
   

Beleidsplan 2023 Stichting Mediclowns 

 

Het beleidsplan 2023 van de stichting Mediclowns heeft het bestuur opgesteld om richting te geven 

aan haar eigen ontwikkeling. Dit was in afgelopen twee bijzondere jaren onmogelijk als gevolg van de 

Corona pandemie. Komend jaar willen we de stichting weer terug op te bouwen wat mogelijk is 

dankzij onze trouwe en nieuwe spelers die de medemens een warm hart toedragen. 

Er worden in dit document data en aantallen genoemd maar dit zijn geen deadlines of iets wat we 

onszelf opleggen. Ontwikkelingen gaan zo hard als ze gaan en nemen soms ook een wending hebben 

we gezien. Wij volgen daarbij de ontwikkelingen bij zorginstellingen en die van onze vrijwilligers en 

van wat er op ons pad komt. 

Dit beleidsplan tezamen met de financiële uitwerking (kasboek, begroting) zal worden gepubliceerd 

op onze website. Vanuit het CBF (Centraal Bureau voor Fondswerving) wordt hierheen verwezen. In 

geval van vragen en/of opmerkingen aangaande onze stichting of ons beleidsplan verzoeken wij u 

contact op te nemen met het stichtingsbestuur via info@mediclowns.nl  

 

Corona en eenzaamheid 

Corona heeft een grote impact gehad op de ouderen in ons land. Dus zeker ook voor onze doelgroep 

‘dementerenden’ binnen de zorginstellingen. Men werd afgezonderd van elkaar, van familie en zelfs 

soms van de eigen verpleging. Alle maatregelen, voor zover men die al kon begrijpen, heeft grote 

impact gehad net als het virus waaraan velen zijn overleden. We kunnen wel stellen dat het een 

collectief dieptepunt is geweest in de eenzaamheid. En eenzaamheid is juist hetgeen we bestrijden. 

 

Aantal bezoeken 

Mediclowns groeide tot de Coronapandemie elk jaar in aantal spelers en qua aantal instellingen. Zo 

legden wij in 2019 maar liefst 274 bezoeken af met een duo (of trio) spelers. Toen Corona kwam 

werd het zoeken naar mogelijkheden om te spelen. Soms lukte dit voor de ramen en later binnen 

maar op afstand en/of met een mondkapje of spatscherm op. 

En hoewel er veel moeite is gestoken in creatieve oplossingen namen er spelers afscheid en doofde 

het contact met een aantal instellingen. Ook door wat er gebeurde binnen de instellingen namen het 

aantal initiatieven af. Had je iets afgesproken werden de maatregelen weer aangescherpt. 

Begin 2022 waren er nog zo’n 40 spelers actief bij zo’n 20 instellingen. Het aantal bezoeken in 2022 

zal rond 100 bezoeken bedragen. Voor 2023 verwachten we uit te komen op zo’n 200 bezoeken. 

 

Iedereen vrijwilliger 

Bij stichting Mediclowns is iedereen vrijwilliger. Eind 2022 zijn er zo’n 55 spelers waarvan 15 spelers 

in 2022 de stichting zijn komen versterken. Onder de spelers zijn er 4 regiocoördinatoren die elke 

hun regio aansturen en zijn er 3 bestuurders. Idealiter zouden we nog 1 regiocoördinator en 1 

bestuurslid (secretaris) verwelkomen. Ook word er wel gedacht aan een teamcoördinator voor de 

ondersteuning van de regiocoördinatoren. Er is veel werk te doen om de stichting weer terug te 

brengen naar het niveau van voor Corona. 
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Nieuwe instellingen 

We zijn gelukkig weer welkom bij steeds meer instellingen. Corona is nog niet geheel weg dus nog 

steeds is het afstemmen wat de maatregelen zijn. En ook moeten spelers zichzelf goed in de gaten 

houden en bij twijfel testen. Maar er is weer meer mogelijk en door de komst van nieuwe spelers is 

er ook de vraag om meer instellingen. Zo is er behoefte aan instellingen binnen de huidige regio’s 

maar ook daarbuiten. Er zijn zeker 5 á 10 nieuwe speellocaties nodig. We kijken daarbij naar de 

woonplaatsen van spelers om de reistijd zoveel mogelijk te beperken. 

 

Opleiding en training 

Door de komst van nieuwe spelers wordt er extra aandacht gevraagd op gebied van opleiding en 

training maar ook begeleiding. We starten in januari daarom met een zelfverzorgde  introductie-

workshop welke we medio februari zullen herhalen. Ook willen we, net zoals voor 2020, cursussen 

verzorgen liefst per 2 (of 3) regio’s. Zo kunnen we telkens 2 of 3 data’s voorleggen waarop men kan 

aansluiten. Doel is om dit een terugkerend karakter te geven. Bij voldoende middelen kunnen we 

docenten en locaties regelen, anders eventueel uit eigen gelederen proberen te organiseren. Budget 

hierin is dus een issue, we kunnen dit slechts deels financieren uit de bijdrage van de instellingen. 

 

Regiowerking 

We hebben intussen 4 jaar ervaring met de inzet van regiocoördinatoren. Dit bevalt goed al kan het 

op bepaalde vlakken professioneler. Zo gebruiken we momenteel geen software anders dan Google 

Drive. Er is geen centrale contactpersoon vanuit het bestuur voor de regiocoördinatoren en is er 

geen vaststaand budget voor regio’s om te besteden aan trainingsavonden e.d. Wel willen we de 

(samen)werking tussen spelers binnen een regio meer gaan ondersteunen. 

 

Sponsoring 

De geldenstroom vanuit derden is altijd beperkt geweest maar dat mag in 2023 veranderen. Met 

name om daarmee organisatorisch stappen te zetten. Als we doorgroeien en voorbij groeien aan 

waar we eind 2019 stonden is het mooi als er een stichtingsmedewerkster is al is het maar voor 1 of 

2 dagen in de week voor het administratieve deel. Ook is sponsoring welkom voor instellingen. 

Bijvoorbeeld doordat lokale bedrijven een instelling willen sponsoren. We hebben hieromtrent nog 

geen beleid en beperkt capaciteit maar het is wel een streven. 

 

Tot slot 

Stichting Mediclowns bestaat in 2023 precies 15 jaar. Aanvankelijk wilde we dit met een weekend 

vieren zoals in 2018. Omwille van Corona hebben we besloten het kleiner te vieren op de teamdag 

zelf en toe te werken naar een weekendviering in 2028 als we 20 jaar bestaan.  

Tot slot willen we graag benadrukken dat in het maken van alle beslissingen het einddoel ”contact 

maken met diegene die langdurig in de zorg verblijven” bij alle beslissingen voorop staat. Zodoende 

sluiten wij bij voorkeur niets uit en leggen wij zo min mogelijk vast. 

Bedankt voor uw interesse, namens het bestuur van de stichting Mediclowns 


