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Project: 
Binnen Leren doe je Samen is tot nu toe vooral aandacht besteed aan de betaalde 
educatieve medewerkers, zowel aan degenen die in de uitvoer werken als degenen die 
educatieve activiteiten ontwikkelen. Om zoveel mogelijk van en met elkaar te leren wordt 
kennis uitgewisseld, bijeenkomsten georganiseerd, gezamenlijke trainingsdagen gehouden 
en is het mogelijk om bij andere musea mee te kijken tijdens de maand van het meekijken. 
Met het nieuwe vrijwilligersproject van Leren doe je Samen staan vrijwilligers centraal 
aangezien zij een belangrijke rol spelen in de musea en we ook op dit vlak veel van elkaar 
kunnen leren.  
 
Looptijd: 
Het project loopt van september 2019 tot januari 2022, waarna het doorgaat in de planning 
van het gehele Leren doe je Samen project.  
 
Deelnemers: 
De Bastei, Ecomare, Hortus Leiden, Museon, Naturalis, Natuurmuseum Brabant, 
Natuurmuseum Fryslan, Natura Docet Wonderryck Twente, Natuurhistorisch museum 
Maastricht, Natuurhistorisch museum Rotterdam, Teylers museum en Universiteitsmuseum 
Utrecht.  
 
Doel van het project: 
Het belangrijkste doel van dit vrijwilligersproject is om de kwaliteit van educatie en 
presentatie nog verder te vergroten door vrijwilligersbeleid te professionaliseren. 
 
Hoe dit te doen is afhankelijk van waar de musea tegenaan lopen en welke vragen zij 
hebben. Daarom is een inventarisatie gedaan bij de aangesloten musea en hun vrijwilligers. 
Door de corona-omstandigheden zijn de gesprekken per telefoon of videobellen gevoerd 
met één of twee medewerkers van het museum plus een aantal vrijwilligers van diverse 
musea.  

  



Inventarisatie: 
Bij de gesprekken met de museummedewerkers stonden de volgende vragen centraal:  

- Hoeveel vrijwilligers werken er bij het museum?  
- Wat is de achtergrond van de vrijwilligers? 
- Welke rol vervullen zij en waarom is hiervoor gekozen?  
- Wordt er aan werving gedaan voor de vrijwilligers? 
- Een vrijwilliger komt binnen, wat is dan het vervolg? Hoe worden vrijwilligers 

voorbereid op hun taken?  
- Welke vorm van training wordt aan de vrijwilligers geboden?  
- Waar lopen de musea tegenaan/wat zouden ze graag anders willen zien?  

 
Tijdens de gesprekken met de vrijwilligers stonden de volgende vragen centraal: 

- Waarom ben je vrijwilliger bij het museum geworden?  
- Wat doe je bij bij het museum?  
- Hoe ben je voorbereid op wat je doet, en hoe vond/vind je dit?  
- Zijn er dingen waar je tegenaan loopt, of die je graag anders zou willen zien?  
- Wat zou jou kunnen helpen om je vrijwilligerswerk met nog meer plezier uit te 

voeren? 
- Heb je weleens gehoord van het project Leren doe je Samen? En de maand van het 

meekijken waarbij je bij andere musea kunt meekijken?  
- Bij Leren doe je Samen proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren. Wat zou je 

interessant vinden? Denk aan; met andere vrijwilligers/begeleider/ontwikkelaars 
ideeën uitwisselen, praten over wat je meemaakt als vrijwilliger, van andere 
vrijwilligers horen wat zij doen in hun museum, training op didactisch vlak of juist 
inhoudelijk, of.. 

