
het beleid.

2. De belangrijkste vragen die je beantwoord met een vrijwilligersbeleid hebben we
onder elkaar gezet. Door het over deze vragen binnen je organisatie te hebben, kun
je ze beantwoorden en vervolgens onder elkaar invullen. Samen vormen de
antwoorden en ingevulde bijbehorende documenten een vrijwilligersbeleid.

3. Er zijn veel praktische vragen als je begint met het maken of verbeteren van het
vrijwilligersbeleid. Daarom hebben we voor verschillende onderwerpen tips
verzameld, formats van veelgebruikte documenten op een rijtje gezet en extra
informatie over hele praktische zaken zoals bijvoorbeeld VOG en verzekeringen
toegevoegd.

Hoe zijn we tot deze vragen en documenten gekomen?
Met de werkgroep vrijwilligersbeleid hebben we met elkaar overlegd wat de belangrijkste 
onderwerpen en vragen zijn. Uitgangspunt hierbij waren de handleidingen van de 
museumvereniging en de kennisbank voor vrijwilligers, deze zijn gebaseerd op de 
zogenaamde 6 B’s, welke in dit document ook kort worden beschreven. De 6 B’s staan voor: 
Beschrijven, Basisvoorwaarden, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen en Beëindigen. 
Daarnaast stonden vooral de vragen uit de praktijk centraal, welke verder zijn uitgewerkt in 
dit document.

1. In de handleiding van de museumvereniging staat veel informatie. Neem deze goed
door om jezelf te informeren over wat er allemaal komt kijken rondom vrijwilligers en

Handvatten voor vrijwilligerscoördinatoren
Wat willen we?
Er leven veel vragen bij de diverse musea die te maken hebben met vrijwilligersbeleid. 
Kleine praktische vragen zoals "Moet iedere vrijwilliger een VOG inleveren?" Maar ook 
grotere vragen zoals "Wat mag ik wel van een vrijwilliger vragen en wat niet?" Deze vragen 
zijn op te lossen met een helder vrijwilligersbeleid. Maar hoe maak je dat? En hoe zorg je 
ervoor dat hier alles in staat wat nodig is? Veel is wel te vinden, maar soms juist zoveel dat 
je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarnaast zijn tips van collega's erg fijn om hele 
praktische vragen op te lossen, zodat je niet alles zelf hoeft uit te zoeken en bedenken.

Daarom willen we de musea helpen door:
De vragen te beantwoorden of als dit niet mogelijk is (aangezien het antwoord per 
museum verschillend is) de vrijwilligerscoördinatoren handvatten geven om de vragen zelf 
op te kunnen lossen.

Een vrijwilligersbeleid maken, hoe pak je dat aan?

2021
Werkgroep vrijwilligersbeleid; Floortje Zijm (Ecomare), Mayan Smidt (Museon), 
Lucas Knitel (Naturalis) en José de Wit (Projectleider vrijwilligersproject LDJS)

Leren doe je Samen 
Vrijwilligersproject Aandacht voor de vrijwilliger
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https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Museumvereniging-2016-handleiding-vrijwilligersbeleid-musea__mov-11158031-1_1_.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Museumvereniging-2016-handleiding-vrijwilligersbeleid-musea__mov-11158031-1_1_.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Kennisbank-voor-vrijwilligers-stappen_naar_vrijwilligersbeleid-1.pdf


Visie 
1. Beschrijven
Een heldere visie is belangrijk om zowel intern als extern duidelijk te maken waarom 
je als museum werkt met vrijwilligers. Beantwoord daarom onderstaande vragen. 
Gebruik voor tips bijlage 1.1.

1. Waarom werkt het museum met vrijwilligers?
Niet alleen financieel, maar denk ook aan wat vrijwilligers verder meebrengen voor

de organisatie. Wat zou het museum zijn zonder vrijwilligers?
2. Waarom zou een vrijwilliger bij het museum willen werken?
Een vrijwilliger kan op veel plekken vrijwilligerswerk doen. Wat maakt dat hij/zij het
hier zou moeten komen doen?

3. Betaalde medewerkers en vrijwilligers, waarin zit het verschil?
Om onduidelijkheid over betaalde en onbetaalde functies te voorkomen, is het goed
kort en duidelijk te formuleren wat wel van een vrijwilliger gevraagd en verwacht kan
worden en wat niet.
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2. Basisvoorwaarden
Wat moet je als museum hebben geregeld voor je vrijwilligers? En wat moeten 
vrijwilligers doen voordat zij vrijwilligerswerk kunnen doen? Beschrijf onderstaande.

1. Wat moet een museum regelen voor een vrijwilliger?

Taakomschrijving (zie bijlage 2.1 als voorbeeld) 

Vrijwilligersovereenkomst (zie bijlage 2.2 als voorbeeld) 

Verzekering

Praktische zaken (denk aan: pasje, mail, werkkleding)

2. Wat is er van een vrijwilliger nodig voordat hij/zij kan beginnen?

VOG 

Identificatieplicht

3. Kunnen vrijwilligers inspraak geven op de gang van zaken?
Zoja, hoe? Denk aan een vrijwilligersvergadering, maar je kunt ook denken 
aan een rol binnen de OR/PVT.

3

Verzekering
Voor vrijwilligers is een (collectieve) ongevallenverzekering en (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering nodig.  

