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Vrijwilligers binnen uw erfgoedorganisatie: van onzichtbaar naar onmisbaar? 

Meer en meer erfgoedorganisaties beschouwen vrijwilligers als onmisbare leden van hun 
team. Die toegenomen waardering voor het vrijwilligerswerk is helemaal terecht. Maar 
ze roept ook nieuwe vragen op. Want hoever kan een erfgoedorganisatie gaan in het 
uitbesteden van taken aan vrijwilligers? Zijn er aspecten van het erfgoedwerk die echt in 
handen moeten blijven van professionals? En hoe kunt u vanuit een klein team een grote 
vrijwilligersgroep ondersteunen en begeleiden? 

Deze vragen kwamen aan bod op een druk bijgewoonde studiedag, die plaatsvond op 17 
oktober 2017 bij FARO. Van deze studiedag hebben we een verslag gemaakt. Dat 
bundelt voor u alle presentaties, de belangrijkste conclusies en achtergrondinformatie.  

Heeft u nog vragen of opmerkingen bij de studiedag of bij dit verslag? Laat het ons 
weten via: 

 Gregory Vercauteren: gregory.vercauteren@faro.be - 02 213 10 72 
 Tine Vandezande: tine.vandezande@faro.be - 02 213 10 81 

 

1. PLENAIR GEDEELTE: PRESENTATIES EN VERSLAG 
1.1. Vrijwilligers onmisbaar? 

Spreker: Sjoerd Stael (Museum van Loon; voormalig medewerker VSBfonds) 
Download hier de presentatie. 

In 2016 voerden MOVISIE en Erfgoed Gelderland een grootschalig onderzoek uit naar 
vrijwilligerswerk in Nederlandse musea. Sommige conclusies waren herkenbaar voor de 
Vlaamse cultureel-erfgoedsector. Net zoals in Nederland hebben de bekende en trendy 
musea in de grote steden een grote aantrekkingskracht. Zij vinden gemakkelijk 
vrijwilligers, ook jongeren, en werken soms zelfs met wachtlijsten. Het zijn vooral de 
kleinere organisaties buiten de grote steden waarvoor de zoektocht naar vrijwilligers een 
blijvende opdracht is. Ook herkenbaar is de vaststelling dat erfgoedvrijwilligers in 
Nederland overwegend ouder en hoger opgeleid zijn. Andere conclusies uit het 
onderzoek waren minder vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld: als reactie op de vergrijzing van 
het vrijwilligerswerk werken sommige Nederlandse musea met een leeftijdsgrens voor 
vrijwilligers. Een maatregel die in Nederland discussie uitlokt en die, afgaande op de 
reacties op onze studiedag, in Vlaanderen niet meteen ingang zal vinden.  

Achtergrondinformatie 

 Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier downloaden. 
 Op basis van het onderzoek is er ook een handleiding. 

verschenen voor het vinden en binden van vrijwilligers in 
musea. 
 

 

1.2. Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid 
Spreker: Bart De Boiserie (Departement Cultuur, Jeugd en Media) 
Download hier de presentatie. 

De Vlaamse Regering wil het vrijwilligerswerk toegankelijker maken. Hiervoor werkt ze 
aan een “Vlaams actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid”. De basisingrediënten 
van dit plan zijn een beter statuut, minder papierwerk en minder regels. Binnen dit 
actieplan wil de Vlaamse Regering de vzw-wet en de vrijwilligerswet aanpassen. 

mailto:gregory.vercauteren@faro.be
mailto:tine.vandezande@faro.be
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Plenair_Nederlandsonderzoek_Staal_20171017.pdf
https://www.vsbfonds.nl/media/701796/Vrijwilligers-pijler-onder-de-musea_onderzoeksrapport_okt2016.pdf
https://www.vsbfonds.nl/media/707347/Vrijwilligersbeleid-handleiding-musea-okt2016.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Plenair_geco%C3%B6rdineerdvrijwilligersbeleid_DeBoiserie_20171017.pdf
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Aangezien dit bevoegdheden zijn van de federale overheid, is er een ‘interbestuurlijk 
overleg’ opgericht om de voornaamste knelpunten weg te werken. Ook de steden en 
gemeenten komen in beeld van het “gecoördineerd vrijwilligersbeleid”. Want lokale 
besturen hebben ook reglementen die verenigingen soms als bureaucratisch ervaren. 
Samen met de steden en de gemeenten wil de Vlaamse Regering voorbeelden en 
suggesties aanreiken om de gemeentelijke regelgeving te vereenvoudigen. 