Samenvatting inventarisatie musea: 
Voor deze inventarisatie is met onderstaande personen binnen de musea gesproken.  
De Bastei: Pieter Thissen  
Ecomare: Els Wennekendonk  
Hortus Leiden: Hanneke Jelles 
Museon: Mayan Smidt en Frits Steenbruggen 
Naturalis: Lucas Knitel en Tim van Wessel  
Natuurmuseum Brabant: Marlies Kruf  
Natuurmuseum Fryslan: José de Jaeger en Glynis van Leijen 
Natura Docet Wonderryck Twente: Anetta Dullaert 
Natuurhistorisch museum Maastricht: Helène Klein 
Natuurhistorisch museum Rotterdam: Shirley Jaarsma 
Teylers museum: Fieke Kroon 
Universiteitsmuseum Utrecht: Alleen per mail gesproken Hester Ketel 
  
Over welke vrijwilligers gaat het project? 
De definitie van vrijwilligers is niet bij ieder museum hetzelfde. Bij de Hortus kregen de 
vrijwilligers voorheen een vrijwilligersvergoeding, maar dit is omgezet naar een 
oproepcontract via een uitzendbureau. Bij dit project worden zij wel meegenomen aangezien 
een groot deel van hen eerst als vrijwilliger (met een vrijwilligersvergoeding) werkte.  



 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die met publiek te maken hebben en vrijwilligers die 
bijvoorbeeld helpen in de collectie. In dit project gaat het om de vrijwilligers die met publiek 
te maken hebben.  
 
Hoeveel vrijwilligers werken er bij de aangesloten musea? 
Het aantal vrijwilligers loopt heel erg uiteen. Het aantal ligt tussen de één en tachtig. Één bij 
het Universiteitsmuseum Utrecht, wat op dit moment in verbouwing is waardoor er nu geen 
actieve publieksvrijwilligers zijn, en 80 bij Naturalis waar het streven is om uiteindelijk 120 
vrijwilligers te hebben. Gemiddeld hebben de musea zo’n 25 vrijwilligers, waarbij er vijf een 
stuk meer hebben (40+), vijf musea er 10 of minder hebben, en twee er tussenin zitten. 
Vooral door corona is het aantal vrijwilligers bij een aantal musea ook afgenomen (zoals bij 
Natuurmuseum Brabant).  
 
Wat is de achtergrond van de vrijwilligers? 
De meeste vrijwilligers zijn van gepensioneerde leeftijd. Jongere vrijwilligers zijn er wel, 
maar niet bij ieder museum. Bij sommige musea is het heel divers, zoals bij het Museon, 
Naturalis en Natuurmuseum Fryslan waar de leeftijd tussen de 16 en 80+ ligt. Bij de Hortus, 
de Bastei en Ecomare zijn het voornamelijk 60+-ers/gepensioneerden.  
 
Net zoals de leeftijd verschilt ook de achtergrond van de vrijwilligers. Sommige hebben een 
onderwijsachtergrond, maar anderen komen juist vanuit een hele andere hoek. Voorbeelden 
hiervan zijn; de zorg, laboratoria, accountancy en elektricien.  
 
Qua diversiteit geeft vooral het Museon aan dat er vrijwilligers werken met een diverse 
achtergrond. Niet alleen qua werkachtergrond, maar ook in culturele achtergrond. Dit kan 
komen doordat bij het Museon veel verschillende onderwerpen aan bod komen, waardoor 
vrijwilligers uit verschillende hoeken hier iets van hun interesse vinden. Daarnaast is Den 
Haag een stad met veel inwoners met een diverse culturele achtergrond.  
 
Welke rollen hebben de vrijwilligers (die met publiek te maken hebben)? 
Vrijwilligers worden vooral ingezet bij de ontvangst van bezoekers bij de balie, om de 
bezoekers verder in het museum te begeleiden en in educatie.  
 
Bij Natuurmuseum Fryslan worden vrijwilligers op verschillende plekken ingezet, zowel in de 
horeca, bij de balie, in de winkel, als preparateur, suppoost als in educatie.  
 
Bij sommige musea is er binnen educatie een scheiding in wat vrijwilligers doen en wat de 
betaalde krachten doen. Hierbij is de scheiding gemaakt dat de vrijwilligers ondersteunend 
zijn en niet verantwoordelijk zijn voor een (grote) hele groep. Vrijwilligers zijn er als ‘extra’ 
waardoor leerlingen/bezoekers meer geholpen kunnen worden bij vakantie activiteiten of 
workshops, of extra hulp kunnen bieden in zalen waar leerlingen opdrachten doen.  
 
