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DE TIENDSCHUUR
Restauratie atelier Tilburg

restaureren en conserveren van
archieven, textiel, foto's, grafiek.

verwijderen van steunlagen.

Lu
bergingssysteem op maat
vervaardigen.

behandeling van brand-, roet¬
en waterschade aan unica.

Kap. Poellplein 1

5046 GV Tilburg

Tel. 013-5368355

Fax. 013-5364756

vacuüm-vriesdrogen

bij calamiteiten, 24 uur bereikbaar

Hetalfaen
omegavoorhet
deltaplan.

Moorman-museumkarton is het alfa en
omega voor de realisatie van het delta¬
plan, waar het prenten, historische
documenten en andere waardevolle
papieren betreft. En Moorman's zuur¬
vrij gebufferde museumkarton, met
alkalische reserve, bewijst z'n voortref¬
felijkekwaliteitenniet alleenbij redding
en restauratie, maar juist ook bij het
voorkomen van schade aan uwcollectie.
Bij preventie en behoud, met andere
woorden. Als het gaat om conserveren
van ons nationale erfgoed, is gebruik
van de juiste materialen essentieel. In
vele gevallen heet dat juiste materiaal:
Moorman-museumkarton.

MOORMAN
MUSEUMKARTON.
ALSUWCOLLECTIEHET
BEHOUDENWAARDIS.

MOORMANKARTON• POSTBUS72• 1380ABWEESP
TELEFOON0294- 413951• TELEFAX0294- 414257
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Voorwoord
Werken in het museum

Voor u ligt het twaalfdenummervan
Museumpeil,voor het eerstmet een
centraal thema: werken in het
museum. Daar komt heel wat bij
kijken, zo blijkt uit de diverseartike¬
len. Maar het museum is en blijft
een populaire werkgever. Uit de
meest recente kerncijfers van het
Centraal Bureauvoor de Statistiek
blijkt dat in de Nederlandsemusea
5.300 mensenin loondienstwerken
(peiljaar1997). Daarnaastwerkener
1.400 mensenals uitzendkracht of
via eensubsidieregeling.Zeker8.000
mensenzijn als vrijwilliger aan een
museumverbonden.Acht portretten
van medewerkers van Museum
Flehitein Amersfoort lopen als rode
draaddoor dit nummerengeveneen
beeld van de veelzijdigheidvan het
werkenin hetmuseum.

Veelmuseadankenhun bestaanaan
de inzet en betrokkenheidvan vrij¬
willigers. Hans Menkveld (Neder¬
landseOrganisatiesVrijwilligerswerk)
schrijft in zijn artikel over vrijwilli-
gersbeleidhoe u dezemedewerkers
werft, selecteerten behoudt.Marike
Kuperus en Ina Wilbrink (stichting
VrijwilligersManagement)benadruk¬
ken het belangvan een goed infor¬
matiekanaal naar vrijwilligers, die
immersvaakop onregelmatigetijden
werken.

Museazijn vindingrijk als het gaat
om het efficiënt inzetten van een
bescheiden personeelsbudget. Ze
maken voor het aantrekken van
(extra)personeelregelmatiggebruik
van subsidieregelingenin het kader
vandeWetInschakelingWerkzoeken¬
den(WIW)ende regelingIn-en Door¬
stroombanenvoor langdurig werk¬
lozen (l/D). Relatiefonbekend is de
mogelijkheidomwerkgestraftenin te
schakelen.Deverschillendemogelijk¬
heden komen in Museumpeil uit¬
gebreidaanbod.

Deredactie

Veel museummedewerkerswerken
op basis van een tijdelijk dienst¬
verbandof als oproepkracht.DeWet
Flexibiliteit en Zekerheid, ingevoerd
op 1 januari van dit jaar, kan ingrij¬
pende gevolgen hebben voor deze
werknemersénhunwerkgevers.

Museazijn verantwoordelijkvoor het
behoudvan hun collecties.De afge¬
lopenjaren is veel geld en aandacht
besteed aan de verbetering van
bewaaromstandigheden van mu-
seumvoorwerpen.Alswerkgeverzijn
musea echter ook verantwoordelijk
voor de'bewaaromstandigheden'van
hun medewerkers.Goede arbeids¬
omstandighedenzijn belangrijkvoor
hun gezondheid,welzijn en functio¬
neren. Musea zijn net als andere
werkgevers wettelijk verplicht zich
aan te sluiten bij een arbodiensten
een inventarisatiete (laten) maken
van eventuele risico's die de werk¬
nemers lopen. De Arbeidsinspectie
besteedtde komendetijd extra aan¬
dacht aan musea, dus misschien
komen ze ook bij u langs. Esther
Loozen maakt u wegwijs in deze
ingewikkelde materie. Niet alleen
museummedewerkerslopen echter
risico's. Bestuurders kunnen, vaak
zonder dat zij zich dat realiseren,
persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele financiële
gevolgen van hun (onverantwoord)
handelen.Eenbestuurdersaansprake¬
lijkheidsverzekering kan uitkomst
bieden.

Enquête
De redactieis zeer geïnteresseerdin
uw mening over Museumpeil,waar¬
van het eerste nummer alweer vijf
jaar geledenverscheen.Tijd voor een
pas op de plaats. Bij dit nummer
vindt u eenenquêteoverhet landelijk
nummeren - indienvan toepassing-
de provinciale bijlage. De redactie
ontvangt graag uw antwoorden en
uw suggestiesvoorverbetering.
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Rode draad: de medewerkers
van Museum Flehite

Korteinterviewsmet eenaantal medewerkers
van MuseumFlehitevormeneenrodedraad
doordit themanummeroverwerkenin het
museum.Welke taken voerteenmuseum
zoal uit en wat maakt het werk zo boeiend?
De interviewsillustrerende verschillende
achtergrondenvan museummedewerkers
en de verschillende'dienstverbanden'die
mogelijkzijn.

Museum Flehite is het historisch
museum van de stad Amersfoort.
Het is gelegenaande Westsingelin
de middeleeuwse binnenstad. Het
ruim honderd jaar oude museum
geeft eenbeeldvan de geschiedenis
van stadenomgeving,van prehisto¬
rie tot heden. MuseumFlehite ont¬
vangt jaarlijks ongeveer 30.000
bezoekers.

Het vaste personeel van het
museum bestaat uit negenmensen
die deels parttime werken: een
directeur,eenadjunct-directeur,een
medewerkereducatieen evenemen¬
ten, eendirectieassistent/ pr-mede-
werker, een medewerker restaura¬
tie, een medewerker behoud en
beheer en drie baliemedewerkers.
Daarnaast heeft het museum vele
medewerkersdie niet in vastedienst
zijn; als peiljaar wordt hier 1998
aangehouden.Vier mensenzijn aan
het museum verbonden via een
regeling in het kader van de Wet
InschakelingWerkzoekenden(WIW)
of een vergelijkbare regeling. Zij
werken onder andere bij de techni¬
schedienst, de administratie en de
bibliotheek. Daarnaastbeschikt het
museumover acht oproepkrachten,
die voornamelijk in het weekend
werken achter de balie. Een (tijde¬
lijke) projectmedewerkerheeft zich
in 1998 ingespannen voor de
'levende geschiedenis' in de Man¬
nenzaal. Het schoonmaakwerk is

uitbesteed aan een gespecialiseerd
bedrijf.
MuseumFlehite kan niet buiten de
inzet van een groot aantal vrijwilli¬
gers: zevenvastevrijwilligers geven
rondleidingen in het museum en
treden op als begeleiders van
schoolgroepen.Negentienamateur¬
toneelspelers verzorgen in de
zomermaandende 'levendegeschie¬
denis' in de bij het museumhorende
Mannenzaalvan het St. Pieters-en
Bloklandsgasthuis. Twee vrijwilli¬
gers zetten zich in voor de registra¬
tie van respectievelijkde collecties
textilia en porselein. Het museum
kan op incidentelebasiseenberoep
doen op een aantal personen dat
bereid is om posters en uitnodigin¬
gen rond te brengenof een handje
te helpen bij de opbouw van een
tentoonstelling.
Bijzonder is tenslotte het bestaan
van zogenaamde werkervarings¬
plaatsen in het museum: pas afge¬
studeerdendie een baanzoeken in
de museumsector kunnen tegen
onkostenvergoeding ervaring op¬
doen in bijvoorbeeld het organise¬
ren van een tentoonstelling of het
opzetten van een educatief project.
Zij worden daarbij uiteraard inten¬
sief begeleid door de museumstaf.
Driemensenmaaktenhet afgelopen
jaar gebruikvandezeregeling.

