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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, daarna loopt het door in de normale 
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. 
Zie hiervoor het PDF bestand LDJS vrijwilligersproject Inventarisatie. Hieruit zijn de 
onderstaande acht hoofdonderwerpen met overkoepelende vraag gekomen. 

● Training: Hoe train je vrijwilligers (met en zonder educatie achtergrond), zodat ze 
hier ook iets aan hebben? 

● Vrijwilligersbeleid: Wat kunnen we hierin van elkaar leren? 
● Diversiteit vergroten: Hoe kunnen we diverse vrijwilligers bereiken? 
● Feedback geven: Hoe geef je feedback zodat de vrijwilliger hier ook iets mee gaat 

en kan doen? 
● Enthousiaste vrijwilligers: Hoe houden we vrijwilligers enthousiast en betrokken? 
● Geïnformeerde vrijwilligers: Hoe houden we vrijwilligers geïnformeerd?  
● Praktische ideeën: Wat doen vrijwilligers bij de andere musea? 
● Contact: Wie zijn de andere coördinatoren? Wat kunnen we van elkaar leren? 

 
Hoe verder na de inventarisatie? 
Om te bedenken hoe we verder gaan met de vragen vanuit de inventarisatie is op 7 
december 2020 een online vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren tien van de 
gesproken medewerkers bij de diverse musea aanwezig. Na een samenvatting van de 
inventarisatie hebben de medewerkers in groepjes overlegd hoe het hen handig leek om dit 
project verder aan te pakken. Daarnaast is gevraagd om na de bijeenkomst nog verder 



hierover na te denken en ideeën hiervoor op te sturen. Hieruit is het plan van aanpak 
gemaakt.  
 
Opzet: 
Van de acht hoofdonderwerpen zijn vooral de onderwerpen Vrijwilligersbeleid en Training 
veel genoemd als belangrijkste onderwerpen. Deze twee hebben ook veel te maken met de 
andere onderwerpen, waardoor het werken hieraan er ook toe leidt dat andere onderwerpen 
meegenomen worden.  
 
Gezien de verschillende behoeftes van de musea en vrijwilligers, plus de beperkte tijd die 
aan dit project door iedereen besteed kan worden en onzekerheid vanwege alle corona 
gerelateerde maatregelen, verdelen we het project als volgt: 

1. Een werkgroep om een gezamenlijk vrijwilligersbeleid uit te werken. 
2. Een werkgroep om een flexibel inzetbare vrijwilligerstraining uit te werken.  
3. Bijeenkomsten om iedereen over de vorderingen van de twee werkgroepen te 

informeren. Hierbij staat ook elke keer een ander hoofdonderwerp centraal zoals; 
diversiteit, geïnformeerde vrijwilligers en enthousiaste vrijwilligers. Niet iedereen 
hoeft bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn, de onderwerpen zijn van te voren bekend 
waardoor iemand hierin ook keuzes kan maken. Daarnaast kan ook iemand anders 
van de organisatie aan een bijeenkomst mee doen.  

4. Een gedeelde map in Google-Drive waar alle informatie op gedeeld wordt, zodat 
iedereen hiervan op de hoogte is en ook informatie terug kan zoeken. Tevens op site 
vorderingen/documenten/inspiratie delen die andere musea ook kunnen gebruiken. 

5. Landelijke trainingsdag openstellen voor alle vrijwilligers en ook een op hen 
afgestemde invulling geven.  

6. Maand van het meelopen openstellen voor alle vrijwilligers. Afhankelijk van de 
situatie rondom corona of de huidige vorm en maand mogelijk is.  

Uitgangspunt hierbij is dat bij de diverse producten die gemaakt worden vrijwilligers 
betrokken worden om hun mening te geven of mee te helpen in de uitwerking.  
 
Begroting en tijdsinvestering: 
Er is voor het project budget beschikbaar om te besteden aan het ontwikkelen, organiseren 
en uitvoeren van de vrijwilligerstraining, de landelijke trainingsdag, de maand van het 
meelopen toegankelijker te maken voor vrijwilligers, gezamenlijke bijeenkomsten en externe 
expertise in te huren.  
 

 

Begroot  

Jaarlijkse trainingsdag €3.000 

Vrijwilligerstraining €6.500 

Maand van het meelopen (o.a. reiskosten) €7.500 

Overige kosten €2.000 

Totaal €19.000 



Daarnaast is er een tijdsinzet van gemiddeld 40 tot 60 uur (over het gehele project) per 
museum om het gestelde doel te kunnen bereiken. Binnen deze uren vallen de 
inventarisatie, bijeenkomsten, deelname aan een werkgroep en deelname aan evaluaties. 
Een lid van de werkgroep vrijwilligersbeleid is hier gemiddeld 2 uur per maand aan kwijt en 
een lid van de werkgroep trainingen gemiddeld 3 tot 4 uur per maand.  
 