Bij sommige musea draaien vrijwilligers juist zelfstandig hele workshops en geven ze 
rondleidingen. De educatieve medewerkers die in het museum werken kunnen niet alle 
groepen zelf begeleiden, waardoor voor deze optie is gekozen.  
 



Wordt er aan werving gedaan voor vrijwilligers? 
De meeste organisaties doen een oproep op de eigen site of via andere social media 
kanalen. Daarnaast worden er via vrijwilligerscentrales oproepen gedaan. Om meer jongere 
vrijwilligers aan te spreken plaatst het Natuurmuseum Fryslan oproepen bij de Hogeschool 
Leeuwarden waar ze veel mee samenwerken. Hierbij wordt de nadruk gelegd op 
werkervaring.  
 
Een vrijwilliger komt binnen, en dan? 
Bij bijna elk museum volgt er, nadat de vrijwilliger zich heeft aangemeld, eerst een gesprek 
om te kijken wat de vrijwilliger zou willen doen en wat mogelijk is in het museum. Daarna 
lopen vrijwilligers mee met de programma’s of activiteiten en krijgen ze een informatiepakket 
(afhankelijk van wat hun taken worden) zodat ze op de hoogte zijn van bijvoorbeeld het 
educatieve programma wat ze gaan begeleiden. Als de vrijwilliger er vertrouwen in heeft 
gaat hij/zij het programma zelf geven. Sommige musea geven aan hierbij mee te kijken, 
anderen laten het aan de vrijwilliger en lopen na het programma bij hem/haar langs. Bij de 
Hortus drinken de vrijwilligers vaak even koffie na afloop waarbij ze de gegeven workshops 
met elkaar bespreken en ook eventuele problemen kunnen aangeven.  
 
Naturalis geeft een training voordat de vrijwilligers aan de slag gaan. Er is een schema 
welke trainingen de vrijwilligers moeten volgen voordat zij dit zelfstandig kunnen gaan 
uitvoeren. Er melden zich hier meer vrijwilligers waardoor deze trainingen in groepjes 
gegeven kunnen worden.  
 
Hoe worden de vrijwilligers getraind? 
Naast het meelopen en inlezen geven de meeste musea sporadisch trainingen. Soms uit 
een extra potje geld wat beschikbaar is in verband met een extra project. Zoals het project 
Onvergetelijk (rondleidingen voor mensen met dementie). Daarnaast volgen vrijwilligers de 
trainingen die ook voor de vaste medewerkers worden gegeven of worden hier aparte 
momenten voor gecreëerd (Naturalis).  
 
Gezien de diverse achtergronden van de vrijwilligers geven meerdere musea aan dat het fijn 
is om een training te hebben die ze aan hun vrijwilligers kunnen geven op hun eigen locatie. 
Hoe sta je voor een groep? Gastvrijheid; hoe straal je dit uit? Ben je je bewust van je eigen 
houding? Vooral basisprincipes voor iedereen die met publiek/bezoekers te maken heeft. 
Daarnaast meer educatie gericht ook didactisch over hoe je omgaat met verschillen in een 
groep, hoe je meer vraaggericht en onderzoekend kunt werken en hoe leerjaren verschillen. 
Dit laatste ook om oudere vrijwilligers die uit het onderwijs komen meer mee te geven over 
het onderwijs van nu. Vraag die hierbij opkomt is wel hoe je vrijwilligers stimuleert om ook 
naar deze training te komen.  
 
Welke vragen hebben de verschillende organisaties over vrijwilligers? 
Bij de musea leven veel diverse vragen over vrijwilligers. Om meer overzicht te krijgen zijn 
deze naar de onderstaande acht onderwerpen geordend met een overkoepelende vraag. De 
vragen en opmerkingen van de vrijwilligers zijn hier ook in meegenomen.  
In de bijlagen zijn alle vragen terug te vinden. Zie bijlage 1.1 voor alle vragen van ieder 
museum, bijlage 1.2 voor alle vragen en opmerkingen van de vrijwilligers, en bijlage 2.1 t/m 
2.8 voor alle vragen per onderwerp.   