Voor de uitwerking van dit actieplan moet de Vlaamse Regering nog veel samenzitten en 
afstemmen met andere overheden. Dit vraagt tijd. Toch zitten er ook al enkele concrete 
acties in de pijplijn. Om er slechts enkele te noemen: 

 Collectieve verzekering: organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij 
activiteiten konden de voorbije jaren bij de provincies een beroep doen op een 
gratis vrijwilligersverzekering. Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer 
bevoegd voor de persoonsgebonden materies. Daarom neemt vanaf volgend jaar 
de Vlaamse overheid deze gratis vrijwilligersverzekering over. 

 Informatiedoorstroming verbeteren. 
 Een nieuw expertisecentrum voor vrijwilligerswerk. Dat expertisecentrum moet 

vooral informatie bundelen, over de sectoren heen, correct informeren over de 
regelgeving en de publieke opinie bewust maken van het belang van 
vrijwilligerswerk. 

Achtergrondinformatie 

 Knelpuntennota, met het oog op het “interbestuurlijk overleg” 
tussen Vlaamse en federale overheid. 

 Analyse van cijfers en tendensen inzake het vrijwilligerswerk 
in Vlaanderen. 

 Visietekst Vlaamse Regering op het vrijwilligerswerk. 

 

1.3. Reflecties en discussie 
Sprekers: Dieter Viaene (Stadsarchief Mechelen), Sofie De Ruysser (MAS) en 
Eva Hambach (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk). 
Download hier de presentaties van Dieter Viaene en Sofie De Ruysser. 

Uit de reflecties van zowel het MAS als het Stadsarchief Mechelen bleek dat beide een 
sterke visie op hun vrijwilligerswerking hanteren. Vrijwilligers bieden niet enkel helpende 
handen aan, zo bleek, maar vormen ook ambassadeurs en vergroten zo het draagvlak 
voor de werking. Tegelijk is een vrijwilligersbeleid niet vrijblijvend. Het zoeken, 
motiveren en ondersteunen van vrijwilligers vraagt tijd en energie. Daarom moet het 
een weloverwogen keuze zijn. 

Eva Hambach stipte vervolgens aan dat het vrijwilligerswerk niet overal zo goed is 
georganiseerd. De negatieve verhalen en ervaringen van vrijwilligers hoor je zelden op 
een studiedag, maar komen wel binnen bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Juist 
daarom is een “gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid” zinvol, aldus Hambach. Eva 
Hambach hield, vanuit haar helikopterperspectief, de erfgoedsector nog een spiegel 
voor. Ook in onze sector schort er iets aan de toegankelijkheid van het 
vrijwilligerswerk: voor kwetsbare groepen en mensen in armoede blijft de drempel hoog 
om zich te engageren als erfgoedvrijwilliger. Ten slotte, zo argumenteerde Eva , stelt de 
erfgoedsector zich te bescheiden op. Goede praktijkvoorbeelden moeten we meer 
uitdragen, ook naar andere sectoren. Deze boodschap is alvast bij FARO aangekomen. 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vrijwilliger/20170331_knelpuntennota_vrijwilligerswerk.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vrijwilliger/20170714_cijfers-omgeving-SWOT-vrijwilligerswerk.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vrijwilliger/20170714_visienota_gecoordineerd-vrijwilligersbeleid.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Plenair_SAMechelen_Viaene_20171017.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Plenair_MAS_DeRuysser_20171017.pdf
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Als steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector willen we blijvend (en nog meer) inzetten 
op het bundelen en verspreiden van goede praktijkvoorbeelden. 

2. NAMIDDAGSESSIES 
2.1. Een vrijwilligersbeleidsplan. Last of must? 

Sprekers: Anne-Greet Denolf (Huis Van Alijn en MIAT) en Annelien Noppe (Erfgoedcel 
Pajottenland Zennevallei) 
Download hier de gemeenschappelijke presentatie. 