In dit nummer van Museumpeil
maakt u kennis met acht mede¬
werkers van Museum Flehite. De
directeur is daar niet bij: Burchard
Elias heeft deze functie wegens
ziekte neergelegd.Per 1 november
is hij opgevolgd door Gerard IJze-
reef, voormalig directeur van het
Archeon.De interviews zijn afgeno¬
mendoor SusanAdam.

Ep de Ruiter
restaurator
Epde Ruiter(44) is sinds 1982 in
dienst van MuseumFlehite.Nade
kunstacademie te hebben vol¬
tooid, heeft hij het vak van restau¬
rator voornamelijk in de praktijk
geleerdvan vakgenoten.Hij is in
de leer geweestbij een schilderij¬
enrestaurator en heeft ervaring
opgedaanin het restauratieatelier
van het Rijksarchief in Utrecht.
Toen hij zeventien jaar geleden
gevraagd werd te solliciteren bij
Museum Flehite, heeft hij deze
kansgegrepen.
Zijn werkzaamheden waren de
afgelopen drie jaar voornamelijk
gericht op conserveringen restau¬
ratie van de collectie in het kader
van het Deltaplan voor het Cul¬
tuurbehoud. Daarnaasthoudt Ep
zich voor eenklein deelook bezig
met het vormgeven van tentoon¬
stellingen.
Epvertelt graagover de verkleed¬
partijen, vroeger in het museum.
Uit het depot werden de mooiste,
maar vooral gekste kostuums
gehaalden aangetrokken.Tegen¬
woordig wordt dit echter niet lan¬
gerverantwoordgeacht.

Foto:SusanAdam
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CBSkerncijfers musea 1997

Het CentraalBureauvoorde Statistiek
(CBS)publiceertregelmatigkerncijfersover
de Nederlandsemusea. Dekerncijfershebben
betrekkingop de aard van de collectie,de
toegankelijkheiden het museumbezoek,het
aantal werkzamepersonenen de financiën
van demusea. Dit najaar werdende cijfers
van 1997 bekendgemaakt.

In 1997 telde Nederland942 open¬
baar toegankelijke musea. Daarvan
werdener 43 beheerddoor het Rijk.
Eenderde van alle musea bevindt
zich in de provincies Noord- en
Zuid-Holland. Gerelateerd aan het
aantal inwoners blijkt dat Friesland
de hoogstemuseumdichtheidheeft
(per 100.000 inwoners11,5 musea).
Van alle museaheeft ruim de helft
een historische collectie. Daarna
komen museaover bedrijf en tech¬
niek (28%)en de beeldendekunst¬
musea (11%).Naast het exposeren
van devastecollectieorganiseerden
de musea in 1997 2.300 tijdelijke
tentoonstellingen.

Driekwart van de musea was het
hele jaar door op vaste tijden geo¬
pendvoor publiek.
Er werden 20,3 miljoen bezoeken
geregistreerd. Een derde van alle
bezoeken gold de historische
musea. Een vijfde deel van de
museawas gratis toegankelijk, 43%
was toegankelijk met de museum¬
jaarkaart (MJK). De gemiddelde
entreeprijs bedroeg ƒ 4,48 voor
volwassenenen ƒ 2,57 voor kinde¬
ren.
In 1997 werkten er bij de musea
5.300 mensen in loondienst. Daar¬
naast waren er nog 1.400 mensen
werkzaamdie op eenanderemanier
werden betaald (uitzendkrachten,
WSW-ers,Banenpoolersen Melkert-
iers). Samenwaren zij goed voor
een arbeidsvolumevan 5.100 vol¬
tijdse plaatsen. Voor 1997 is het
aantal vrijwilligers niet gekwantifi¬
ceerd. Op grond van onderzoeken
uit voorgaandejaren mag worden
aangenomendat er zeker8.000 vrij¬
willigers in de Nederlandsemusea
actief zijn, die samengoedzijn voor
een arbeidsvolumevan 1.850 vol¬
tijdse plaatsen.

De totale lasten van alle musea
samen bedroegen636 miljoen gul¬
den. Daarvanhad meerdan de helft
betrekking op het personeel. De
baten in 1997 kwamen uit op 628
miljoen gulden. Van de inkomsten
werd ruim 63%verworven via over¬
heidssubsidiesen ruim een kwart
door eigen inkomsten (verkooparti¬
kelen,entreegeldenen opbrengsten
museumjaarkaart). Er is een ver¬
schuivingzichtbaarnaarmeereigen
inkomstenen minder overheidssub¬
sidie. De museaontvingen in 1997
per hoofd van de bevolking gemid¬
deld f 25,- overheidssubsidie.Daar¬
van was gemiddeld f 11,- subsidie
vandegemeente.

U kunt depublicatieMusea 1997
bestellenbij het CBSvoorƒ 18,50
(exclusiefadministratie-en verzendkosten).

CBS,sectorPMV
postbus448 1
6401 CZ Heerlen
tel: (045) 570 70 70
fax: (045) 570 62 68
e-mail: verkoop@cbs.nl
internet:www.cbs.nl

Stofferingvanwandenen plafonds,voor
kussens,gordijnen,verduistering,spandoekenen ga
zo maar door.In legiokwaliteiten.In alle kleuren
van hetspectrum,op alle locatiesin binnen-en
buitenland.Voor feestenen evenementen,
tentoonstellingenen beurzen.
Banierenonderanderevan Drop-/Signpaper
inclusiefbedrukking
Alle gewensteatelierwerkzaamheden
Textielgroothandel
Hetbrandwerendimpregnerenvan textiel.

experts •
met optimale •
mogelijkheden
en maximale •
ervaring •

BV
Tentoonstellingsstofferingen
Sterrebaan4, 3606 EBMaarssen
Tel.030-2414122, Fax030-2411724,
E-mailinfo@tetos.nl
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Arbeidsomstandigheden in musea
De Arbeidsinspectie komt bij u langs

DeArbeidsinspectieinspecteertin de periode
november1999 - februari 2000 ongeveer
120 musea in Nederlandop de nalevingvan
deArbeidsomstandighedenwet,kortwegde
Arbowet.Dezewet voorzietin algemenezorg
voorveiligheid,gezondheiden welzijnvan
werknemers.Iedere arbeidsorganisatie,dus
ook eenmuseum, is wettelijkverplichtzich
aan te sluiten bij eenarbodiensten een
risico-inventarisatieuit te voeren.Reden
genoegom de arbeidsomstandighedenin uw
museum (nog eens)onderde loep te nemen.
Veelalwordt dit gezienals eenverplichting,
maar uit ervaringblijkt dat werkgeversen
werknemersdie ermeete makenhebben
gehadook de voordelenervan inzien.Want
tenslottegaat het om het creërenvan goede
arbeidsomstandighedenen daar heeft iedereen
baat bij.