 
     Training: (bijlage 2.1) 
Hoe train je vrijwilligers (met en zonder educatie achtergrond), zodat ze hier ook iets aan 
hebben? 
     Vrijwilligersbeleid: (bijlage 2.2) 
Wat kunnen we hierin van elkaar leren? 
     Diversiteit vergroten: (bijlage 2.3) 
Hoe kunnen we diverse vrijwilligers bereiken? 
     Feedback geven: (bijlage 2.4) 
Hoe geef je feedback zodat de vrijwilliger hier ook iets mee gaat en kan doen? 
     Enthousiaste vrijwilligers: (bijlage 2.5) 
Hoe houden we vrijwilligers enthousiast en betrokken? 
     Geïnformeerde vrijwilligers: (bijlage 2.6) 
Hoe houden we vrijwilligers geïnformeerd?  
     Praktische ideeën: (bijlage 2.7) 
Wat doen vrijwilligers bij de andere musea? 
     Contact: (bijlage 2.8) 
Wie zijn de andere coördinatoren? Wat kunnen we van elkaar leren? 

Samenvatting inventarisatie vrijwilligers: 
Van diverse musea heb ik vrijwilligers gesproken om het met hen te hebben over hun 
vrijwilligerswerk en hen daarnaast ook te betrekken bij dit project.  
 
Tot nu toe telefonisch gesproken: 
1 vrijwilliger Natuurhistorisch Rotterdam 
1 vrijwilliger Natuurmuseum Fryslan 
2 vrijwilligers Hortus  
1 vrijwilliger Ecomare plus 1 vrijwilliger via mail 
3 vrijwilligers Naturalis  
2 vrijwilligers Museon  
2 vrijwilligers De Bastei  
1 vrijwilliger Natuurmuseum Brabant  
3 vrijwilligers Natura Docet Wonderryck Twente  
 
Wat is de motivatie van de vrijwilligers om dit vrijwilligerswerk te doen? 
Veel van de gesproken vrijwilligers zijn van gepensioneerde leeftijd. Veel van hen geven aan 
dat zij iets zochten om te doen, interesse hebben in de onderwerpen van de musea waar zij 
werken en dit ook doen voor de sociale contacten. Jongere vrijwilligers geven aan dit te 
doen voor de ervaring, om te bedenken wat zij in hun toekomst willen gaan doen qua 
werkzaamheden, en vanwege de sociale contacten.  
 
Wat vinden vrijwilligers van hun vrijwilligerswerk? 
Over het algemeen zijn de vrijwilligers zeer tevreden over hun vrijwilligerswerk en hoe alles 
hieromheen geregeld is. Er zijn wel verbeterpunten te noemen; zie bijlage 1.2. Vooral als 
positieve punten worden genoemd; een duidelijk aanspreekpunt waartegen je iets kunt 
zeggen als je ergens mee zit, en die dit vervolgens ook oplost of duidelijk aangeeft als iets 



niet kan. Het gevoel bij het museum te horen en gewaardeerd te worden door kleine 
presentjes of net zoals de betaalde medewerkers meegenomen worden in de kerstattentie. 
Verder worden ook de mogelijkheden genoemd als positief punt; het is fijn om gezien en 
gehoord te worden en het daardoor ook gezien wordt als je meer kunt en dit ook 
gestimuleerd wordt. Verder wordt het erg gewaardeerd dat ze meegenomen worden met de 
verschillende trainingen, en op die manier van elkaar leren.  
 
