De Clown als
contactmaker
Een contactclown is een tedere contactmaker die op een subtiele en respectvolle manier een belevingsgericht
snoezelmoment brengt vertrekkende
vanuit de grondhouding van de

clown. In het buitenland noemt men ze
ook wel Gentle clowns.

Methodieken uit de contactclownerie
integreren in de grondhouding van

elke zorgverlener en begeleider is een
meerwaarde voor de kwaliteit van de

zorg !
De speelse communicatie van de
clown gaat verder dan het woordelijke

en het bevattelijke.
Met al zijn zintuigen open aanvaardt

de clown elke impuls van de bewoner/
patiënt om te reageren en een

wederzijds spel van actie en reactie op
te bouwen.

Met zijn inlevingsvermogen zoekt de
clown naar de juiste impulsen die bij

de bewoner/patiënt een reactie uitlokken om te komen tot een
deugddoend samenspel in klank en
gebaar.

Sponsoring
Bedrijven en organisaties kunnen zich
positief profileren met dit sociaal
project ‘vzw Contactclowns in de Zorg
NeuzeNeuze’ te steunen door :
 de werking voor één of meerdere ja-

ren structureel te steunen via advertentieruimte op de website en eventueel op folders
(vanaf €500 per jaar)

 een actieve lezing/vorming te schen-

ken aan een zorginstelling :
”Contactclowns als contactmakers?
Belevingsgericht werken hoe doen we
dat en wat is de meerwaarde voor
zorgverstrekkers?”
(€750 met max 30 deelnemers, 2u)

 een workshop “Speelse communicatie”

als teambuilding te schenken aan een
voorziening of eigen medewerkers
(€1300 met max 20 deelnemers, 6,5u)

(*) Advertentieruimte op de website is inbegrepen in de prijs van lezingen en workshops
(Formaat A)
Particulieren die willen doneren, kunnen een
bedrag naar keuze overschrijven naar Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw

BE77 6528 4371 1742

Meer informatie: info@contactclownsindezorg.be

Contactclowns
in de Zorg
NeuzeNeuze

Een belevingsgericht
zorgmoment voor
mensen met dementie
en personen met een
verstandelijke beperking

Wie zijn wij ?
We aanvaarden de mensen zoals ze hier
en nu zijn en hebben respect voor hun
unieke persoonlijkheid, hun innerlijk gevoelsleven en hun eigen verhaal.
Visie
Hoe broos het contact soms kan zijn,
voor ons is het een nuttige en zelfs
noodzakelijke gedachte om hierin te
blijven investeren.
Missie
Via onze belevingsgerichte houding en
geïntegreerde aanpak willen wij een
meerwaarde betekenen voor mensen met
dementie en personen met een verstandelijke beperking alsook hun omgeving.
De vlinder in ons logo staat symbool voor
kwetsbaarheid, openheid, zachtheid en
nieuwsgierigheid. Wij hopen dat anderen
deze vlinder ontdekken in zichzelf om zo
bij te dragen tot de kwaliteit van het
contact.

Wat willen onze
contactclowns bereiken
bij cliënten/bewoners ?

Wat willen onze
contactclowns bereiken
bij zorgverstrekkers ?

Doordat zij regelmatig langskomen leren
zij de cliënten/bewoners beter kennen.
Door hun belevingsgerichte houding vertrekken onze contactclowns vanuit het
perspectief van de cliënt/bewoner.
Zintuiglijk geven onze contactclowns
positief gerichte prikkels. Bij mensen
met dementie verlaagt de stress en kan
de eigenwaarde toenemen.

Naast het delen van bevindingen geven
onze contactclowns aan medewerkers de
mogelijkheid andere ingangswegen te
vinden om contact te maken met moeilijk
bereikbare of diep verzonken cliënten/
bewoners.

Bij personen met een verstandelijke beperking houden ze vooral rekening met de
verwerkingstijd die cliënten/bewoners
nodig hebben om behoeften en emoties te
tonen. Op deze manier werkt een warm en
deugddoend moment nog lang na.

Onze contactclowns stimuleren op deze
manier de zorgverstrekker om de vlinder
in zichzelf te ontdekken.
Fladderen vanuit deze belevingsgerichte
houding betekent een meerwaarde voor
het contact met de cliënten/bewoners.
Ons lichaam is het mooiste instrument.

Contact opnemen
ConctactClowns in de Zorg
NeuzeNeuze vzw
Geert Baetens 0493 40 36 25

info@contactclownsindezorg.be
Bezoek onze website :
www.contactclownsindezorg.be
Kerkwegelakker 40 - 9080 Lochristi
Ondernemingsnummer:0652.896.805