Verzekering
Tip: vraag na of de vrijwilligers onder de al lopende verzekeringen vallen, ook voor medewerkers zijn deze waarschijnlijk afgesloten.
Tip: soms zijn vrijwilligers via de gemeente verzekerd. Vraag dit bij hen na of check hun website. 

VOG
Een VOG (verklaring omtrent het gedrag) is niet verplicht. De organisatie bepaalt of zij dit aan vrijwilligers vraagt, maar zeker in bepaalde functies (educatie, financiën, collectie) is een VOG aan te raden. Dit om vooraf bekende problemen te voorkomen, plus naar buiten toe aan te tonen dat hierop gelet wordt. Voor meer informatie en aanvragen van VOG's zie www.justis.nl

Identificatieplicht
De vrijwilliger moet zich identificeren bij aanname, maar het identificatiebewijs mag niet worden gekopieerd. De organisatie mag wel enkele persoonsgegevens overnemen die noodzakelijk zijn. Zie link voor het stappenplan van de rijksoverheid. 

https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/stappenplan-verificatieplicht
VOG
Op de site www.gratisvog.nl kun je gratis VOG's aanvragen. Zie voor de voorwaarden de site. Het opstellen van gedragsregels kan een mogelijkheid zijn om aan de voorwaardes te voldoen. Zie bijlage 2.3 voor een voorbeeld. 



3. Belonen
Hoe ga je om met beloningen?  Welke grenzen stel je hierin zelf en aan welke regels 
ben je gebonden?  Beschrijf onderstaande.

1. Geef je wel of geen vergoeding en hoeveel is toegestaan?
Een vrijwilligersvergoeding is geen verplichting, het is aan de organisatie om te
bepalen of ze dit wel/niet geeft. Onkostenvergoedingen zijn ook mogelijk zoals een
reiskostenvergoeding.

2. Welke materiële vergoedingen worden aan vrijwilligers gegeven?
Denk aan; kerstpakket, cadeautje bij verjaardag of andere gebeurtenis e.d.

3. Welke in-materiële vergoedingen worden aan vrijwilligers 
gegeven?
Denk aan; persoonlijke aandacht, trainingen, kijkje achter de schermen, uitnodiging 
bij openingen, hoeveel personen mag je meenemen het museum in, uitjes e.d.
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/
Vrijwilligersvergoeding
Er is een maximaal bedrag wat een vrijwilliger als vrijwilligersvergoeding per jaar mag krijgen. Let op! Dit bedrag kan per jaar verschillen. Zie daarvoor de link naar de Belastingdienst.



4. Binnenhalen
De onderstaande vragen kunnen helpen om helder te krijgen hoe je voor jouw 
organisatie het beste vrijwilligers kunt werven. Beschrijf onderstaande.

1. Wat is het verloop van je vrijwilligers?
Moet je continu werven of incidenteel?

2. Wat voor vrijwilligers zoek je en voor welke taak?
Zijn dit andere vrijwilligers dan je al hebt? Maak dan eerst een nieuwe
taakomschrijving (zie bijlage 2.1).

3. Wat mag een vrijwilliger verwachten van het museum?
Waarom zouden vrijwilligers specifiek bij dit museum willen komen werken?

4. Waar zoek je nieuwe vrijwilligers?
Houdt hierbij het type vrijwilliger in gedachten die je zoekt. Tips voor werven, zie
bijlage 4.1.
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5. Begeleiden
Hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers goed begeleid? Beschrijf onderstaande.

1. Wie is verantwoordelijk voor de vrijwilligers?
Wat is zijn/haar rol? Maak voor diegene een taakomschrijving.

2. Wie hebben er nog meer een taak in de vrijwilligersbegeleiding?
Denk aan HR, vertrouwenspersoon, collega’s op de vloer.

3. Beschrijf voordat een vrijwilliger kan beginnen:
Wanneer en waarom je een voortgangsgesprek voert (zie bijlage 5.1)
Hoe de vrijwilliger wordt ingewerkt en wanneer hij/zij zelfstandig aan de slag kan.

4. Beschrijf de situatie als een vrijwilliger aan de slag is:
Hoe begeleid je de vrijwilliger? Bijvoorbeeld met meelopen, intervisie of trainingen?
Hoe vaak voer je een voortgangsgesprek? Wat bespreek je daarin en hoe leg je 
vast wat er is besproken of afgesproken? (Zie format voor een voortgangsgesprek 
bijlage 5.2)

6



6. Beëindigen
Hoe neem je afscheid van je vrijwilligers?

1. Vrijwilliger stopt bij het museum.
1.a Wat is dan de procedure?
Denk aan een eindgesprek, wat wil je hierin besproken hebben? Maar ook praktische
zaken zoals het inleveren van pasjes en dergelijke. (Zie tips in bijlage 6.1).

2.b Hoe ga je om met een vrijwilliger als hij/zij de taken niet meer
goed kan uitvoeren?
Bijvoorbeeld omdat ze daar fysiek niet meer toe in staat zijn?

1.b Betrek je de vrijwilliger nog na zijn vrijwilligersschap bij het
museum? Zoja, hoe?
Denk aan uitnodigen bij nieuwe tentoonstellingen.