Wat vinden de vrijwilligers van de voorbereiding op hun werkzaamheden? 
De vrijwilligers voelen zich voldoende voorbereid op wat ze moeten gaan doen. Bijna altijd 
lopen ze mee met andere vrijwilligers of met de coördinator/educatief medewerker om mee 
te kijken voordat ze zelfstandig aan de slag gaan. Het meeste leer je door het zelf te doen is 
een veelgehoorde opmerking, maar praktische tips zijn altijd welkom en veel van hen willen 
graag meer van elkaar leren. Ook als je al langer bijvoorbeeld rondleidingen geeft zijn er 
altijd nog vragen; misschien eens bij een ander kijken hoe hij/zij de start aanpakt? Is wat ik 
doe goed? Waarom pak ik een rondleiding/activiteit/of gesprek op deze manier aan? En kan 
dit nog beter of wellicht ook anders?  
 
Dingen waar vrijwilligers tegenaan lopen of graag anders zouden willen zien 
om hun vrijwilligerswerk nog leuker te maken?  
De vrijwilligers zijn heel erg tevreden over hoe ze hun werkzaamheden uit kunnen voeren. 
Velen vinden het erg jammer dat het nu met corona lastig is om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan en dat ze daardoor niet hun normale werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ze vinden dit 
ook begrijpelijk of kiezen er zelf voor om nu even niet naar het museum te gaan. De rol die 
velen nu als gastvrouw/heer hebben om tijdens corona de weg te wijzen of bezoekers attent 
te maken op de geldende regels/route wordt als minder leuk ervaren, maar wel noodzakelijk 
en iets wat ze graag voor de musea willen doen. Ze hopen vooral dat de situatie snel weer 
beter wordt. Zie voor opmerkingen om het leuker te maken bijlage 1.2.  
 
Hebben vrijwilligers weleens gehoord van het project Leren doe je Samen? En 
de maand van het meekijken waarbij je bij andere musea kunt meekijken?  
De meesten geven aan dat zij nog niet gehoord hebben van Leren doe je Samen, maar zijn 
hier wel heel erg in geïnteresseerd. Vooral het gezamenlijke hierin spreekt aan, dat ook 
kleine musea niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Sommige vrijwilligers worden al 
helemaal meegenomen met alle trainingen en dagen die vanuit Leren doe je Samen worden 
georganiseerd. Dit wordt om meerdere redenen erg goed gevonden; om praktische ideeën 
op te doen voor de eigen rondleidingen/werkzaamheden, om anderen te leren kennen, om 
de vrijwilligers en andere medewerkers van het eigen museum beter te leren kennen, en het 
is daarmee ook een leuke sociale activiteit. 
 
Sommige vrijwilligers hebben ook al (meermaals) met de maand van het meekijken 
meegedaan en vonden dat erg waardevol. De vrijwilligers die hier niet over gehoord hebben, 
zijn er over het algemeen enthousiast over. Al worden enkele punten hierbij genoemd om 
rekening mee te houden zoals; niet voor iedereen is het mogelijk om hier een dag 
beschikbaar voor te houden, misschien gezamenlijk organiseren met meerdere vrijwilligers 
tegelijkertijd om het zo ook praktisch te houden en het daarnaast ook een leuke sociale 
activiteit is. Vrije keuze is hierin wel fijn, maar sommige vrijwilligers geven aan dat een 
duidelijk overzicht van de verschillende musea (of promo-brief/praatje/video) hierbij kan 



helpen om een goede keuze te maken. Daarnaast kan het helpen om meer uit de dag te 
halen door hen een opdracht mee te geven. En werd geopperd of je als vrijwilliger wellicht 
de taak zou krijgen om vervolgens aan andere vrijwilligers door te geven wat je ervan hebt 
opgestoken zodat ook degene die er niet is geweest hier wat aan heeft.  
 
Bij Leren doe je Samen proberen we zoveel mogelijk van elkaar te leren. Wat 
zou je interessant vinden?  
Vrijwilligers geven aan dat vooral praktische tips erg waardevol zijn, omdat dit hen gelijk kan 
helpen bij het uitvoeren van de activiteiten. Hoe sta ik voor een groep? Hoe kan ik een groep 
aanspreken? Een groep komt binnen, wat doe ik dan? Hoe ga ik een gesprek aan? Hoe 
spreek ik bezoekers aan die iets niet volgens de huisregels doen? Wat doe ik, en doe ik dit 
op een goede manier?  
 