Arbeidsinspectie en
arbodiensten
Hetverschil tussenArbeidsinspectie
en arbodienst is niet bij iedereen
bekend. De Arbeidsinspectiemaakt
deel uit van het Ministerie van
SocialeZaken en Werkgelegenheid
en controleert werkgevers op de
nalevingvan onder anderede Arbo-
wetgeving. De Arbeidsinspectie is
verdeeldover eenzestal regiokanto¬
ren. Zij bezoekt bedrijven, meestal
aangekondigd maar ook wel eens
onaangekondigd, naar aanleiding
van eenklacht, naeenongevalof bij
specifieke onderzoeken in een
bepaaldebranche, zoals nu dus in
de museumsector. De Arbeidsin¬
spectie kan maatregelen treffen,
zoals waarschuwingen en boetes
uitdelen en wanneer de situatie

Door: levensbedreigendis zelfs het werk
EstherLoozen, stilleggen.
arbeidshygiënist Arbodiensten zijn commerciële

bedrijven, die werkgevers op ver¬
zoek adviseren op het gebied van
arbeidsomstandigheden. Sinds I
januari 1998 is elke werkgever in
Nederlandverplicht aangeslotente
zijn bij een gecertificeerde arbo¬
dienst en daar bepaaldeproducten
af te nemen.Het is daarbij niet van
belang of de werknemers betaalde
of onbetaaldekrachten(dusvrijwilli¬
gers) zijn. Museadie nog niet zijn
aangesloten,wordt aangeradensnel
contact te zoeken met een arbo¬
dienst (adressenin de GoudenGids)
en samende noodzakelijkeactieste
inventariseren.Het is zinvol te vra¬
gen of de betreffende arbodienst
ook anderemuseaals klant heeft en
dus ervaring heeft met arbeids¬
omstandigheden in musea. U kunt
ook eerstaancollega'sof uw provin¬
ciaal museumconsulentvragen bij
welke dienst zij zijn aangeslotenof
met welke dienst zij goede ervarin¬
gen hebben.De kostenvariërenper
arbodienst,u betaalteenbedragper
betaaldewerknemer.
Arbodienstenzijn verplicht aan een
aantal wettelijke eisen te voldoen,
ze worden jaarlijks gecontroleerd.
Zo moet elkearbodienstbeschikken
over zogenaamdekerndeskundigen:
de bedrijfsarts,de arbeidshygiënist,
deveiligheidskundigeendearbeids-
en organisatiedeskundige.Zij kijken
vanuit verschillende invalshoeken
naar arbeidsomstandigheden. De
taken van de bedrijfsarts en de
veiligheidskundige spreken voor
zich. Dearbeids-en organisatiedes¬
kundigekijkt voornamelijknaarwel¬
zijnsaspecten. De arbeidshygiënist
kijkt naardegezondheids-,welzijns-
en veiligheidsrisico's. Alleen arbo¬
diensten die aan de wettelijk eisen
voldoenwordengecertificeerd.

Verplichtingen voor
werkgevers
In de Arbowet is vastgelegd dat
werkgevers bij de arbodienst waar¬
bij ze aangeslotenzijn een aantal
producten moeten afnemen. Het
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betreft:
- de verzuimbegeleiding van zieke
werknemers;
- hetarbeidsomstandigheden
spreekuur;
- de goedkeuringvande risico¬
inventarisatieen-evaluatie (RI&E);
- het arbeidsgezondheidskundig
onderzoek(AGO);
- deaanstellingskeuring.

De verzuimbegeleiding van
zieke werknemers
De aansluiting bij een arbodienst
heeft als gevolg dat de organisatie
een vaste bedrijfsarts krijgt, die na
verloop van tijd specifieke kennis
opbouwt over de organisatiestruc¬
tuur, de organisatiecultuur en de
eventuele problemen en risico's.
Individuele begeleiding van zieke
medewerkers is een van de taken
van de bedrijfsarts. De intensiteit
van het contact tussen de bedrijfs¬
arts en de zieke medewerker is
afhankelijk van het contract, de
ernst en de oorzaak van de ziekte.
Een bedrijfsarts kan desgewenst
ziekemedewerkersdoorsturen naar
anderehulpverleners,zowel binnen
als buiten de arbodienst.Dit laatste
gebeurtvooral wanneerhetverzuim
wordt veroorzaakt door zaken die
niet met het werk te makenhebben.
Verzuimbegeleidingis niet verplicht
bij werknemers waarvoor geen
loondoorbetalingsverplichtinggeldt.
De bedrijfsarts kan ook worden
ingezet bij een sociaal medisch
overleg(SMO).EenSMOis eenover¬
leg waarin mensenuit verschillende
disciplineshet managementadvise¬
ren en ondersteunenin het uitvoe¬
ren van sociaal medisch beleid. In
dit overleg kunnen individuele
medewerkers (bijvoorbeeld bij fre¬
quent verzuim, dreigend langdurig
verzuim, of dreigendearbeidsonge¬
schiktheid) en beleidsmatigezaken
(bijvoorbeeldde kansop bedrijfson¬
gevallenen beroepsziekten)worden
besproken.



Het arbeidsomstandigheden
spreekuur
Hetarbeidsomstandighedenspreek¬
uur bij de bedrijfsarts is eenspreek¬
uur waarin medewerkers die niet
ziek zijn toch kunnen overleggen
over zaken die met hun werk
samenhangen,zoals een onbehaag¬
lijk klimaat of een hoge werkdruk.
Het is bedoeldvoor mensendie met
hun probleem niet terecht kunnen
bij hun direct leidinggevende,
bijvoorbeeldomdat dezede situatie
niet als knelpunt ervaart. De
bedrijfsarts kan dan in overleg met
de leidinggevende en/of andere
kerndeskundigenvan de arbodienst
proberen tot een oplossing te
komen.

De risico-inventarisatie en
-evaluatie
De risico-inventarisatieen -evaluatie
(RI&E)is een algemeen onderzoek
dat betrekking heeft op alle zaken
die te maken hebben met arbeids¬
omstandigheden.Alle risico'sop het
gebied van veiligheid, gezondheid
en welzijn moeten beoordeeldwor¬
den. Sinds 1994 is elke werkgever
verplicht eenRI&Euit te voerenofte
laten uitvoeren. De RI&Emoet wor¬
dengoedgekeurddoor eengecertifi¬
ceerde arbodienst. Alleen werkge¬
vers die voor minderdan40 uur per
week in totaal betaaldearbeid laten
verrichten, zijn niet verplicht de
RI&Ete laten toetsen. De RI&Emoet
regelmatigworden herhaald:om de
drie a vier jaar, maaraltijd wanneer
er grote veranderingen hebben
plaatsgevonden,zoals een verhui¬
zing of eenfusie.

In een RI&Ewordt de heleorganisa¬
tie doorgelicht.Hiervolgen eenaan¬
tal aandachtspuntenvoor musea.
■ Gevaarlijkestoffen
Museadie zelf objectenconserveren
of restaureren,werken met gevaar¬
lijke (toxische)stoffen. Dit zijn stof¬
fen die bijvoorbeeldontvlambaarof
irriterendzijn, dit wordt aangegeven

door een oranje sticker op de ver¬
pakking. Voor deze stoffen gelden
speciale regels. Belangrijk is dat
bekend is met welke stoffen
gewerktwordt. Houdtduseenregis¬
ter bij waarin staat vermeld welke
stoffen waar staan opgeslagen.
Daarnaast is het belangrijk mede¬
werkers te informeren over de
risico's die samenhangenmet het
werkenmet dezestoffen.
■ Bedrijfshulpverlening
Elke organisatie is verplicht ervoor
te zorgen dat zij bij een calamiteit
(brand,ontruiming) de eersteminu¬
ten kanoverbruggentotdat de hulp¬
verleners aanwezig zijn. Daarom
moetenmedewerkersopgeleidwor¬
den, zodat ze in staat zijn kleine
branden te blussen,het gebouw te
ontruimen, eerste hulp te verlenen
(EHBO)encontactte leggenmet der¬
denzoalsbrandweerenpolitie
■ Ventilatie/ klimaat
In musea zijn de klimatologische
omstandigheden van belang voor
het behoud van objecten. Eentem¬
peratuur van 18°Cen een relatieve
luchtvochtigheid van 50% kunnen
noodzakelijk zijn voor het behoud
van de collectie. In kantoorruimten
is het prettig als de temperatuur
enkelegradenhoger is, enalser een
goedeventilatie plaatsvindt.
■ Beeldschermwerkplek
Indien medewerkers gemiddeld
meer dan twee uur per dag achter
het beeldschermvan de computer
werken, bijvoorbeeld bij het regis¬
treren van de collectie,dan moet de
werkplek ergonomisch goed zijn
ingericht. Anders kunnen ze last
krijgen van nek-,pols-,schouder-of
rugklachten. Het is van belang dat
de stoel en het werkblad voor de
werknemerop de juiste manier zijn
ingesteld.Ook moet de werknemer
recht achter het beeldscherm en
toetsenbord kunnen zitten, regel¬
matig pauzerenen het beeldscherm¬
werk afwisselenmetanderetaken.
■ Volledigheidfunctie
Elke functie moet volledig zijn, dit