2. Museum stopt de overeenkomst.
2.a Wat is dan de procedure?
Denk aan een eindgesprek, zeker als een vrijwilliger niet uit zichzelf stopt is het
belangrijk hier aandacht aan te besteden. (Zie tips in bijlage 6.1).
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Bijlage 1.1 Tips vrijwilligers versus betaalde medewerkers

Als museum werk je vaak met vrijwilligers en betaalde medewerkers. Voor zowel betaalde als 
onbetaalde krachten is het belangrijk om duidelijk te hebben wat je van iedereen verwacht om 
verwarring over de rollen te voorkomen. Hieronder enkele punten om aandacht aan te 
besteden.   

Waarom werken musea met vrijwilligers?
Het werken met vrijwilligers is een keuze vanuit het museum. Er zijn musea die volledig op 
vrijwilligers draaien, maar er zijn er ook die er bewust voor kiezen om niet met vrijwilligers te 
werken. Waarom veel musea voor een mix kiezen is omdat het veel toegevoegde waarde geeft 
die je anders niet kan aanbieden. Zo is er met vrijwilligers vaak meer te doen in het museum, 
er kunnen meer activiteiten bemenst gedaan worden. Vrijwilligers brengen veel kennis met zich 
mee, wat ze veelal ook graag willen delen. Ze zijn vaak erg gemotiveerd, vrijwilligerswerk doe 
je vanuit passie/wat je leuk vind om te doen. Vrijwilligers kunnen vanuit allerlei groepen komen 
en zorgen zodoende voor een diverse mix binnen musea wat ook weer diversere groepen 
aanspreekt die als bezoeker naar je toe willen komen. 

Waarin verschillen vrijwilligers en betaalde medewerkers? 
Om onduidelijkheid te voorkomen over betaalde en onbetaalde functies, is het goed om 
duidelijk te formuleren wat je van een vrijwilliger verwacht en vraagt en wat niet. Zet dit op een 
rijtje, denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
- Frequentie: hoe vaak verwacht je van een vrijwilliger dat hij/zij werkt? Hoe ga je ermee om als 
iemand hier niet (meer) aan kan voldoen en in hoeverre is dit anders als bij betaalde krachten?
- Verantwoordelijkheid: hoeveel verantwoordelijkheid verwacht je van een vrijwilliger? Is er 
bijvoorbeeld een betaalde kracht die de eindverantwoordelijkheid heeft en ligt dit daardoor niet 
bij de vrijwilliger? 
- 'Extra': sommige musea hanteren de norm: 'extra'. Wat een vrijwilliger doet zorgt ervoor dat 
een schoolprogramma aan kleinere groepjes kunnen worden gegeven, dat er extra 
ondersteuning is, dat bezoekers meer gezichten zien om vragen aan te stellen etc. Als er geen 
vrijwilliger is kan alles gewoon doorgaan, maar is deze fijne 'extra' er niet. 
- Afbakening in taken: wat verwacht je van een vrijwilliger? Waar stopt wat je van een 
vrijwilliger vraagt en begint wat betaalde krachten doen? 
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Bijlage 2.1 Voorbeeld opzet Taakomschrijving vrijwilliger 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Organisatie:  

Afdeling:  

Functie:  

Leidinggevende:  

Verantwoordelijke begeleider: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………….……….……………………… 

Functieprofiel:  

Functie:  

Werkzaamheden/taken:  

Aard van het werk:  

Doel van het werk:  ………………………………………………………………………………..…………………………… 

Mate van verantwoordelijkheid: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… Periode:  

Locatie:  …..……………………………….……………………………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………………… Ondersteuning/training:  

Bijzonderheden: …………………………………………………………………………………………………… 

Profielschets voor de functie:  

Vereiste capaciteiten / kennis:  …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Vereiste vaardigheden:  

Vereiste houding:  

Voorwaarden:  

Werktijden:  

Tijdsinvestering (minimum):  

Affiniteit met:  

Fysieke belastbaarheid:  …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… Psychische belastbaarheid:  

Opleiding ervaring:  …………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2.2 Voorbeeld opzet Vrijwilligersovereenkomst  

De ondergetekenden,  
1. [Museum], gevestigd [Adres], hierbij vertegenwoordigd door de directeur, hierna te noemen `de stichting,

en
2. ..... (naam vrijwilliger) te ..... (adres vrijwilliger),  

hierna te noemen `de vrijwilliger',  komen als volgt overeen:  

1. De werkzaamheden

1.1 De vrijwilliger zal ten behoeve van [museum] de volgende werkzaamheden verrichten: ..................... 
(omschrijving taken van de vrijwilliger, of voeg taakomschrijving toe).  

1.2 De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.  
1.3 Voor de vrijwilliger is het aanspreekpunt [coordinator vrijwilligers]  
1.4 De werkzaamheden vinden plaats gedurende ..... uren per week/maand.  

2. Vergoedingen  (haal weg of voeg toe wat van toepassing is) 

2.1 De vrijwilliger ontvangt wel/geen financiële vergoeding.  (Voeg hier toe indien er wel sprake is 
van een vergoeding) 

2.2 Indien vooraf goedgekeurd, kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd.  
2.3 De vrijwilliger ontvangt jaarlijks een medewerkerskaart waarmee hij gratis toegang heeft tot het museum.  
2.4 De vrijwilliger krijgt in de museumwinkel van [museum] een medewerkerskorting van XX % op 

aangeschafte artikelen.  
2.5 De vrijwilliger wordt uitgenodigd voor activiteiten van [Museum], zoals openingen, lezingen en  de 

kerst- of nieuwjaarsbijeenkomst.  
2.6  [overige vergoedingen]  

3. Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen

3.1 [Museum] heeft ten behoeve van de vrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten. Deze 
garandeert een uitkering in geval van ernstig lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval 
dat de vrijwilliger tijdens de werkzaamheden is overkomen.  