Steeds meer erfgoedorganisaties werken met een vrijwilligersbeleidsplan. Huis Van Alijn 
& MIAT en Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei blikten terug op de 
vrijwilligersbeleidsplannen die hun organisaties hebben geschreven. Ze vertelden hoe ze 
de opmaak van zo’n plan hebben aangepakt en welke impact dat had op hun 
vrijwilligersbeleid. De boodschap sloeg alleszins aan. Want uit de evaluatie van deze 
studiedag bleek dat vele deelnemers benieuwd waren naar zo’n 
vrijwilligersbeleidsplan en zo’n plan graag wilden inkijken. 

Achtergrondinformatie 

 Het vrijwilligersbeleidsplan van de Dienst Musea en Erfgoed van stad 
Mechelen. 

 Het vrijwilligersbeleidsplan van Museum M Leuven. 
 Het vrijwilligersbeleidsplan van MIAT en Huis van Alijn. 
 Het vrijwilligersbeleidsplan van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. 

 

2.2. Ook helpende handen hebben hulp nodig. Vrijwilligers aansturen en 
begeleiden vanuit een klein team 

Sprekers: Michel Igual en Jeroen Meert (Stadsarchief Aalst) en Mauranne Brabants (’t 
Grom in Sint-Katelijne-Waver) 
Download hier de presentaties van Michel Igual/Jeroen Meert en Mauranne Brabants. 

Nagenoeg alle erfgoedorganisaties werken met vrijwilligers. Vaak zijn de vrijwilligers in 
zo’n organisatie talrijker dan de betaalde beroepskrachten. In deze sessie verkenden we 
hoe je vanuit een klein team een grote vrijwilligersploeg kunt (blijven) aansturen, 
begeleiden en ondersteunen. Dit deden we aan de hand van de cases van het 
Stadsarchief Aalst en ’t Grom. 

Uit de discussie bleek hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor kleinere erfgoedorganisaties. 
“Haal de vrijwilligers weg uit onze organisatie en een heleboel dingen gebeuren gewoon 
niet meer ...”, zo hoorden we. Toch is er ook een keerzijde aan deze medaille. De 
buitenwereld is zich niet altijd bewust van de impact van dit vrijwilligerswerk. Zo kan de 
indruk ontstaan dat een enkele VTE wel volstaat om een heel museum of archief te 
beheren, terwijl dat bij vele organisaties enkel mogelijk is dankzij de helpende handen 
van vrijwillige krachten.  

2.3. Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?  

Spreker: David Somers (Museum M Leuven) 
Download hier de presentatie van David Somers. 

https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Sessie1_Huis%20van%20alijn%20en%20egcpajot_20171017.pdf
https://muse.mechelen.be/beleid
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Vrijwilligersbeleid_2017_Museum_M.pdf
https://faro.be/blogs/gregory-vercauteren/inspiratie-uit-gent-de-vrijwilligersbeleidsplannen-van-miat-en-huis-van-al
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Vrijwilligersbeleidsplan_EGCPajottenland%20Zennevallei.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Sessie2_SAAalst_Meert%26Igual_20171017.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Sessie2_tGrom_Brabants_20171017.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/blog/Sessie3_M_Somers_20171017.pdf
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Kan je alle aspecten van het erfgoedwerk overlaten aan vrijwilligers? Of zijn er taken die 
in handen van professionals moeten blijven? Waar leg je als erfgoedprofessional de 
grens en hoe bewaak je die? Via de case van M - Museum Leuven startten we de 
discussie. 

Welke inhoudelijke taken je aan vrijwilligers kunt overlaten, hangt af van de 
competenties van de vrijwilligers, de organisatiecultuur, maar ook de aard van de 
collecties. Bijvoorbeeld: het inventariseren van archivalische collecties is vaak een 
detailwerk. De aanwezige archivarissen waren daarom geneigd om vrijwilligers eerder 
een beperkte verantwoordelijkheid te geven bij het inventariseren van hun collecties. Uit 
de presentatie van Museum M Leuven bleek dan weer dat musea hun vrijwilligers meer 
autonomie kunnen geven bij inventarisatieprojecten, weliswaar steeds onder begeleiding 
van de vrijwilligerscoördinator en collectiebeheerder. Ook bij de publiekswerking hoorden 
we uiteenlopende meningen. Sommige collega’s gingen ervan uit dat het onthaal in 
handen van betaalde beroepskrachten moet blijven. Per slot van rekening vormen 
onthaalmedewerkers het eerste aanspreekpunt en het eerste contact met de bezoekers. 
Andere musea schakelen vrijwilligers wel in voor onthaalfuncties of laten hen 
rondleidingen verzorgen. We hoorden ook voorbeelden van archieven en 
documentatiecentra, waar vrijwilligers mee instaan voor de permanentie in de leeszaal. 
Toch overheerste ook bij deze groep de mening dat er idealiter altijd een beroepskracht 
aanwezig is om de onthaalvrijwilligers te ondersteunen. Bovendien worden deze 
vrijwilligers best zichtbaar gemaakt via een badge of T-shirt. Zo kan het publiek het 
onderscheid maken tussen vrijwilligers en betaalde krachten.  