Daarnaast zijn vrijwilligers ook erg geïnteresseerd in de ervaringen van andere vrijwilligers. 
Hoe pakken zij bepaalde situaties aan? 
 
Er wordt verder genoemd dat het ook erg leerzaam is om eens anders naar een activiteit, 
object of rondleiding te kijken. Bijvoorbeeld vanuit een heel ander perspectief. Hoe kijken ze 
in kunstmusea naar objecten, waarom doen ze dat zo en kunnen we hier iets van leren? Of 
betrek eens andere zintuigen bij de activiteit die je aan het doen bent. Kun je ook iets horen? 
Hoe voelt het etc.?  
 
Vragen en ideeën van vrijwilligers ter verbetering: 
Om overzicht te krijgen zijn de opmerkingen van de vrijwilligers meegenomen in de ordening 
naar acht onderwerpen zoals eerder in deze inventarisatie aangegeven. Zie bijlage 1.2 voor 
alle opmerkingen en vragen van de vrijwilligers.  
 
 
 
 
  



Bijlagen: 
 
Bijlage 1.1 
Welke vragen zijn er bij de diverse musea over vrijwilligers? 
(Kleuren staan voor ordening die naar aanleiding van deze vragen is gemaakt). 
 
Ecomare: 
     Hoe geef je feedback aan vrijwilligers? 
     Wat wordt er van vrijwilligers verwacht? 
     Vrijwilligersbeleid, hoe hebben andere musea dit georganiseerd, misschien iets van 
elkaar opsteken in deze? Dat we niet zelf het wiel uit hoeven vinden.  
     Goede training voor vrijwilligers, hoe ziet dat eruit? 
 
Natura Docet Wonderryck Twente: 
     Training nieuwe vrijwilligers hoe pakken we dat aan? 
     Werven van nieuwe vrijwilligers? Diverser dan 60+? 
     Hoe ga je om met ‘lastige’ vrijwilligers? 
     Wat kun je wel en wat kun je niet van vrijwilligers vragen? 
     Vrijwilligersvergoeding? Wel of niet? 
 
De Bastei: 
Geen problemen waar tegenaan wordt gelopen, eigenlijk ook geen vragen.  
Maand van het meelopen is interessant, maar misschien met wat meer organisatie. Dus niet 
ieder voor zich, maar met meerdere vrijwilligers tegelijkertijd een ochtend ergens meekijken 
of iets dergelijks. 
 
Museon: 
     Zakelijke kant van de vrijwilligers: contracten, onkosten, kerstpakket, vrijwilligers ook in 
alle mail opnemen?  
 
Natuurmuseum Fryslan: 
     Goede training voor educatieve vrijwilligers (ook diegenen zonder educatieve 
achtergrond). 
     Hoe ga je om met alle hele persoonlijke verhalen (zeker nu met corona)?  
     Wanneer wel en wanneer geen vrijwilligersvergoeding? 
 
Hortus: 
     Training ter plaatse; praktische tips voor rondleiden. Oudere vrijwilligers die in educatie 
hebben gewerkt weten ook niet hoe het nu op school gaat. Opfrissen zou goed zijn.  
     Leeftijdsopbouw; hoe houdt je een mix van oud en jong binnen je organisatie? 
     Kun je trainingen verplichten..? Ook niet echt, zou keuze zijn. 
 
Teylers: 
Altijd interessant om met andere musea te sparren over bijvoorbeeld vrijwilligers, maar op dit 
moment geen prioriteit om hier tijd aan te besteden. Geen vragen, het loopt op het moment.      
     Misschien alleen zakelijke kant die niet helemaal duidelijk is; zoals mag je 
mailadressen/gegevens delen van vrijwilligers? 