3.2 [Museum] heeft ten behoeve van de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze 
dekt de schade die de vrijwilliger tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden 
veroorzaakte, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. 

4. Aanwezigheid en verhindering
4.1 Voor het vrijwilligerswerk geldt een werkrooster. De vrijwilliger zorgt dat hij op de afgesproken tijd en plaats 

aanwezig is.  
4.2 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de coördinator 

hiervan tijdig op de hoogte stellen.  
4.3 Indien mogelijk zorgt de vrijwilliger zelf voor een vervanger. Kan dit niet, dan draagt hij dit over aan de 

coördinator. 
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5. Aard van de overeenkomst

5.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  
5.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met 

het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.  

6. Persoonsgegevens en legitimatie

6.1   Voor de aanvang van de werkzaamheden dient de vrijwilliger zijn persoonsgegevens door te geven,  
       zodat [Museum] deze kan opnemen in de administratie. 

6.2   Tijdens de werkzaamheden voor [Museum] moet de vrijwilliger zich kunnen identificeren met een 
 origineel identiteitsbewijs.  

6.3 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.  

7. Duur en einde van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.  
7.2 De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen.  
7.3 Zowel de vrijwilliger als de stichting kunnen de overeenkomst door schriftelijke opzegging 

beëindigen, met een opzegtermijn van vier weken.  
7.4 Op verzoek van de vrijwilliger zal de stichting bij het einde van de overeenkomst een getuigschrift opstellen.  

8. Geheimhouding

Zaken waarvan de vrijwilliger door het vrijwilligerswerk kennis heeft en die hem/haar als geheim zijn 
toevertrouwd of waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, zal de vrijwilliger niet 
openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie hij volgens de wet tot mededeling is verplicht. 

9. Regelingen

De vrijwilliger is gebonden zich te houden aan interne regelingen van [museum]. 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te ..... (plaats)  
..... 20....(datum).  

.......................... ...........................  
[Coordinator of manager [naam vrijwilliger]  
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Versie 1.1: 30 juli 2021 

Gedragscode Natuurmuseum Brabant 

Voor (betaalde en vrijwillige) medewerkers 

Middels deze gedragscode geeft Natuurmuseum Brabant aan welke houdingen en gedragingen  er 

binnen het museum en de door of namens het museum georganiseerde activiteiten wenselijk is en 

welke houdingen en gedragingen ontoelaatbaar zijn, zowel online als offline. Deze gedragscode 

weerspiegelt actuele ontwikkelingen en kan bijgesteld worden in de toekomst op basis van nieuwe 

inzichten. 

1. Op wie is deze gedragscode van toepassing?

Deze gedragscode is van toepassing op iedereen die voor of bij Natuurmuseum Brabant werkt, 

betaald of onbetaald.  

2. Waarom is er een gedragscode?

Voor Natuurmuseum Brabant is het belangrijk dat we een omgeving zijn, zowel fysiek als digitaal, 

waar iedereen op een welkome manier aanwezig kan zijn zonder dat iemand zich er lastig gevallen 

of onveilig voelt. Wij doen een beroep op de medewerking van iedereen om gezamenlijk een veilige 

omgeving te waarborgen. 

3. Waar staat Natuurmuseum Brabant voor?

- Wij geven invulling aan de missie en visie van Stichting Natuurmuseum Brabant:

o Het aanwakkeren en stimuleren van kennis over de natuur en onze plaats als mens

daarin.

o We bieden prikkelende tentoonstellingen, activiteiten en educatieve programma’s

waarbij de beleving van de bezoeker voorop staat zowel on- als offline.

o Wij zetten onze collectie en expertise zodanig in dat deze toegankelijk en bereikbaar

is voor zoveel mogelijk mensen, zowel in het museum, digitaal als op locatie.

o Wij streven naar een gezonde bedrijfsvoering waarbij cultureel ondernemerschap,

samenwerking en duurzaamheid voorname pijlers zijn.

- Wij streven ernaar een inclusieve en diverse organisatie te zijn waarin (vrijwillige)

medewerkers naar vermogen bijdragen aan de invulling van de visie en missie van het

museum.

- Wij verwelkomen, fysiek en digitaal, bezoekers uit het hele land en daarbuiten, en verbinden

ons in het bijzonder aan Noord-Brabant.

- Wij onderschrijven en passen toe de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en

Inclusie, de Fair Practice Code, de Ethische Code Musea, de Ethische Code Natuurhistorische

Bijlage 2.3 Voorbeeld gedragscode 
(Natuurmuseum Brabant)
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Versie 1.1: 30 juli 2021 

Musea en de overige codes als geformuleerd bij de Museumnorm 2020, zie de publicaties 

hierover op www.museumvereniging.nl. 

4. Wat vragen wij van jou, van u?

Wij vragen iedereen, die in welke rol dan ook betrokken is bij het museum, om zich in te zetten voor 

het museum als een veilige en aangename omgeving waarbij eenieder zoveel mogelijk zichzelf kan 

zijn en zich vrij kan uitdrukken, mits dit altijd met respect voor en over anderen gebeurt. Daarbij 

willen we dat het museum zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk is. Dit geldt zowel fysiek in het 

museumgebouw en op eventuele (tijdelijke) andere locaties als online. 

