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- 171 actieve vrijwilligers in 2016
- 8.739 gepresteerde uren

- 9 groepen/teams 
- M- Hosts, M- Event- Hosts, Marcels, Zilverclub, 

Mailing, Bibliotheek, Onthaal Romaanse Poort, 
Prentenkabinet, specifieke opdrachten en 
administratie

Vrijwilligers in M



Vrijwilligers 2016 per taak



- Werken op 2 “niveau’s”

- VC: Vrijwilligerscoördinator
 Dienst Ondersteuning

- PV: Projectverantwoordelijke
 Dienst Publiekswerking, Oude Kunst..

- Duidelijke taakverdeling tussen medewerkers

Aansturing vrijwilligers



 Staat naast de vrijwilliger

 Vertrouwenspersoon

 Administratie

 Evaluatie 

 Adviseert

 Planning – invulling – communicatie 

 Rekruteren, selecteren, opvolgen

Vrijwilligerscoördinator



 Vraagt vrijwilligers voor een opdracht waar hij/zij voor verantwoordelijk is.
 Doet een aanzet om een volledige taakomschrijving vast te leggen. De VC kan in overleg met de 

PV aanpassing doorvoeren en de VC moet zijn goedkeuring geven.
 Staat boven de vrijwilliger. Hij of zij heeft steeds beslissingsrecht met betrekking tot de invulling 

en uitvoering van de opdracht.
 Is verantwoordelijk voor het verloop van de opdracht. De PV voorziet de briefing en de 

begeleiding voor en tijdens de uitvoering van de opdracht of duidt een contactpersoon aan die dit 
kan overnemen. De PV spreekt ook de vrijwilliger aan bij problemen tijdens de uitvoering van de 
opdracht.

 Voorziet de nodige materialen en werkruimte.
 Bijsturen na evaluatie
 Staat in voor de opvolging van (eventuele) bijeenkomsten van het team en het verloop van hun 

opdracht(en). De vrijwilligerscoördinator adviseert de PV bij de opstart en aansturing van het team.

Projectverantwoordelijke



- Visie vrijwilligerswerking M

 Opdrachten ter ondersteuning van de dagelijkse 
werking. 

 Verantwoordelijkheden die steeds minder groot zijn 
dan deze van het personeel. 

 Is complementair aan de werking van M, vrijwilligers 
nemen nooit een takenpakket over van een 
beroepskracht.

Aanvragen van vrijwilligers



- 2 grote categorieën:
 Algemene opdrachten

 Opdrachten waar geen specifieke voorkennis voor vereist is 
en/of vorming

 Alle actieve vrijwilligers 

 Specifieke opdrachten
 Opdrachten die terugkerend in tijd zijn en/of een specifieke 

kennis vereisen

 De werving en selectie voor een team kan worden beperkt tot 
een aantal personen en/of andere vereisten/kwalificaties. 

Soorten opdrachten



Vraag/opdracht  Taakomschrijving  werving/oproep

 Voor nieuwe opdrachten (zowel algemeen als specifiek) altijd 
een taakomschrijving opmaken! Zie voorbeelden

Soorten opdrachten



- Vormen het “verlengde” van het onthaal

- Extra service en bezoekerscomfort 

- Zijn deel van het “onthaalteam” 

VB 1: M- Hosts



VB 1: M- Hosts



- Ondersteunend  er kan zonder M- Hosts
worden gewerkt

- Complementair  taken met 
onthaalmedewerker overlappen niet

VB 1: M- Hosts



- Nieuw project: registratie en conservatie 
prentencollectie

- Ongeveer 20.000 stukken inventariseren en 
digitaliseren

- Na infosessie  opleiding “op maat”

VB 2: Prentenkabinet



- Ondersteunend  Collectieregistrators 
blijven eindverantwoordelijken. Zij doen een 
schifting van werk en voeren controle uit

- Complementair  vrijwilligers doen de 
“eenduidige” taken waar minder expertise 
voor vereist is

VB 2: Prentenkabinet



VB 2: Prentenkabinet



Nog vragen? 
Bedankt!
David Somers
David.somers@leuven.be
016 27 29 27