Natuurhistorisch museum Rotterdam: 
     Informeren van vrijwilligers over veranderingen of aanpassingen in het museum. Hoe kun 
je dat het handigste doen? Nu met nieuwsbrieven, maar is dat het meest handig? Niet altijd 
het idee dat de informatie daarmee overkomt.  
     Informatie over de objecten, wel eens aan een soort handboek gedacht, maar niet 
gedaan. Veel werk en of de vrijwilligers er echt op zitten te wachten. Alle objecten 
beschrijven is niet te doen.  
     Vrijwilligers op zaal. Hoe doen andere musea dit? Welke taak geef je ze hierbij mee?  
     Als er geen bezoekers zijn wat dan? Hoe houdt je het interessant voor de vrijwilliger? 
     Hoe zorg je ervoor dat baliemedewerkers op de hoogte zijn van de dingen in het museum 
en niet alleen weten hoe de kassa werkt? 
     Praktische ideeën 
     Hoe vrijwilligers betrokken en enthousiast te houden en in te kunnen zetten in het 
museum.  
 
Natuurmuseum Brabant: 
     Wat kun je van vrijwilligers verwachten? Verplichten mee te doen met training? 
     Evaluatie; hoe doe je dat? Een goede basis puntenlijst ter evaluatie van de vrijwilligers 
zou fijn zijn. Die vervolgens ieder museum een beetje kan invullen met wat zij doen.  
     Als een vrijwilliger niet ‘voldoet’ hoe spreek je hem/haar hierop aan?  
     Een goed startdocument. Wat spreken we met elkaar af? Waarin verschilt je taak met die 
van een betaalde medewerker? 
     Wat doe je met vrijwilligers die hun taken niet meer kunnen uitvoeren? Hoe communiceer 
je dit? Wat doe je dan? In startdocument al duidelijk maken? Bij evaluatie hierop 
terugkomen? 
     Beter uitgewerkt vrijwilligerscontract. 
     Hoe komen musea aan vrijwilligers? 
     Contact met anderen kunnen opnemen om hen over wat meer specifieke dingen vragen 
te kunnen stellen? 
     Overzicht? Wat doen verschillende musea? 
     Heel veel informatie dat ieder museum aan zijn vrijwilligers geeft, hoe ziet dat eruit? 
     Oudere vrijwilligers; allerlei ideeën over hoe iets gaat, maar past niet. Maar hoe ga je 
hiermee om? 
 
Naturalis: 
     Kunnen we een soort template maken van vrijwilligersbeleid?  
     Hoe kun je de evaluatie handig aanpakken? Zelfevaluatie van de vrijwilligers? Evaluatie 
door anderen die met hen samenwerken in het museum buiten de coördinatoren? 
     Bijeenkomst van de diverse coördinatoren 
     Sowieso meer contact tussen de coördinatoren zodat ze ergens anders ook terecht 
kunnen bij vragen/problemen, ervaringen kunnen uitwisselen en niet allemaal zelf het wiel uit 
hoeven vinden. 
     Document met best practices opstellen 
     Hoe kom je aan kennis als vrijwilliger? Hoe doen de diverse musea dit? 
     Hoe hou je de vrijwilligers up to date? 

     Online-leeromgeving? 
- Vrijwilligers kunnen niet altijd naar de trainingen komen 



- Iets waardoor de informatie uit trainingen beter beklijft (naast door het daadwerkelijk 
in de praktijk te doen) 

- Wordt dit bij musea gedaan? 
     Gemeenschappelijke manier om te observeren/evalueren? 
     Hoe hou je het voor de vrijwilligers interessant/betekenisvol? 
     Hoe zorg je ervoor dat het vrijwilligerswerk en de verwachtingen niet uit elkaar lopen? 
 
Natuurhistorisch museum Maastricht 
     Hoe kunnen wij beter vrijwilligers werven op het moment? Inzet social media etc. 
     Hoe kunnen we een duurzaam educatietraject opzetten bij educatie? Van, werving tot 
introductie aan het lesgeven, de inhoud en de lesbezoeken.  
     Hoe kunnen wij wat wij te bieden hebben op de juiste manier aanprijzen bij toekomstige 
vrijwilligers (we willen echt een inhoudelijk, mini weliswaar, opleidingstraject bieden voor de 
toekomstige educatie vrijwilligers + voor onze huidige geïnteresseerde) 
     Contact met anderen, hoe pakken zij dingen rondom vrijwilligers aan? 
  



