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Huis van Alijn en MIAT

Zeer divers, volgens passie:
- Pierke van Alijn, museumcafé, fotografie,…
- Drukkerij, textiel, technisch team, 

collectie,…



Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

• Huis van Alijn en Miat

• Erfgoedcel Pajottenland
Zennevallei



Waarom?

• Momentum: MIAT en HVA < 1/7/2015
• Visie: 2 thematische musea (de cultuur van alledag en 

industrieel erfgoed) met elk eigen gemeenschappen
• Belang van VWW: vw vriendelijke organisaties
• Vorming Vrijwilligersmanagement Koen Vermeulen

• Evolutie van het team 2011-2014 
• Vrijwilligers groeien mee
• Van buikgevoel naar de nood aan een kader en visie



Hoe? 

• Team: personeel erfgoedcel o.l.v. 
vrijwilligerscoördinator + vrijwilligers

• Belangrijk= volledige team
• Vrijwilligers: bevraging+ vinger aan de pols
• Timing: zomer 2014 – januari 2015

• Vw team: directie + vertegenwoordiger uit elk team
• Traject van +/- 1,5 jaar  
(4 vergaderingen VW team)
vw beleidsplannen klaar februari 2017



Acties vw team

- Vw beleidsplan
- Bespreken nieuwe aanmeldingen
- Vraagstukken en gedeelde uitdagingen
- Kennisdeling
- Waarderingsbeleid
- …



Keuzes

• 2 aparte plannen: eigenheid elk Huis duidelijk 
maken – een vw’er kiest vanuit een passie voor 
een Huis/merk!

• Raamwerk gelijk maar accenten per Huis
• 1 visie: 5 fundamenten
• Vrijwilligerscoördinator – peter/meter
• Keuze vergoedingen
• Gastvrijheid in de museumwerking: persoonlijke 

aanpak



5 fundamenten - visie
1. Elke vrijwilliger heeft zijn talent en dus zijn plaats.
2. De museale werking steunt op het breedste 
team.
3. Door participatie en passie creëren we ware 
teamambassadeurs van en voor elke generatie.
4. Via actief burgerschap dragen we bij aan een
democratische en inclusieve samenleving.
5. Binding via informele en formele waardering in
een kader van een gastvrij beleid.



Opbouw
6 V’s
1. Visie - waarderen
2. Vinden – werven en selecteren
3. Verwelkomen – onthaal en informatie
4. Versterken – begeleiden, ondersteunen, motiveren en coachen
5. Verbeteren – evalueren en feedback geven
6. Vertrekken – afscheid en waardering – exit

6 pijlers
1. Visie
2. Rekruteren
3. Onthaal
4. Coachen
5. Evalueren
6. Exit



VISIE

1. Vrijwilligers ondersteunen beroepskrachten
2. Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen
3. Beroepskrachten ondersteunen vrijwilligers
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100 % 
professioneel

100 % vrijwillig



REKRUTEREN/VINDEN

• Wie – wat – hoe?
• Zoeken vs. gezocht



ONTHAAL/VERWELKOMEN

• Oefening: slechte scenario => 
aandachtspunten



HvA/MIAT

• Persoonlijk onthaal: peter/meter
• Aandacht voor informele



COACHEN/VERSTERKEN

Wat gaat minder 
goed?

Wat gaat goed? Waar willen we op 
inzetten?

Motiveren

Begeleiding



COACHEN/VERSTERKEN
Waarderen



HvA/MIAT

• Vinger-aan-de-pols-beleid
• Feedback



EVALUEREN/VERBETEREN

Wat doe je graag en wat kan je 
goed? Wat doe je graag en wat kan je 

niet goed?

Wat kan je goed maar doe je niet 
graag? Wat kan je niet goed en doe je 

niet graag?

• Opvolgen ≠ evalueren



HvA/MIAT

• Vinger-aan-de-pols-beleid
• Feedback



EXIT/VERTREKKEN

• Afsluitend gesprek – bedanken –
ambassadeurs

• Waardering - feedback



Input vrijwilligers
Brunch



Doelstellingen

• Kader – structuur: duidelijkheid 
• Merk – binding: trots, love branding (kwaliteitsvol 

werken)

• Kader – structuur: duidelijkheid
• Taakverdeling binnen team
• Vlotte werking
• Verankering binnen brede werking erfgoedcel
• Vrijwilligersvriendelijke organisatie



Effect

• Basis: document op papier!
• Draagvlak
• Reactie kandidaat-vrijwilligers (publicatie 

op website)

• Visietekst, draaiboek, onthaalbrochure, 
pagina op website

• Gedragen werking
• Vrijwilligersvriendelijke organisatie



Onze plannen…

• Onthaalbrochure
• Verdiepen: verdere uitbouw 

peter/metersysteem
• Uitbreiden 
• Vinger-aan-de-pols-beleid

• Uitbreiding beleid Erfgoedcel naar IOED
• Naar een nieuwe structuur: 1 groep



Vrijwilligersbeleidsplan = must!



Contact

• Huis van Alijn/MIAT
Anne-Greet Denolf
0476 98 37 58
AnneGreet.Denolf@stad.gent

• Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
Annelien Noppe
0497 52 47 03
annelien@erfgoedcelpz.be



Belangrijke vragen

• Is vw werking een kerntaak van onze 
organisatie? 

• Hoe ga je vrijwilligers vergoeden? (Forfaitaire 
onkostenvergoeding: ja of neen)

• Hoe ga je je vrijwilligers waarderen? Wat heb 
je als organisatie te bieden?