betekentdat eenfunctie zowel voor¬
bereidendeals uitvoerendetaken in
zich moet hebben. Zo is het voor
een suppoost beter dat hij niet
alleen objecten en publiek in de
gaten houdt, maar ook meewerkt
aandeopbouwvan eententoonstel¬
ling of het werk afwisselt met werk¬
zaamhedenin dewinkel.
■ Staandwerken
Hetwerken in de winkel en het sup¬
poosten wordt veelal staand uitge¬
voerd. Staandwerk zorgt voor een
(onnodig)lichamelijkebelasting.Het
is belangrijk na te gaanof het werk
echt staand uitgevoerd moet wor¬
den of dat het afgewisseldkanwor¬
denmet zitten.
■ Kassa/geld
In de winkel en bij de kassais geld
aanwezig. Hierdoor is er een kans
op een overval. Voor de medewer¬
kers is het van belangdat zij weten
wat zij moeten doen als een derge¬
lijke calamiteit zich voordoet. Hoe
moeten zij dit melden (noodknop?)
en wat gebeurt er na die melding?
Ook behoort er nagedacht te zijn
over hoe een overval voorkomen
kan worden. Denk bijvoorbeeld aan
hetwegbrengenvandeopbrengst.
■ Lichamelijkebelasting
Bij het ophangenen verplaatsenvan
voorwerpen vindt lichamelijke
belasting plaats. Onder ideale
omstandighedenmag een persoon
maximaal 23 kilo tillen. 'Ideale
omstandigheden' betekenen onder
andere: het voorwerp staat recht
voor de persoon, het voorwerp
wordt niet boven schouderhoogte
getild en niet lager dan vanaf heup¬
hoogte. Bij het tillen is de houding
van belang, een goede tilhouding
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Arbeidsomstandigheden in musea

kan aangeleerdworden. Daarnaast
kunnen hulpmiddelenhet tillen ver¬
gemakkelijken.

Het arbeidsgezondheidskundig
onderzoek
Het arbeidsgezondheidskundigon¬
derzoek (AGO)geeft uitsluitsel over
eventuele gezondheids-en/of wel-
zijnsschadeals gevolg van risico's
die volgens de RI&Eniet kunnen
worden uitgesloten. Op grond van
de RI&Ezal de bedrijfsartsadviseren
over de AGO's die noodzakelijk
zijn. EenAGOis specifiekvoor een
bepaaldefunctie of werkzaamheid.
De volgende AGO's zijn onder
anderemogelijk:
■ Audiometrie
Dit houdt in dat het gehoor van
medewerkersdie werken bij hoge
geluidsniveaus wordt onderzocht.
Afhankelijk van de geluidsniveaus
wordt de frequentievastgesteld.
■ Fysiekebelasting
Medewerkersdie lichamelijk zwaar
werk doen, moeten een vragenlijst
invullen en worden lichamelijk
onderzocht.
■ Visustestbij beeldschermwerk
Medewerkersdie ouder zijn dan 45
jaar en die regelmatig achter een
beeldschermwerken, kunnen hun
ogen latenonderzoeken.

De aanstellingskeuring
Deaanstellingskeuringis alleenver¬
plicht voor zover dezevoor de func¬
tie noodzakelijk is. Dat is het geval
als de werknemer zware arbeid
moet verrichten of met toxische
stoffen moet werken. Uiteindelijk
beslist de bedrijfsarts of de keuring
noodzakelijk is. De keuring mag
alleen betrekking hebben op de
vaardigheden die vereist zijn voor
het deel van de functie dat risico
met zich meebrengt, en mag pas
worden uitgevoerdnadatde overige
fasen van de sollicitatieprocedure
zijn doorlopen.

Overleg tussen werkgevers
en werknemers
DeArbowet verplicht de werkgever
met de werknemers te overleggen
over de arbeidsomstandighedenin
de organisatie. Dat kan tijdens het
werkoverleg, of in het overleg met
de ondernemingsraad(verplicht bij
organisaties met meer dan vijftig
werknemers)of personeelsvertegen¬
woordiging. Eenondernemingsraad
(OR) heeft volgens de Wet op de*
Ondernemingsraden instemmings¬
recht op het gebiedvan arbeidsom¬
standigheden- en verzuimbeleid.
Ook mogen leden van de OR de
Arbeidsinspectiebegeleidenbij haar
bezoek aan het bedrijf. Daarnaast
worden ze betrokken bij de wijze
waarop de RI&Ezal plaatsvinden.
Een personeelsvertegenwoordiging
heeft bijna dezelfde rechten als de
OR.

Alle werkgevers en werknemers,
betaald of onbetaald, hebben te
maken met regelgeving op het
gebiedvan arbeidsomstandigheden.
Eenaantalzakenis in dewet vastge¬
legd. Het doel van die wet is betere
arbeidsomstandighedente creëren
en dat is iets waar iedereenprofijt
van heeft.

MeerinformatieoverdeArbowetis
verkrijgbaarbij hetMinisterievanSociale
ZakenenWerkgelegenheid,
tel. 0800 9051(gratisinformatietelefoon)
ofopwww.minszw.nl.
SdupubliceertdegratisCatalogusarbeid
metdaarinvermeldeengroot
aantaluitgavenophetgebiedvande
Arbowet.Dezecatalogusis aan te vragenbij
Sduuitgevers,antwoordnummer10734,
2501 WBDenHaag,enis ooktevinden
opwww.sdu.nl.

Khosrow Rahmanfard
medewerker
technische dienst
KhosrowRahmanfard(49),afkom¬
stig uit Iran, gaf drie jaar geleden
bij Vluchtelingenwerkaan dat hij
graag vrijwilligerswerk zou willen
doen. Hij kwam terecht bij
Museum Flehite en werd mede¬
werker van de technischedienst.
Deeerstetweejaar alsvrijwilliger,
tegenwoordig in het kader van
eenWlW-regeling.Khosrowneemt
de elektriciteitsklussenvoor zijn
rekening, maar helpt ook bij de
opbouwvan tentoonstellingen.
Voordat Khosrow in het museum
kwam werken, wist hij niet goed
waar museazich zoal mee bezig¬
houden.Hij wasdanook zeerver¬
baasdover de veelheidaanactivi¬
teiten binnen Museum Flehite.
Khosrow vertelt dat hij door het
museumde stadAmersfoortbeter
heeft leren kennen. Na het zien
van verschillende tentoonstellin¬
gen over de stad, is hij zich meer
bewust geworden van zijn eigen
leefomgeving.Als hij door de stad
loopt, herkenthij steedsmeerdin¬
gen. Hij mager danook graagiets
oververtellen.

Foto:MuseumFlehite
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Op weg naar een gesubsidieerde
arbeidskracht

Via 'Melkertbanen','banenpools'en andere
vormenvan gesubsidieerdearbeidhebbenveel
mensenin de afgelopenjaren eenplaats op de
arbeidsmarktgevonden.Dezeregelingengeven
nieuwekansenaan mensenmet eenzwakke
positieop de arbeidsmarkt.Die nieuwe
kansenbetekenenooknieuwemogelijkheden
voorde organisatiesdie hen eenwerkplek
bieden.Recentelijkis de regelgevingop dit
terreingewijzigd.Wat zijn demogelijkheden
van i/D-banen en WIW-regelingenvoor
musea:?