- Houd een open en belangstellende houding ten aanzien van wat iemand te vertellen heeft

en leer van elkaar. Wees geduldig, zorgzaam en respectvol bij het uitwisselen van

gedachten.

- Pas op elkaar en informeer hoe het met iemand gaat als je het idee hebt dat het nodig is.

- Spreek een ander rechtstreeks aan op het naleven van de gedragscode als de

omstandigheden en sfeer ernaar zijn, of benader je leidinggevende om te bemiddelen.

- Signaleer gedrag dat niet in overeenstemming is met de gedragscode. Bij vermoedens van

seksueel grensoverschrijdend gedrag, ben je verplicht hier melding van te maken. In eerste

instantie doe je dit bij je eigen leidinggevende. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, dan kun je

bij de interne vertrouwenspersoon (Janneke Bos) of de directeur terecht.

5. Welk gedrag vinden wij onacceptabel?

Wij vinden ieder gedrag dat afbreuk doet aan een veilige omgeving onacceptabel. Daarbij denken we 

in het bijzonder aan: 

- Ongepaste omgang met eigendommen van het museum of van bezoekers of medewerkers,

onzorgvuldig behandelen van de museale collectie.

- Het niet (volledig) afdragen of onjuist administreren danwel misbruiken van

bezoekersgegevens, betalingsgegevens of (contante) betaling.

- Het maken van aanstootgevende of ongewenste opmerkingen, gesprekken of presentaties

met betrekking tot achtergrond, gezinssituatie, geslacht, burgerlijke staat, seksuele

geaardheid, moedertaal, leeftijd, bekwaamheid, ras en/of etniciteit, geboorteland,

sociaaleconomische status, geloofsovertuiging, geografische locatie, of enige andere vorm

van diversiteit waarbij de persoon in kwestie aangetast wordt in zijn/haar waardigheid.

- Opzettelijke intimidatie, stalken, achtervolgen, fotograferen of opnemen zonder

toestemming.

- Moedwillige verstoring van activiteiten in relatie tot het museum.

- Ongepast fysiek of sociaal contact of seksuele aandacht.

- Verder indringen in het privéleven van een persoon (medewerker, deelnemer of bezoeker)

dan functioneel noodzakelijk is.

- Het aanzetten tot of het gebruiken van geweld tegen een ander of iemand bedreigen met

geweld.
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Versie 1.1: 30 juli 2021 

6. Wat te doen wanneer de Gedragscode niet wordt nageleefd?

- Neem onmiddellijk contact op met je leidinggevende als je ongewenst gedrag waarneemt,

wanneer je wordt lastiggevallen, merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen of zorgen

hebt over ongewenst gedrag van een betaalde of vrijwillige werknemer. Je leidinggevende

zal de situatie onderzoeken en passende maatregelen treffen.

7. Wie is de vertrouwenspersoon?

Janneke Bos is de interne vertrouwenspersoon voor het museum. Ze is bereikbaar via email: 

j.bos@natuurmuseumbrabant.nl

8. Reageren op deze gedragscode?

Deze gedragscode is een levend document en kan in de toekomst bij het opdoen van nieuwe 

inzichten worden bijgesteld. Als je denkt dat er iets ontbreekt of zou kunnen worden verhelderd, 

neem dan contact op met je leidinggevende. 

Ondertekend door medewerker voor gezien: 
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Bijlage 4.1 Tips voor het werven van vrijwilligers

Voordat je kunt beginnen met het werven van nieuwe vrijwilligers is het goed om na te gaan 
wat de huidige situatie is. Zodoende wordt duidelijker wie er nu werkt, of je dat diverser zou 
willen zien, waarom dat zo is en hoe je dat zou kunnen bereiken.

Wie zijn op dit moment je vrijwilligers?
Maak een overzicht met verschillende kenmerken of eigenschappen en turf waar ieder van je 
vrijwilligers onder valt; zodoende zie je ook objectief wat voor vrijwilligers je hebt. Zijn het 
vooral mannen, jonger, ouder, met een andere culturele achtergrond, bepaalde opleiding etc.

Hoe ben je aan deze vrijwilligers gekomen?
Hoe zijn de huidige vrijwilligers bij jouw museum terecht gekomen? Misschien heb je dit zelf 
al onthouden bij alle vrijwilligers, maar misschien heb je hier geen goed beeld van. Vraag het 
dan na bij de vrijwilligers.

Welke taken hebben je huidige vrijwilligers?
Wat zijn de taken die de vrijwilligers uitvoeren? Zijn dit de komende tijd dezelfde activiteiten 
of zoek je voor andere taken vrijwilligers?

Ben je tevreden over je huidige vrijwilligerspoule?
Zoek je nieuwe vrijwilligers die lijken op de vrijwilligers die je al hebt? Of zoek je juist 
vrijwilligers die anders zijn? Zoja, probeer te omschrijven waarin zo’n andere vrijwilliger 
verschilt van de huidige. Zoek je vrijwilligers die jonger zijn? Vrijwilligers met een bepaalde 
achtergrond?

Waarom zoek je deze andere vrijwilligers?
Ga voor jezelf na waarom je andere vrijwilligers wilt in je poule. Wat is de meerwaarde van 
een meer diversere poule aan vrijwilligers? Bijvoorbeeld vanwege de representativiteit naar 
de bezoekers? Meer een mix aan vrijwilligers zodat ze elkaar ook meer kunnen helpen? Of...

