	  
Locatie	   	   	   :	  Blankensteyn	  7,	  5321	  GN	  Hedel	  
Data	   	   	   	   :	  wo	  27	  september,	  vrij	  13	  oktober	  of	  do	  23	  november	  
Kosten	  	   	   	   :	  €	  135	  excl.21	  %	  btw	  incl.	  lunch	  
Nadere	  informatie	   	   :	  bel	  mij	  op	  06	  28855379	  of	  mail	  info@krachtinzorg.nu	  
 
 
 

                                    