Door:
SaskiavanGrinsven,
adviseurbijstichting
VrijwilligersManage-
ment(sVM)

Een gesubsidieerde arbeids¬
kracht in uw museum?
Uw museumkan een extra arbeids¬
kracht misschienwel goed gebrui¬
ken. Omdat u bijvoorbeeld perma¬
nent iemandachter de balie of aan
de telefoon zou willen hebben, of
omdat de werkdruk zo hoog is dat
er altijd klussenblijven liggen, leder
museum heeft zo zijn eigen lijstje
met knelpuntenwaarvoor eenextra
kracht de oplossing zou kunnen
zijn. In dit artikel worden de moge¬
lijkheden beschrevenvan de rege¬
ling In- en Doorstroombanenvoor
langdurig werklozen (l/D-banen,
voorheende Melkert-regeling)en de
Wet Inschakeling Werkzoekenden
(WIW),de opvolger van de Banen¬
pool en JeugdWerk-Carantiewet
(JWG).Ookwordt stilgestaanbij wat
de komst van een gesubsidieerde
arbeidskracht betekent binnen uw
organisatie.

De Wet Inschakeling
Werkzoekenden
De Wet Inschakeling Werkzoeken¬
den (WIW)is ingevoerdop 1januari
1998 en omvat verschillende rege¬
lingen die er op gericht zijn de
afstand tussen werkzoekenden en
de arbeidsmarkt te verkleinen. In
het kader van de WIWstelt het rijk

geld ter beschikking aan de
gemeenten. Met dat geld kunnen
gemeentenlangdurig werklozen en
werkloze jongeren activeren en
werkervaring of scholing laten
opdoen.
De uitvoering van de WIWverschilt
per gemeente. Gemeentenkunnen
de WIW zelf uitvoeren, maar ze
kunnen de uitvoering ook uitbeste¬
denof samenwerkenmet gespeciali¬
seerdeinstellingen,de zogenaamde
inleenorganisaties.Een inleenorga-
nisatie bemiddelt tussen de aanvra¬
gende organisaties(de inleners)en
de werkzoekenden. Zij werft en
selecteert een kandidaat voor uw
organisatie.Als u dezeniet geschikt
vindt, kunt u verzoeken om een
andere kandidaat.De keuze is ech¬
ter beperkt, vooral als u op zoek
bent naar iemand met specifieke
opleidingof vaardigheden.
De werknemer komt meestal in
dienstvandeWlW-uitvoerendeorga¬
nisatie en wordt vervolgens voor
maximaaltweejaar bij uw organisa¬
tie gedetacheerd.Eventueelkan dit
contract naafloopverlengdworden.
De werknemer verricht in principe
32 uur per week arbeid, maar uit¬
zonderingen zijn mogelijk. De ver¬
goeding die u voor een werknemer
betaalt wordt per jaar vastgesteld.
De hoogte is van verschillendefac¬
toren afhankelijk. Het minimum¬
bedrag ligt rond de f 7.000,- per
jaar. Gemiddeld wordt het eerste
jaar eenbijdragetussende ƒ 7.000,-
en ƒ 10.000.-gevraagd.
Naasthet betalenvan deze bijdrage
moet uw organisatienog aanenkele
voorwaarden voldoen om van de
WIWgebruik te kunnenmaken:
- uw organisatieheeft minstenséén
anderebetaaldekracht in dienst;
- uw ondernemingsraad (verplicht
bij meer dan 50 werknemers) of
personeelsvertegenwoordiging
dient akkoord te gaan met de
plaatsing;
- in de organisatie mogen een half
jaar voor plaatsinggéénontslagen

hebbenplaatsgevonden.
DeWIWis in twee opzichten ruimer
dan zijn voorgangers. In de eerste
plaats mogen in het kader van de
WIW ook reguliere taken worden
verricht. Datwil zeggendat deWIW-
er ingeschakeld kan worden voor
taken die tot het normaletakenpak¬
ket van de organisatiehoren en die
ook al door anderenbinnende orga¬
nisatie worden vervuld. De banen¬
poolerenJWG-erkondenalleenwor¬
den ingezet voor additionele,'extra'
taken, die de organisatie nog niet
eerderuitvoerde.Eentweedeverrui¬
ming ten opzichte van de vooraf¬
gaanderegelingenis het feit dat de
WIWook geldt voor werkgevers in
demarktsector.

De regeling In- en
Doorstroombanen voor
langdurig werklozen
NaastdeWIWbestaatsinds 1januari
1999 de regelingIn-en Doorstroom¬
banenvoor langdurigwerklozen,de
opvolgervan de Melkertregeling.De
uitvoering van de l/D-regeling is
altijd in handen van de gemeente.
Als u in aanmerkingkomt voor deze
regeling, kunt u de feitelijke loon¬
kosten van een In- en Doorstromer
bij uw gemeentedeclarerentot een
door de gemeentevastgesteldmaxi¬
mum. Bovendienontvangt u voor
elke In- en Doorstromer een over-
headvergoedingvan ƒ 4.000,- per
jaar. In tegenstelling tot de WIWis
de aanwezigheid van andere
betaaldewerknemersgeenvereiste,
maar u moet wel kunnen aantonen
dat u de werknemer kunt begelei¬
den.Uzorgt zelf voor dewerving en
selectievande kandidaat.Udient In-
en Doorstromers, na een contract
voor bepaalde tijd (maximaal een
jaar), voor onbepaaldetijd in dienst
te nemen.Informeeraltijd eerst of u
eenaanvraagbij uw gemeentekunt
indienen,want het aantalplaatsenis
beperkt. Ook mensendie eenWIW-
dienstbetrekking hebben, komen
vooreen l/D-baanin aanmerking.
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Stichting VrijwilIigersManagement(sVM)
sVMadviseertorganisaties die met vrijwilligerswerken.
Zij doet dat op vijf terreinen:organisatieverandering,
vrijwilligersbeleid,kwaliteit, diversiteiten maatschappe¬
lijke participatie. Op deze terreinenontwikkelt sVM in de
eersteplaats nieuwe instrumenten. Bijvoorbeeldvoor het
aantrekken van nieuwedoelgroepenen voor intercultureel
werken. Daarnaast verzorgtzij trainingen, workshopsen
coachingvan leidinggevenden.

Dit artikel biedt een verkorteen geactualiseerdeweergave
van de brochureOp weg naar gesubsidieerde
arbeidskracht. De mogelijkheden van Melkert-
banen en WIW-regelingen voor vrijwilligers-
en non-profitorganisaties (Utrecht, 1998), een uit¬
gave van sVM. De brochurekan besteldworden bij sVM
en kost ƒ6,- (inclusief inlegvelover de meest recente
wijzigingen). In de brochureis ook een stappenplan
opgenomen.Dit tien-stappenplanbrengt de hele weg
naar het aantrekken van een gesubsidieerdearbeidskracht
overzichtelijkin kaart.

stichting VrijwilIigersManagement
postbus 12080
3501 AB Utrecht
tel: (030) 233 39 37
fax: (030) 234 38 39
e-mail: svm@xs4all.nl

Voorwaarden om van de l/D-rege-
ling gebruik te mogenmaken:
- uw organisatieis eennon-profitor-
ganisatie;
- uw ondernemingsraad (verplicht
bij meer dan 50 werknemers) of
personeelsvertegenwoordiging
moet akkoord gaan met de plaat¬
sing;
- de kandidaat is minimaal 23 jaar,
minimaaléénjaar werkzoekenden
ontvangt een bijstandsuitkering
(degemeentekandezeeisversoe¬
pelenen bijvoorbeeldookWW-ers,
WAO-ersen herintredende vrou¬
wen in aanmerkinglatenkomen);
- de kandidaat krijgt routinematige,
dagelijks terugkerende taken toe¬
gewezen;
- de baanheeft eendusdanigeuren-
omvang dat de werknemer niet
langer op een uitkering aangewe¬
zen is.

Wat betekent de komst van
een WlW-er of l/D-er voor uw
museum?
Veelmensendie via een subsidiere¬
geling worden aangesteld, hebben
weinig relevante werkervaring en
een lagere opleiding. Vaak hebben
ze langeretijd niet aan het arbeids¬

proces deelgenomen.Hierdoor zijn
ze soms niet meteen in staat zelf¬
standigte werken,zich aanregelste
houden, veel verantwoordelijkheid
te dragen of initiatief te nemen. Er
kunnen ook mensen bij zijn met
psychischeproblemen of met wei¬
nig sociale vaardigheden, die mis¬
schien moeite zullen hebben met
hun nieuwe werksituatie. Voor de
begeleidingvan de nieuwewerkne¬
mer zult u dus de tijd moeten
nemen. Soms zal ook een andere
maniervan aansturennodig zijn dan
u gewendbent.