Wie zoek je?
Beschrijf je gewenste vrijwilliger. Welke eigenschappen heeft deze persoon? Wat doet hij/zij 
voor werk/studie/gezinssituatie. Probeer een zo volledig mogelijk beeld te geven van 
diegene.

Hoe ziet de potentiële vrijwilliger jouw organisatie?
Bedenk hoe de doelgroep die je wilt bereiken jou als organisatie ziet. Hoe ziet hij/zij zichzelf 
hierin?

Waarom is hij/zij nu nog geen vrijwilliger?
Beschrijf waarom deze vrijwilligersfunctie voor deze persoon interessant kan zijn. Waarom 
zou hij/zij vrijwilliger willen worden? Wat heeft hij/zij hier als voordeel van? En waar zitten 
wellicht obstakels waardoor deze persoon geen vrijwilliger wordt?
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Waar kun je deze vrijwilliger vinden/bereiken?
Wat zijn plekken waar hij/zij vaak komt? Fysieke plekken of een oproep via sociale media?
In het museum zelf? Via je de vrijwilligers die je al hebt? Zitten er scholen in de buurt, 
MBO/Hogeschool of Universiteit? Bedrijven waar wellicht interessante samenwerkingen in 
zitten? Andere organisaties die juist plekken zoeken voor mensen om bijvoorbeeld meer 
ervaring op te doen (UWV, organisaties voor minder validen etc.)?

Passen de taken bij de vrijwilligers die je zoekt?
Voor dezelfde taken vind je misschien niet hele diverse vrijwilligers. Denk daarom ook na 
over de taken.

- Hoe denken vrijwilligers over hun huidige taken? Zouden ze hierin iets anders willen
zien om het vrijwilligerswerk nog leuker te maken? En hierdoor wellicht (nog)
enthousiaster zijn om anderen in hun netwerk hierin te tippen?

- Zijn er andere taken die je vrijwilligers zou kunnen/willen laten doen? Op
verschillende taken komen verschillende vrijwilligers af.

- Niet iedereen wil voor lange tijd zich aan een museum of project verbinden, maar
voor een duidelijke afgebakende kortere tijd kan dit anders zijn. Zoek je misschien
iemand die alleen in de zomervakantie bijspringt? Of zoek je iemand die de komende
twee maanden één dag in de week kan helpen bij het voorbereiden van een
activiteit? Of...

Tips voor een oproep:
- Zet niet al te veel eisen in een functieprofiel zoals ervaring. Dit schrikt af; misschien

kan iemand het wel, maar heeft hij/zij dit niet letterlijk gedaan.
- Bedenk in plaats daarvan competenties; wat moet iemand kunnen? Bedenk

musthaves; zonder deze vier à vijf punten kan iemand dit vrijwilligerswerk niet doen.
- Indien je zoekt via sociale media-kanalen. Zet je vraag op verschillende kanalen uit.

Bedenk hierbij ook wie je wilt bereiken en welk kanaal hiervoor het beste geschikt is.
- Denk niet alleen aan de tekst, maar ook aan het beeld. Wil je divers zijn? Ook al ben

je het nog niet als organisatie, gebruik dan wel foto’s die dit beeld uitstralen.
- Studenten via Linkedin bereiken; zij zoeken werkervaring, dit is iets wat je door

vrijwilligerswerk kunt opdoen. Je kunt studenten ook bereiken via bepaalde
opleidingen.

- Neem een kijkje op erfgoedvrijwilliger.nl, kan interessant zijn maar bedenk je hierbij
ook of je hiermee je gezochte vrijwilligers bereikt.

Stel je hebt deze vrijwilliger gevonden en hij/zij wil vrijwilliger worden, wat dan?
Zeker zo belangrijk als het vinden van een vrijwilliger is het behouden van een vrijwilliger. 
Denk hier dus goed over na! Zorg ervoor dat de nieuwe vrijwilliger zich ook goed voelt 
binnen je organisatie en laat hem/haar niet zwemmen of het zelf uitzoeken. Dit kan met hele 
kleine dingen.

- Maak echt kennis met deze persoon, neem de tijd om te ontdekken wie iemand is.
Waarom wil deze persoon als vrijwilliger aan de slag?

- Stel tijdens een eerste gesprek vragen vanuit de competenties die je gevraagd hebt
bij het werven. Waar is iemand goed in?

- Geef ruimte voor het stellen van vragen, bij wie kan hij/zij terecht als er iets is?
- Wees eerlijk in wat je als organisatie kunt bieden om te voorkomen dat iemand een

verkeerd beeld krijgt van de vrijwilligersfunctie en mogelijkheden.
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- Neem hem/haar mee in een rondleiding door het museum en achter de schermen.
- Koppel deze persoon aan een andere vrijwilliger zodat hij/zij vragen kan stellen en

wegwijs kan maken.
- Loop soms bij hem/haar langs om te vragen hoe het gaat.
- Sta stil bij de groep waar een nieuwe vrijwilliger terecht komt. Kijk naar het rooster en

bedenk met wie hij/zij samenwerkt. Plan bijvoorbeeld niet allemaal vrouwen
tegelijkertijd in, maar mix dit indien mogelijk. Of zorg ervoor dat jongere vrijwilligers
ook wel eens tegelijkertijd werken en ook juist soms mixen.
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Bijlage 5.1 Het voortgangsgesprek 

Het voortgangsgesprek kun je gebruiken om na te gaan of de vrijwilliger en de organisatie nog 
goed 'bij elkaar passen'. In de loop van de tijd kunnen immers de doelen van de organisatie of de 
motieven van de vrijwilliger veranderen. 