Om de tijdsfactor voor iedereen realistisch te houden zullen we veel samenwerken zodat we 
met elkaar de onderwerpen en vragen kunnen beantwoorden. Daarbij delen we alle 
informatie zodat het voor iedereen op te zoeken is ook indien hij/zij niet bij een bijeenkomst 
kan zijn.  
 

1. Werkgroep Vrijwilligersbeleid: 
Veel musea hebben vragen die te maken hebben met vrijwilligersbeleid. Sommige hebben 
een vrijwilligersbeleid, of zijn hiermee bezig, maar anderen hebben hier nog niet veel 
aandacht aan kunnen besteden. Het gezamenlijk maken van een vrijwilligersbeleid, die 
musea vervolgens kunnen aanpassen naar hun eigen museum, is een meermaals gehoorde 
vraag.  
 
Aanpak: werkgroep die meermaals met elkaar overlegd en informatie bij alle musea 
ophaalt, hen ook de gehele groep informeert over de stand van zaken en uiteindelijk een 
vrijwilligersbeleid schrijft dat door ieder museum kan worden gebruikt of verder 
gespecificeerd naar eigen wensen.  
Wie: vier à vijf leden inclusief José als trekker van de werkgroep.  
Tijdsinvestering: gemiddeld 2 uur per maand per lid 
Planning: 
Start januari 2021 
Indelen werkgroep gereed medio januari 2021 
Startbijeenkomst werkgroep eind januari 2021 
Afhankelijk van werkgroep hoeveel we samenkomen en in welke vorm.  
Eerste idee vrijwilligersbeleid april 2021, concept opzet juni 2021, definitieve versie 
september 2021 
Taken werkgroepleden: 

- informatie ophalen bij verschillende musea over hun vrijwilligersbeleid 
- vergelijken vrijwilligersbeleid. Wat staat er in een goed vrijwilligersbeleid? Informeren 

bij andere organisaties. 
- meedenken en schrijven (van delen) van het vrijwilligersbeleid 
- informeren van alle deelnemende musea 
- bevragen en betrekken vrijwilligers  

Uitkomst:  
- gezamenlijk uitgewerkt vrijwilligersbeleid waarmee antwoord gegeven wordt op de 

gestelde vragen bij dit onderwerp, wat ieder museum kan gebruiken als leidraad voor 
eigen vrijwilligersbeleid.  

 
2. Werkgroep Training 

Meerdere musea geven aan dat zij behoefte hebben aan een training zodat zij hun 
vrijwilligers beter voorbereid op pad kunnen sturen en ook echt meerwaarde kunnen bieden 
als ze vrijwilliger bij hen worden. Gezien de diversiteit van de musea zal hierbij gekeken 



moeten worden naar een flexibel inzetbare training waarbij ieder museum zelf een keuze 
kan maken wat hij/zij het belangrijkste vind om te doen en ook de mogelijkheden toe heeft.  
 
Aanpak: werkgroep die meermaals met elkaar overlegd, informatie bij de musea en 
vrijwilligers ophaalt, de gehele groep informeert over de stand van zaken om gezamenlijk 
een flexibel inzetbare training te ontwikkelen voor vrijwilligers.  
Wie: vier à vijf leden inclusief José als trekker van de werkgroep.  
Tijdsinvestering: gemiddeld 3 tot 4 uur per maand per lid 
Planning: 
Start januari 2021 
Indelen werkgroep gereed medio januari 2021 
Startbijeenkomst werkgroep begin februari 2021 
Afhankelijk van werkgroep hoeveel we samenkomen en in welke vorm. 
Eerste idee training april 2021, concept opzet juni 2021, testen training september 2021  
Einde van het jaar (december 2021, als fysieke bijeenkomst mogelijk is) bijeenkomst Train 
de trainer en definitieve training vrijwilligers. 
Taken werkgroepleden: 

- meedenken en informeren bij eigen of andere musea/organisaties: waar moet een 
goede vrijwilligerstraining uit bestaan?  

- uitwerken training voor vrijwilligers 
- uitwerken plan hoe de trainers te trainen 
- bedenken en uitwerken hoe we de informatie uit de training laten beklijven 

(bijvoorbeeld met feedbackformulieren of intervisie). 
- informeren van alle deelnemende musea doorlopend het jaar 
- bevragen en betrekken vrijwilligers bij uit te werken producten 

Uitkomsten:  
- Praktische training die dusdanig flexibel is dat deze in te zetten is bij ieder museum. 
- Training voor de trainers uitwerken en uitvoeren. 
- Praktische uitwerking van hoe we de informatie uit de training laten beklijven.  