Enwat betekent de komst van een
gesubsidieerde arbeidskracht voor
de huidige medewerkers van het
museum?Zekeralsdezepersoonop
een centrale plek werkzaam is, bij¬
voorbeeld als telefonist of balieme¬
dewerker,brengt zijn of haarkomst
veranderingen met zich mee. Met
een gemotiveerde kracht die zorgt
voor een betere afhandeling van
telefoon, post of kopieerwerk zal
iedereenblij zijn. Maarwanneerde
komst van een nieuwe collega niet
goed is voorbereid, kan ook
onvredeontstaan.Onderdevrijwilli¬
gers bijvoorbeeld, wanneer de
nieuwe kracht belast wordt met
bepaaldetaken die zij ook uitvoe¬
ren. De houding van vrijwilligers
kan in zo'n geval veranderen:
waarom worden wij niet betaald
voor hetzelfdewerk?Het is daarom
belangrijk de komst van de nieuwe
medewerker met uw vrijwilligers
van tevorente bespreken.

Maarook voor de betaaldekrachten
heeft de komst van een gesubsi¬
dieerde kracht gevolgen.Watwordt
de taak van de nieuwecollega?Wat
magje wel en wat niet van hem of
haar verwachten?Het inwerken en
begeleidenvan een onervaren col¬
legakantot extra belastingleiden.
Het in dienst nemenvan eengesub¬
sidieerde arbeidskracht geeft dus
niet alleen nieuwe mogelijkheden,

maar vraagt ook extra inzet van u
en uw medewerkers.Hoe is de ver¬
houding tussen de verwachte
opbrengst en de inzet die er voor
nodig is? Bedenkbij uw afweging
ook dat de stap terug in de praktijk
altijd moeilijk te zetten is. Vrijwilli¬
gers en betaaldemedewerkerszijn
meestal niet enthousiast om werk
weer over te nemendat eerst door
een gesubsidieerde arbeidskracht
werd gedaan.Hoe zorgvuldiger uw
afweging, des te breder het draag¬
vlak in de organisatiedes te groter
de kans van slagen. Voor uw
museumen voor uw nieuwe werk¬
nemer!

Tot besluit
Het is duidelijk dat er verschillen
zijn tussen de WIWen de l/D-rege-
ling. BijdeWIWwordt dewerknemer
bij uw organisatiegedetacheerden
bent u dus geen werkgever, bij de
l/D-regeling komt de werknemer
wel bij uw organisatie in dienst. Bij
de WIWwerft en selecteertde WIW-
uitvoerendeorganisatiede kandida¬
ten, bij de l/D-regeling doet u dat
zelf. Een WIW werknemer werkt
maximaaltweejaar voor uw organi¬
satie, een l/D-werknemer komt in
dienst voor onbepaaldeduur. Ten¬
slotte hoeft u voor de l/D-werkne-
mer als organisatie geen andere
betaalde krachten in dienst te heb¬
ben. De keuze voor een bepaalde
regelinghangt af van de wensenen
mogelijkheden van uw museum.
Maarwat u ook kiest, er komt wel
het eenenanderbij te kijken om als
werkgever op te treden van een
gesubsidieerdearbeidskracht.

Deregelingenophetgebiedvangesubsi¬
dieerdearbeidskrachtzijnhiernietuit¬
puttendbesproken.Zevolgenelkaarin snel
tempoopenwordennietoveralopdezelfde
wijzeuitgevoerd.Voornadereinformatie
kuntu hetbestcontactopnemenmetuw
gemeente.
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De vrijwilliger: een museumstuk?
Over de ontwikkeling van vrijwilligersbeleid in musea

Zo'n drie miljoenNederlanderszettenzich
regelmatigin georganiseerdverband,maar
onbetaalden onverplicht,in voorde samen¬
leving.Zij gevenvorm aan de 'civil society',
demaatschappijvan de burgers.Met behulp
van vrijwilligerswordenin Nederlandheel
veelvoorzieningenin stand gehoudenen
maatschappelijkeinnovatiesvan de grond
getild. Ook veelmuseazijn deelsof zelfs
volledigafhankelijkvan de inzetvan
vrijwilligers.Eengoedvrijwilligersbeleidis
daarbij onontbeerlijk.

Ontwikkelingen in het
vrijwilligerswerk
Maatschappelijke ontwikkelingen
hebbengrote invloedop het vrijwil¬
ligerswerk. In het afgelopendecen¬
nium hebben zich belangrijke ver¬
schuivingen op de arbeidsmarkt
voorgedaan. Steeds meer mensen
zijn arbeid en zorgtaken gaancom¬
bineren. De traditionele huisvrouw
is aan het verdwijnen, en daarmee
haar inzetbaarheid als vrijwilliger.
Ook het arbeidsreservoiraan werk¬
lozendat we in dejaren '80 hadden
is verdwenen, sterker nog: er is
krapte op de arbeidsmarkt. Nu is
het niet zo dat mensenmet betaalde
arbeid minder vrijwilligerswerk
doendan haanlozen,maarde tijden
waarop gewerkt kan worden zijn
anders:meer in het weekenden in
de avonduren en minder overdag.
Nieuw is de 'sociale activerings-
vrijwilliger'. Gemeentenstimuleren
langdurig werklozen vrijwilligers¬
werk te verrichten. Somskrijgen ze
daarvoor zelfs een premie bovenop
hun uitkering.
De samenleving organiseert zich
steedsmeer om het individu. Grote
maatschappelijke verbanden en
stromingen boeten in aan belang.
Het is tegenwoordigmindervanzelf¬
sprekend dat iemand zich inzet

Door:
HansMenkveld,
beleidsmedewerker
bijNederlandse
Organisaties
Vrijwilligerswerk
(NOV)

voor de kerk, de vakbond of het
Rode Kruis. Aan de andere kant
zorgt de vergrijzing van de samen¬
leving juist weer voor een groter
aantalpotentiëlevrijwilligers. Oude¬
ren hebbensteedsmeervrije tijd en
blijven zijn steeds langer gezond.
Veelvrijwilligerswerk drijft op deze
'krasseknarren'.Toch proberenveel
organisaties ook jongeren te wer¬
ven, om eengevarieerdvrijwilligers-
bestandte creëren.Onderjongeren
is het echter moeilijk werven. Vrij¬
willigerswerkmoet concurrerenmet
toenemende studiedruk en het
belangvan betaaldebijbaantjes.
Vrijwilligers zijn kritischer en mon¬
diger geworden.Devraag 'waardoe
ik het voor en wat heb ik eraan?'
wordt gesteld.Somswill-envrijwilli¬
gers zich alleenvoor korte tijd bin¬
denaaneenorganisatieen toch een
bepaalde klus afronden. Als we
kijken naardemotievenom vrijwilli¬
gerswerk te doen, geeft driekwart
van de vrijwilligers aan dat ze het
vooral leuk vinden om te doen.
Andere motieven zijn (cijfers van
het Sociaal Cultureel Planbureau)
het verbreden van levenservaring
(37%),actief engezondblijven (37%)
het opdoen van sociale contacten
(34%),lerenen oefenen(27%),resul¬
taat zien (24%), morele principes
(20%)en socialeerkenning(12%).
Per saldo neemt het totaal aantal
vrijwilligers in Nederland niet af.
Maar de traditionele vrijwilligers-
doelgroepen zijn wel veranderd.
Maatschappelijke ontwikkelingen
dwingen museaaandachtte beste¬
den aan de wijze waarop met vrij¬
willigerswordt gewerkt, om te voor¬
komen dat de laatste vrijwilliger
straks als museumstuk in een vitri¬
nekaststaatopgesteld.Wievrijwilli¬
gers wil werven en behouden, zal
op hunmotievenmoeteninspelen.