3. VERVOLGINITIATIEVEN DOOR FARO? 

Met de deelnemers hebben we deze dag geëvalueerd en gevraagd welke initiatieven 
FARO nog kan nemen rond vrijwilligerswerk. De vele praktijkvoorbeelden werden 
alleszins gesmaakt en er was honger naar bijkomende vorming. Uit de evaluatie bleek 
dat er vooral een behoefte is aan praktijkuitwisseling rond de verschillende stappen van 
een vrijwilligersbeleid. Hoe pakken collega-erfgoedorganisaties het vinden, 
verwelkomen, motiveren van vrijwilligers aan? Het is boeiend om te leren van andere 
sectoren, maar tegelijk mogen er ook sessies worden georganiseerd op maat van bv. 
gemeentelijke cultuurdiensten, archieven of musea.  

FARO gaat op deze vraag in en organiseert in 2018 opnieuw een collegagroep. In zo’n 
collegagroep staat het delen van goede praktijkvoorbeelden en ervaringen centraal. We 
denken aan twee bijeenkomsten over respectievelijk het werven & verwelkomen en 
het motiveren van vrijwilligers. Andere bijeenkomsten zullen we wijden aan het 
inventariseren van archivalische collecties en het inzetten van vrijwilligers bij het 
onthaal. 

Een uitnodiging voor deze collegagroep zal FARO verspreiden in januari 2018. Hou 
onze website en nieuwsbrief dus in het oog.  

4. MEER WETEN? 

De voorbije jaren heeft FARO meegewerkt aan drie publicaties over vrijwilligerswerk, 
helemaal op maat van erfgoedorganisaties. Deze publicaties kunt u gratis downloaden 
via de website van FARO: 



      

Vrijwilligers binnen uw erfgoedorganisatie: van onzichtbaar naar onmisbaar? 

 Geweldig en gewild. 50 praktijkverhalen over vrijwilligerswerk in de 
erfgoedsector (2017) 

Vrijwilligers in de erfgoedsector. Hoe doen ze het? Waar vindt u hen? Welke 
obstakels komt u zoal tegen in uw vrijwilligerswerking, en hoe gaat u daarmee 
om? Deze gratis digitale bundel bevat maar liefst vijftig inspirerende voorbeelden 
van het vrijwilligerswerk, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. 

Download hier de publicatie. 

 De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid. Stappenplan voor een succesvolle 
vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie (2016) 

Deze brochure zit boordevol met praktische tips om uw vrijwilligersbeleid op de 
sporen te zetten. De vijf V’s staan voor de verschillende fases die een vrijwilliger 
normaal doorloopt binnen uw organisatie: vind, verwelkom, versterk, verbeter en 
een (begeleid) vertrek. Per fase krijgt u heel wat mogelijke acties, concrete tips, 
voorbeelden en aandachtspunten om uw vrijwilligersbeleid vorm te geven. 

Download hier de publicatie. 

 ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector (2014) 

Op een laagdrempelige manier behandelt dit ABC tal van nieuwe inzichten, 
modellen en succesfactoren voor het vinden, begeleiden en motiveren van uw 
vrijwilligers. Ook krijgt u uitleg bij een aantal nieuwe en bijzondere vormen van 
vrijwillige inzet. Zo staan we stil bij familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk, 
opstapvrijwilligers, uitzendvrijwilligers en online vrijwilligers. 

Download hier de publicatie. 

https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/e-documenten/geweldig_en_gewild_dig_0.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/e-documenten/devijfvs_web.pdf
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/e-documenten/abc_online.pdf