Bijlage 1.2 
Welke punten geven vrijwilligers aan ter verbetering?  
(Kleuren staan voor ordening die naar aanleiding van deze vragen is gemaakt). 
     Meedenken; er zijn vrijwilligers die graag meer zouden willen doen, andere taken zouden 
uitvoeren en willen meedenken/helpen. Taak moet hierbij wel concreet en duidelijk zijn. En 
opmerking hierbij dat niet iedereen dit wil, er zijn ook juist vrijwilligers die het heel fijn vinden 
zo’n afgebakende taak te hebben. 
     Voor een deel van de vrijwilligers zorgt het uitvoeren van diverse taken ervoor dat ze hun 
vrijwilligerswerk leuker vinden. Hierbij wordt ook aangegeven dat het fijn is om 
gezien/gehoord te worden en zodoende ook voor extra taken gevraagd te worden.  
     Gehoord, gezien worden is erg belangrijk. Kleine attenties, maar ook naar 
ideeën/ervaringen gevraagd worden.  
     /      Jonge vrijwilligers geven aan dat een onduidelijk onderscheid tussen betaald en 
vrijwilligerswerk demotiverend kan zijn. Waarom krijgt de een wel betaald en de ander niet, 
terwijl de werkzaamheden heel erg op elkaar lijken of zelfs hetzelfde zijn? 
     Onderscheid tussen betaald en vrijwilligerswerk moet helder zijn. 
     Vrijwilligers moeten niet betaalde werk vervangen. Sommige vrijwilligers geven aan hier 
bang voor te zijn of dit ook al ervaren te hebben. Vrijwilligers nemen betaalde krachten werk 
uit handen wat daarna niet meer als taak van de betaalde kracht gezien wordt.  
     Vrijwilligers geven aan dat het belangrijk is om duidelijk te weten wat er van hen wordt 
verwacht. Werd enkele keren opgemerkt, niet omdat het vrijwilligerswerk in het museum niet 
duidelijk was, maar omdat dit een reden was om met eerder ander vrijwilligerswerk te 
stoppen.  
     Jonge vrijwilligers doen vrijwilligerswerk voor de ervaring, netwerk, 
doorgroeimogelijkheden en om te ervaren waar ze goed in zijn/wat ze willen. 
     Vrijwilliger in een museum wordt vaak als stoffig gezien, is het niet. Kunnen we hier een 
beter beeld van geven? En hierbij helpen wellicht? Door zelf op pad gestuurd te worden voor 
het werven van vrijwilligers? Daarnaast zorgen diverse vrijwilligers ook voor een beter beeld 
naar de bezoeker dat iedereen welkom is. Is dus een wisselwerking; diverse vrijwilligers 
zorgen voor diverser publiek en andersom. 
     Praktische tips; hoe sta ik voor een groep? Hoe reageer ik op een vraag waar ik geen 
antwoord op heb? Hoe begin ik een rondleiding? Waar ga ik staan? Kijken vanuit een 
andere invalshoek. 
     Hoe gaan andere vrijwilligers een gesprek aan, of geven ze een rondleiding? Waarom op 
deze manier? En wat kan ik hiervan leren? 
     Wat ik nu doe, waarom doe ik dit zo en is dit wel een goede manier? 
     Meekijken met anderen; hoe pakken zij dingen aan? Hier zelf van leren. 
     Ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen. 
     Wie zijn de andere vrijwilligers en medewerkers bij mijn museum? 
     Kunnen we informatie aan elkaar handig doorgeven, zoals tips? Maar ook grappige 
gebeurtenissen? 
     Zou graag naar andere musea verwijzen in rondleiding, maar wat zijn 
‘topstukken’/belangrijkste onderwerpen in andere musea?  
     Soms veel mails, die ik niet allemaal bij kan houden. Is een andere vorm handiger? 
     Wat doen vrijwilligers bij andere musea? 
     Iets als een nieuwsbrief voor en door vrijwilligers van ieder museum om te laten zien wat 
ze daar doen?  
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