Juridische kaders
In collectieve arbeidsovereenkom¬
sten (CAO's)en arbeidsrechtis veel
geregeld over de afspraken die
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Ans Kok
vrijwilliger
AnsKok(52)houdt zich alsvrijwil¬
liger al gedurendetweejaar bezig
met de registratievan de collectie
textiel in Museum Flehite. Om
gezondheidsredenen moest zij
enkelejaren geledenstoppenmet
haar administratieve baan bij de
Nederlandse Spoorwegen. Om
toch iets om handen te hebben,
besloot zij zich op te geven als
vrijwilliger bij hetmuseum.
Ans hoopt het registratieproject
aanheteindevandit jaar af te ron¬
den. Of ze dan een volgende col¬
lectiegaat registrerenweet ze nog
niet. Misschiengaat ze ook wel op
zoek naar een andere baan als
vrijwilliger.
Ans vindt het werken in een
museumerg leuk. Voor haar was
de aankoop van een mezzotint
van joop Vegter een bijzondere
ervaring. Ans en haar man waren
zo onder de indruk van een ten¬
toonstelling van deze kunstenaar
in het museum, dat ze besloten
iets van hem te kopen. Een
cadeautje aan elkaar, voor hun
dertigjarig huwelijksfeest.

Foto:SusanAdam
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werknemer en werkgever mogen
maken: salaris,werktijden, arbeids¬
omstandigheden en inspraak zijn
stevigjuridisch ingekaderd.Op vrij¬
willigerswerk is dat meestalniet van
toepassing.Veel wordt overgelaten
aandeorganisatieendevrijwilligers
zelf. Toch zijn er wel enkele rele¬
vante bepalingen, vooral met
betrekking tot onkostenvergoedin¬
genenarbeidsomstandigheden.
In principe doen vrijwilligers hun
werk onbetaald. Wel krijgen ze
meestal een vergoeding voor de
gemaakte onkosten. Soms krijgen
vrijwilligers zelfs een bedrag dat
hoger is dan de daadwerkelijke
onkosten. Kan dat zomaar?Als de
onkostenvergoeding beneden de
ƒ41,- perweeken ƒ 1.435,- perjaar
blijft, is er nietsaande hand.Devrij¬
williger hoeft danvoor de fiscus niet
aan te tonen dat de onkostendaad¬
werkelijk gemaaktzijn. Komtdever¬
goeding boven deze bedragen uit,
danzal devrijwilliger van het gehele
bedrag moeten bewijzen dat de
onkosten daadwerkelijk gemaakt
zijn. Kan hij dat niet, dan ziet de
belastingdienstde onkostenvergoe¬
ding als inkomen.
Volgens de Arbeidsomstandighe¬
denwet is dewerkgeververantwoor¬
delijk voor het welzijn, de gezond¬
heid en de veiligheid van de
werknemer tijdens het werk. De
richtlijnen en verplichtingen van
dezewet zijn ook van toepassingop
vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan

brandveiligheid en werken met
gereedschappenof chemischestof¬
fen. De wet eist ook steeds vaker
diploma's bij het verrichten van
bepaalde vrijwilligerstaken, waar¬
door een organisatie hogere kwali¬
teitseisenmoet stellen aan vrijwilli¬
gers.
Gezien het relatief beperkte juridi¬
schekader zijn voor vrijwilligers de
afspraken met het museum van
groot belang. Deze afspraken kun¬
nen worden vastgelegd in een vrij¬
willigerscontract, maar ook in de
statuten, het huishoudelijk regle¬
ment en in het vrijwilligersbeleid
vaneenorganisatie.

Het ontwikkelen van
vrijwilligersbeleid
De noodzaakvan vrijwilligersbeleid
kan lang verborgen blijven. Totdat
bijvoorbeeld problemen ontstaan
rond afspraken met vrijwilligers of
het verloop erg groot is. Danwordt
de organisatie geconfronteerd met
de vraag hoe zij eigenlijk met vrij¬
willigers omgaat. Zijn daar richtlij¬
nen voor? Bij het ontwikkelen van
vrijwilligersbeleid moetende onder¬
staande vragen worden beant¬
woord.

Waarom kiest het museum
ervoor met vrijwilligers te
werken?
Is dat uit financiële motieven, kun¬
nenberoepskrachteneenvoudigweg
niet betaald worden? Bedenk dan

dat ook de inzet van vrijwilligers
geld kost. Weliswaarwordt er geen
loon uitbetaald, maar onkosten,
apparatuur, een presentje, scholing
en begeleidingmoetenwel worden
bekostigd.
Demotievenom met vrijwilligers te
werken kunnenook ideëelvan aard
zijn: het museumis van de mensen
zelf. Eenanderargument is dat vrij¬
willigers flexibeler en persoonlijker
dan betaalde krachten service kun¬
nenverlenen.
Devraagwaaromeenmuseummet
vrijwilligers werkt, werpt automa¬
tisch de tegenvraag op: waarom
niet?Datkanzijn omdatde continuï¬
teit van het werk niet verzekerd is,
een gezagsverhoudingontbreekt of
de vereiste deskundigheid bij vrij¬
willigers niet aanwezig is. Ook zou
een reden kunnen zijn dat vrijwilli¬
gers juist het leuke werk doen en
daarmee een bedreiging vormen
voor betaald personeel. De reden
om met vrijwilligers te werken
hangt samenmet de taken die het
museumwil uitvoeren.

Welke taken worden door
vrijwilligers uitgevoerd en
welke verantwoordelijkheden
en bevoegdhedenkrijgen ze
daarbij?
Grofwegzijn drie typen organisaties
te onderscheiden: musea waarin
vrijwilligers alle taken uitvoeren,
museamet enkele ondersteunende
of coördinerende beroepskrachten
en daarnaastalleen vrijwilligers, en
museamet veel betaaldekrachten,
waar vrijwilligers alleen een onder¬
steunende rol spelen. De bijbeho¬
rende taken en bevoegdhedenvan
vrijwilligers verschillen uiteraard
aanzienlijk. In het eerstegevaldoen
ze alles, in het tweede geval bijna
alles. De betaalde kracht voert
meestal de taken uit waarbij des¬
kundigheidof continuïteit van groot
belang is en/of de taken die als ver¬
velend worden ervaren. In musea
met veel betaaldekrachten hebben
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de vrijwilligers alleen specifieke
taken, zoals het besturen van de
organisatie, gastheer/vrouw zijn,
archiefonderzoek verrichten, de
museumwinkeldraaiend houden of
het gevenvan rondleidingen.

Hoe vindt werving en
selectie plaats?
Wervingen selectieis eenbelangrijk
onderdeelvanvrijwilligersbeleid.De
afstemmingvan de behoeftevan de
vrijwilliger op de behoefte van de
organisatie is hierbij de crux. Als u
vrijwilligers gaat werven, bedenk
dan wat het museumhen te bieden
heeft en waarom ze het werk zou¬
den willen doen. Dat is niet alleen
omdat ze het belangrijk vinden het
museum in stand te houden. Het
werk moet ook iets leuks te bieden
hebben.Gezelligheiden socialecon¬
tacten spelen bij vrijwilligerswerk
een grote rol. De student die werk¬
ervaring wil opdoen, zal bovendien
graag cursussen volgen, overdag
tijd in hetwerk kunnenstoppen,een
onkostenvergoedingbelangrijk vin¬
den en werk willen kunnen afzeg¬
gen als er tentamens zijn. De wer¬
kende ouder zal juist liever
's avonds komen, een onkostenver¬
goeding minder belangrijk vinden
en misschienhelemaalniet op een
cursus willen. Verschillende doel¬
groepenhebbenverschillendevoor¬
keuren. Speelhierop in bij de wer¬
ving.
Als duidelijk is wat het museumde
vrijwilliger te biedenheeft, is de vol¬
gende stap dit duidelijk makenaan
de doelgroep. De meeste vrijwilli¬
gers vinden hun weg naar vrijwilli¬
gersorganisatiesnog altijd via vrien¬
den, familie en kennissen.
Mond-tot-mond reclame is dus erg
belangrijk voor het werven van
nieuwe vrijwilligers. Stimuleer dat
vrijwilligers andere potentiële vrij¬
willigers eensmeenemen,zorg voor
een folder die ze aan geïnteres¬
seerde vrienden kunnen geven.
Anderewervingskanalenzijn lokale

