
Circustheater met Zorg

Circustheater Stoffel is gecontracteerd zorgaanbieder in 
Regio Centraal Gelderland. We zijn gespecialiseerd in het 
speels begeleiden van mensen met een begeleidingsvraag.

Onze deelnemers vinden vaak onvoldoende aansluiting 
binnen het reguliere circuit en hebben behoefte aan een 
veilige omgeving om zich verder te ontwikkelen en succes-
ervaringen op te doen.

We begeleiden mensen op sociaal, emotioneel, motorisch, 
creatief en artistiek gebied en vergroten daarmee hun 
zelfredzaamheid.
 

Werkgebied 

We werken voor alle inwoners die woonachtig zijn in 
Regio Gelderland Centraal: Arnhem, Doesburg, Duiven, 
Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, 
Rozendaal, Wageningen, Westervoort, Zevenaar.

Visie en werkwijze

Circustheater is op alle niveaus en leeftijden aan te bieden, 
zodat we altijd een manier vinden om deel te kunnen 
nemen, ongeacht sociale, lichamelijke, verstandelijke of 
psychische beperkingen.

Vooral door te doen, te spelen en te ontdekken wat goed 
bij iemand past, begeleiden we onze cliënten - die we zelf 
liever artiesten noemen - naar succeservaringen.

Omdat circustheater niet competitief is, hoef je niet te win-
nen en kun je niet verliezen. Tegelijkertijd is het heel toets-
baar. Je kunt het niet ontkennen wanneer je iets nieuws 
hebt geleerd!

Kenmerkend aan onze begeleiding is dat we gebruik maken 
van elkaars talenten en die met elkaar blijven ontwikkelen. 
We zetten diversiteit bewust in om van elkaar te leren.

We werken bij Circustheater Stoffel altijd met vakdocenten 
en groepsbegeleiders samen in een groep. Ook werken er 
oud-deelnemers als ervaringsdeskundigen en stagiaires.

Wanneer zelfstandig functioneren in een groep (nog) te 
moeilijk is, bieden we individuele begeleiding. 
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Kinderen en jongeren 

Clubs 

Na schooltijd en in het weekend komen kinderen en jonge-
ren wekelijks naar onze clubs voor individuele- en groeps-
begeleiding. 

Naast de circustheaterlessen is er tijd om zelf te oefenen, 
samen te spelen en is er in de werkplaats ruimte om crea-
tief bezig te zijn of te verkleden. 

Soms maken we filmpjes, decorstukken en kostuums en 
ook treden we regelmatig op.

Logeerweekends en vakantieaanbod 

Ook in de weekends en in vakanties hebben we een prach-
tig programma waarin we toewerken naar presentaties en 
voorstellingen. 

Dagbesteding

Circustheater Stoffel biedt begeleiding aan zowel vitale als 
zorgbehoevende volwassenen en ouderen.

Dagbesteding Circustheater 

Door hen speels in contact te brengen met kinderen, bege-
leiden we zowel jong als oud naar onvergetelijke succes-
ervaringen.

Dagbesteding Werkplaats

In onze werkplaats maken volwassenen en kinderen samen 
decorstukken, kostuums en attributen die we gebruiken in 
voorstellingen.

Financiën  

Onze activiteiten kunnen worden gefinancierd op indicatie 
van het sociaal wijkteam, in het kader van de Jeugdwet en 
Wmo (zin en pgb). 

Contact

U heeft vast nog vragen over begeleidingsplannen, traject-
duur, productcodes of in hoeverre ons aanbod past bij de 
hulpvraag van uw cliënt. 

Veel van deze informatie is te vinden op onze website. Voor 
nog meer informatie of overleg, bel of mail ons gerust. 
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