Tijdstip van voortgangsgesprek 

Wanneer kun je het beste een voortgangsgesprek houden? De ene vrijwilliger werkt meer dan de 
ander en doet dus ook sneller ervaring op. Om het beste moment voor een voortgangsgesprek te 
bepalen kun je kijken naar de leercurve. Iets nieuws leren kost tijd en volgt doorgaans een vaste route: 
van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Het is te zien op de leercurve dat bewust 
onbekwaam de minst motiverende tijd is. Dit is in feite na de inwerkperiode en een goede tijd om een 
eerste voortgangsgesprek af te spreken. Extra training of nog wat meelopen met anderen kan helpen 
om bewust bekwaam te worden. Ook in een later stadium is het goed een voortgangsgesprek te 
voeren, bepaal hiervoor zelf de termijn waarbinnen dit ook haalbaar is om te doen met al je 
vrijwilligers. 

Voorbereiding 
Spreek een datum, tijd en plaats af. Adviseer dat ook de vrijwilliger het gesprek voorbereid 
zodat beiden het gesprek kunnen voeren over de gewenste onderwerpen:  

• het wederzijds functioneren
• de omstandigheden op de werkplek
• vrijwilligerswerk en -privébalans
• ontwikkelmogelijkheden

18



Het gesprek 

Dialoog 
Het voortgangsgesprek is op basis van gelijkwaardigheid, met aandacht voor wat wel en niet 
goed gaat, waar de vrijwilliger trots op is en waar nog verbeterpunten liggen. Neem de tijd 
voor het gesprek. Raffel het niet af. Verzeker je ervan dat de ander zich echt gehoord voelt.  

Wat als het niet goed gaat? 
De meeste vrijwilligers functioneren goed, hebben een goede inzet en zijn enthousiast. Deze 
gesprekken gaan gemakkelijk. Maar niet iedere vrijwilliger functioneert naar behoren, houdt 
zich aan de afspraken en is enthousiast. Hier is het van belang om een eerlijk gesprek te 
voeren. Vroegtijdig benoemen van de wensen van de organisatie is noodzakelijk voor het 
succes van twee kanten.  
1. Onthoud dat het geen werknemer is maar een vrijwilliger: dit houdt in dat het inspelen

op de motivatie en het plezier van de  vrijwilliger prioriteit heeft.
2. Durf te benoemen wat goed gaat en wat niet goed gaat en doe dit vroeg in het gesprek.
3. Geef de vrijwilliger de kans om eerst te reageren en emoties te uiten en tot slot zichzelf

uit te leggen.
4. Check bij de vrijwilliger wat hij of zij nodig heeft om dit te verbeteren, te veranderen.
5. Spreek een realistische tijdspanne af waarbinnen het functioneren verbeterd kan

worden en hoe dit bereikt gaat worden. (Bijvoorbeeld door mee te gaan lopen met een
andere vrijwilliger, of extra training te volgen.)

In het voortgangsgesprek kan ook het functioneren van collega’s aan de orde komen, maar 
ook je eigen functioneren als vrijwilligerscoördinator.  Misschien ben je tekort geschoten in 
het begeleiden, of zijn er mensen in de organisatie geweest die niet juist hebben gehandeld. 
Durf dit aan te horen voor je reageert. Het is goed om het serieus te nemen, de opmerkingen 
te noteren en er een vervolg aan te geven. In overleg kan een verslag worden gemaakt met 
de gemaakte afspraken. Plan eventueel een vervolggesprek in. 

Een voortgangsgesprek wordt wel eens gezien als een ‘moetje’, een lastige onderbreking van 
dagelijkse werkzaamheden. Het is echter voor zowel organisatie, leidinggevende als 
vrijwilliger een cruciaal gesprek. Het is tegelijkertijd een evaluatie en een moment om vooruit 
te kijken. Een goed voortgangsgesprek kan leiden tot productieve en gemotiveerde 
vrijwilligers, die toegerust zijn voor hun taken. Nu en in de toekomst. 
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Bijlage 5.2 Voorbeeldvragen voortgangsgesprek 

Onderstaande vragen vormen een leidraad voor een gesprek met de vrijwilliger. Het is een 
wederzijds gesprek, geef ruimte voor de mening van de vrijwilliger en geef ook zelf aan wat goed 
gaat en wat verbeterpunten zijn. Probeer gezamenlijk te komen tot oplossingen, maar blijf hierin 
realistisch en beloof geen dingen die je niet kunt waarmaken of koppel dit bij twijfel zo snel 
mogelijk terug. Nog sterker dan bij werknemers is het belangrijk dat de vrijwilliger de 
werkzaamheden met plezier uitvoert. Vraag hier dan ook expliciet naar in het gesprek.    

Werk en werkzaamheden 

Plezier 

• Hoe ervaar je de werkzaamheden?
• Wat gaat goed?
• Wat gaat minder goed?

• Wat vind je de leukste werkzaamheden? Waarom?
• Welke vind je minder leuk? Waarom?
• Indien dit het geval is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat je met meer plezier je

vrijwilligerswerk kunt doen?