 
3. Bijeenkomsten  

Tijdens de bijeenkomsten informeren de twee werkgroepen de andere leden over hun 
vorderingen. Daarnaast staat hierbij telkens één thema centraal om hier extra aandacht aan 
te besteden om het gezamenlijk te hebben over de gestelde vragen. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt tevens gewerkt aan het onderwerp ‘contact’ en ‘praktische ideeën’, 
door met elkaar samen te werken en tijdens elke bijeenkomst ook praktische voorbeelden te 
geven ter inspiratie van eigen of externe musea/organisaties.  
 
Aanpak:.  
Aan het begin van het jaar zullen de bijeenkomsten waarschijnlijk nog online moeten 
plaatsvinden. Hopelijk is in ieder geval de bijeenkomst “Train de trainer” fysiek om hier het 
meeste uit te kunnen halen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt het programma 
doorgestuurd met verdere invulling. 

- bijeenkomst Diversiteit 
- bijeenkomst Enthousiaste/Geïnformeerde vrijwilligers 
- bijeenkomst Uitkomsten twee werkgroepen 
- bijeenkomst Feedback geven, Train de trainer 



Wie: José, in samenwerking met alle deelnemers en eventueel externen. 
Planning: medio maart, eind mei, medio september, begin december 
Uitkomst:  

- vragen uit inventarisatie bespreken en proberen op te lossen met elkaar 
- ideeën uitwisselen 

 
4. Informatie delen, binnen en buiten project 

Om alle informatie te kunnen opzoeken, tijdens en ook na het project, wordt hiervoor een 
gedeelde map gemaakt. Daarnaast wordt via de site van de SNNC informatie gedeeld die 
ook bruikbaar kan zijn voor andere musea.  
Wie: José zet dit op, in de Google Drive map deelt iedereen informatie. 
Planning: Januari 2021, doorlopend het hele project ook op de site wanneer er informatie is 
die gedeeld kan/moet worden. 
 

5. Landelijke trainingsdag openstellen voor alle vrijwilligers 
Sommige vrijwilligers doen hier al aan mee, maar ook degenen die hier nog niet van deze 
dag weten zijn hier erg in geïnteresseerd. Niet alleen om meer ideeën op te doen voor eigen 
werkzaamheden en die beter te kunnen uitvoeren, maar ook als sociale activiteit om andere 
mensen te leren kennen.  
 
Wie: José, in samenwerking met de al bestaande werkgroep trainingen (LDJS) en 
vrijwilligers. 
Planning: Oktober 2021, afhankelijk van de omstandigheden hopelijk een fysieke 
bijeenkomst. Verdere planning in afstemming met de werkgroep trainingen (LDJS).  
Uitkomst: Trainingsdag educatief begeleiders, ontwikkelaars en vrijwilligers 
 

6. Maand van het meelopen openstellen voor alle vrijwilligers.  
De maand van het meelopen vinden de vrijwilligers ook erg interessant. Tot nu toe is het nog 
niet bij iedereen bekend dat zij hieraan mogen meedoen. Om een keuze te kunnen maken 
waar te gaan meelopen is het handig om vooraf een betere indruk van de verschillende 
musea te hebben en het moet ook praktisch behapbaar blijven voor de musea. Bovendien is 
het afhankelijk van de geldende corona maatregelen in hoeverre dit in mei kan plaatsvinden.  
 
Wie: José en Lieke 
Planning: Mei maand van het meekijken 
 
 
  



Planning gehele project: 
 

 

Wanneer Wat Wie 

Jan 2021 Definitief maken plan van aanpak 
Map voor info maken 
Werkgroepen indelen 
Start werkgroep vrijwilligersbeleid 

Ieder: lezen plan, akkoord of 
verbeteringen aangeven, 
interesse werkgroep 
aangeven. 
 
José: rest 

Feb 2021 Start werkgroep trainingen José 

Maart 2021 Bijeenkomst geïnformeerde/enthousiaste 
vrijwilligers 

José 

April 2021 Eerste idee vrijwilligersbeleid 
Eerste idee training 

Werkgroep vrijwilligersbeleid 
Werkgroep training vrijwilligers 

Mei 2021 Bijeenkomst diversiteit 
Maand van het meekijken 
Evaluatie maand van het meekijken 

José 
 
José en Lieke 

Juni 2021 Concept vrijwilligersbeleid 
Concept training 

Werkgroep vrijwilligersbeleid 
Werkgroep training vrijwilligers 

Juli 2021   

Aug 2021   

Sept 2021 Definitieve vrijwilligersbeleid 
Testen training 
Bijeenkomst vrijwilligersbeleid/training 

Werkgroep vrijwilligersbeleid 
Werkgroep training vrijwilligers 

Okt 2021 Landelijke trainingsdag 
Evaluatie trainingsdag 

José, Lieke en werkgroep 
trainingen (LDJS) 

Nov 2021   

Dec 2021 Definitieve training 
Bijeenkomst Train de trainer 
Evaluatie 
Afronden project 

Werkgroep training vrijwilligers 
 
José 

Begin Jan 
2022 

Einde project  