Samenwerking 

• Hoe verloopt de samenwerking/communicatie met directe collega’s?
• Hoe verloopt de samenwerking/communicatie met andere collega’s?
• En met mij als vrijwilligerscoördinator?
• Indien dit het geval is: wat kunnen we doen om dit te verbeteren?

Begeleiding 

• Wat vind je van de begeleiding die je krijgt bij het uitvoeren van de werkzaamheden?
• Zijn er dingen die je bij wilt leren om je werkzaamheden beter uit te kunnen voeren?
• Heb je feedback voor mij als vrijwilligerscoördinator?

Overig 

• Je bent …. maanden/jaren vrijwilliger. Hoe vind je je vrijwilligerswerk ten opzichte van 
toen je begon?

• Zijn er omstandigheden waardoor je je werkzaamheden minder goed kunt uitvoeren of
waarvan het handig is als ik hier vanaf weet? Privé of op het werk?

• Wil je verder nog iets kwijt?
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Bijlage 6.1 Tips als een vrijwilliger stopt

Een vrijwilliger kan zelf stoppen omdat het vrijwilligerswerk niet meer passend is, maar er 
kunnen ook situaties zijn waarbij het museum de vrijwilligersovereenkomst niet wil doorzetten. 
Hoe ga je met beide situaties om? 

Een vrijwilliger stopt; tips om aan te denken:
- Hoe plan je het afscheidsmoment? Dit kan een apart georganiseerde borrel zijn, maar denk 
ook aan een vrijwilligersvergadering. Na een dergelijke vergadering kan ook een handig 
moment zijn waarop al veel vrijwilligers bij elkaar zijn om afscheid te nemen van een 
vrijwilliger. 
- Interne communicatie: bedenk hoe je intern communiceert dat een vrijwilliger stopt. Is dit per 
mail, in de nieuwsbrief of via een ander communicatie-middel? Zorg er in ieder geval voor dat 
dit duidelijk gecommuniceerd wordt naar mensen die met de vrijwilliger samenwerkten.
- Zijn er afspraken wat er voor een afscheidscadeau beschikbaar is? Een vast bedrag kan fijn 
zijn om onduidelijkheid te voorkomen. 
- Praktische zaken: vergeet de praktische zaken niet. Wanneer levert de vrijwilliger een pasje/
werkkleding in? En communiceer wanneer een mailaccount niet meer werkt zodat de 
vrijwilliger zich hier ook van bewust is. 
- Eindgesprek? Voer indien gewenst een eindgesprek met de vrijwilliger. Zorg dat duidelijk is 
waarom de vrijwilliger stopt, geef ruimte voor evaluatie (wellicht zijn er punten die beter 
kunnen en die de vrijwilliger makkelijker kan benoemen nu hij/zij weggaat) en bedank hem/
haar natuurlijk voor al het vrijwilligerswerk!

Als een vrijwilliger de werkzaamheden niet (meer) goed uitvoert:
Ga het gesprek aan met de vrijwilliger. Als er signalen zijn dat het niet (meer) goed gaat is 
het belangrijk dat de vrijwilliger hier zelf ook van weet. Hoe lastig deze gesprekken soms ook 
kunnen zijn, ga dit wel aan. Hoe langer je ermee wacht, hoe lastiger het vaak wordt. Zeker 
ook om vervelendere situaties te voorkomen is het goed om iemand gelijk te vragen wat er is 
voorgevallen, hoe dit door anderen werd ervaren, hoe de vrijwilliger hier zelf tegenaan kijkt en 
in hoeverre dit iets is wat de vrijwilliger een volgende keer anders kan aanpakken. 

Als een vrijwilliger fysiek de taken niet meer kan uitvoeren:
- Ga het gesprek aan met de vrijwilliger; hoe ervaart hij/zij dit zelf en hoe wordt het in de 
organisatie ervaren? 
- Kunnen de taken voor deze vrijwilliger net iets aangepast worden zodat hij/zij toch 
vrijwilliger kan blijven? Of misschien zijn er andere mogelijkheden binnen de organisatie?
- Maak het bespreekbaar tijdens vrijwilligersvergaderingen. Als anderen van de situatie weten 
kunnen zij hier ook beter rekening mee houden en het aangeven als de situatie verslechterd. 

Als een vrijwilliger de taken niet (meer) goed uitvoert: 
- Ga het gesprek aan met de vrijwilliger; hoe ervaart hij/zij dit zelf en hoe wordt het in de 
organisatie ervaren? 
- Als het gedrag niet verbeterd; blijf het gesprek aangaan en geef hierbij ook duidelijk aan dat 
dit eerder voorgevallen is, jullie hier eerder over gesproken hebben, dit niet gewenst is en 
wanneer het ertoe zal leiden dat de vrijwilliger de werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. 
Wat kan helpen:
- Geef aan dat een vrijwilliger de mogelijkheid heeft om te verbeteren, maar als het nogmaals 
voorvalt hij/zij nog eenmaal gewaarschuwd kan worden en als het daarna niet verbeterd het 
beter is om de overeenkomst te verbreken. 
- Laat verschillende mensen meekijken met de vrijwilliger om feedback vanuit verschillende 
kanten te verzamelen. Dit kan helpen om te zien of anderen het met jouw ervaringen eens 
zijn, maar ook helpen voor de vrijwilliger om in te zien dat het door meer mensen zo wordt 
ervaren. 
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