bladen, een lokale omroep, folders
en posters bij instellingen als de
bibliotheek of het buurthuis en de
vrijwilligerscentrale.
Natuurlijk zijn er grenzen aan het
tegemoetkomenaande wensenvan
vrijwilligers. Het museum is er niet
alleen voor hun plezier: de
betreffende taken moeten goed
worden uitgevoerd. Een belangrijk
deelvan de selectievan vrijwilligers
bestaatuit zelfselectiedoor de vrij¬
williger. Het moet daarom duidelijk
zijn wat de organisatievan eenvrij¬
williger verwacht, welke tijdinveste-
ring het vraagt, welke vaardigheden
daarbij komen kijken, en welke ver¬
dere voorwaarden het museum
stelt. Als dit vroegtijdig en helder
gecommuniceerdwordt, voorkomt
dat latereteleurstellingen.Eengoed
kennismakings- of intakegesprek,
waarin de wederzijdse verwachtin¬
genenafsprakenwordendoorgeno¬
men,bewijst hierbij zijn nut.

Welke afspraken maak je
met de vrijwilliger?
In de afspraken met de vrijwilliger
komt de kernvan hetvrijwiiligersbe-
leid naar voren. Hierin wordt
immers vastgelegd wat vrijwilliger
en organisatie elkaar bieden. De
organisatiewil de taken uitgevoerd
zien en de vrijwilliger heeft zijn
eigen motieven en stelt zijn eigen
randvoorwaarden. Natuurlijk kun¬
nende behoeftenvan vrijwilliger en
organisatienaadloosop elkaar aan¬
sluiten. Er wordt geen woord over
gerept en iedereen is tevreden. Er
kunnenechter tegengesteldebelan¬
gen bestaan op het gebied van
onkostenvergoeding, verzekering,
werktijden, taken en verantwoorde¬
lijkheden, werkomstandigheden,
recht op scholing en begeleiding,
inspraaken oplossing van klachten
en geschillen.Het is verstandig om
de afsprakenop dezegebiedenhel¬
der te makenen bijvoorbeeld in een
vrijwilligerscontract vast te leggen.
Hoebeter eenorganisatiein staat is

Natalie Kriek
assistent presentatie
in het kader van het
werkervaringsproject

Drie jaar geledenstudeerdeNata¬
lie Kriek (30) af aan de Reinwardt
Academie, richting museumcom¬
municatie.Naenkelegrote reizen
gemaakt te hebben, besloot zij
toch een baan te gaan zoeken in
de museumsector.Natalieschreef
ve^hillende open sollicitaties,
maar nergenskon ze aande slag.
Uiteindelijk bood de GoudenGids
uitkomst. Ze belde alle musea in
de buurt met de vraag of ze werk
voor haarhadden.BijMuseumFle-
hite kwam haar verzoek precies
op hetjuiste moment.
Op 1juli van dit jaar kreegze een
werkervaringsplaatsals assistent
presentatie.Voor Natalie is dit dé
manierom te kijken of ze het wer¬
ken in eenmuseumwel echt leuk
vindt. Maarnadrie maandenis ze
al overtuigd: het is hartstikke leuk!

Foto:MuseumFlehite
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De vrijwilliger: een museumstuk?

aande behoeftenvan de vrijwilliger
tegemoet te komen, des te beter
een organisatie in staat is vrijwilli¬
gerste trekken. Biedduseenhelder,
werkbaar en aantrekkelijk afspra-
kenpakket.

Hoe behoud je vrijwilligers?
Als u vrijwilligers wilt behouden,
moet u net als bij werving en selec¬
tie weten wat hun motivatie is en
daarop inspelen.Vindende vrijwilli¬
gers het belangrijk om inspraak te
hebbenin hetmuseumbeleid,of.vin¬
den ze het juist een zware opgave
om mee te moeten denken en voe¬
ren ze liever praktischwerk uit?Op
welke tijden willen vrijwilligers wer¬
ken, met welke regelmaat? Is de
onkostenvergoeding voldoende?
Wordt men genoegbetrokken?Geef
initiatieven van vrijwilligers de
ruimte. Ook als het nut voor het
museumniet direct zichtbaar is, het
stimuleertmensenwel.
Bij de keuze van vrijwilligers zal
vaak trots op het 'eigen'museumof
de eigenstad meespelen,en zal het
werk vaker dan elders als hobby
worden gezien.Gunvrijwilligers de
trots door ze te noemen (bijvoor¬
beeld in publicaties) of ze herken¬
baar te maken (bijvoorbeeld door
speldjes of dassen). Geef vrijwilli¬
gers de gelegenheidzich te ontwik¬

kelenenmeerte lerenover tijdelijke
of vaste collecties, achtergronden
en dergelijke en vooral: houd het
leuk! ledereenvindt het belangrijk
om erkend en gewaardeerdte wor¬
den en eenbedankjeof een presen¬
tje te krijgen, bijvoorbeeld in de
vorm van eenjaarlijks cultureel uit¬
stapje.

Vrijwilligersbeleid: een
nuttig instrument
Hetwerken met vrijwilligers vraagt,
net als het werken met betaaldper¬

soneel, aandacht en beleid. Om te
voorkomen dat door maatschappe¬
lijke ontwikkelingen of veranderin¬
gen in de eigenorganisatiehet wer¬
ken met en het vinden van
vrijwilligers een probleemwordt, is
het goedom er voor die tijd al goed
over na te denken.Het ontwikkelen
van vrijwilligersbeleid is daarbij een
nuttig instrument.

NederlandseOrganisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
NederlandseOrganisatiesVrijwilligerswerk(NOV) is de verenigingvan en
voor het vrijwilligerswerkin Nederland.De belangrijkstetaken van NOVzijn
het gevenvan informatie en voorlichting,beleidsbeïnvloeding,netwerkontwik¬
keling en het ontwikkelenvan productenen dienstenop het gebiedvan vrijwil¬
ligerswerk.Zo'n driehonderdvrijwilligersorganisatiesen organisatiesdie het
vrijwilligerswerkondersteunenzijn lid van NOV.

NederlandseOrganisatiesVrijwilligerswerk
postbus 2877
3500 GW Utrecht
tel: (030) 231 98 44
fax: (030) 234 38 96
e-mail: algemeen@nov.nl

U kunt meer lezen overhet ontwikkelenvan vrijwilligersbeleidin de door NOV
uitgegevenserieWerken met vrijwilligers, ISBN90-72934-22-9. De serie
is verkrijgbaarin de boekhandelen kost als geheel (zes modules) ƒ 59,50.

Restauratie atelier Sterken BV ■ STERKEN30

' I} ATELIERmRestauratie en conservering van papier en perkament

ONDERSTEUNING EN UITVOERING
IN BEHEEREN BEHOUD
VAN UW PAPIERENCOLLECTIE

De Cloese 7 - 9 ~ 7339 CM Ugchelen (Apeldoorn)
Telefoon: 055 - 5 42 31 47 ~ Fax: 055 - 5 43 06 14 ~ Internet: www.sterken.nl ~ Email: sterrest@wxs.nl
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Opvallend en bij herhaling
Voorspelbaar en vindbaar
Zichtbaar en snel

Zes sleutelwoorden om
vrijwilligers erbij te houden
Over de opbouw van een goed informatiekanaal naar vrijwilligers

In museavan groot tot klein, overalzijn ze te vinden:vrijwilligers.Ze staan
in demuseumwinkel,gevenrondleidingen,demonstrerenoudeambachtenof
onderhoudende kasteeltuin.Kostenbeheersingwas doorgaanseenbelangrijk
motief om hen binnente halen. Inmiddelsgaat het om veelméér.
Vrijwilligersverlagende drempeltussenmuseumen publiek.Ze zijn
enthousiasten zekunnener de tijd voornemen.Met zo'n aanwinstmoet je
zorgvuldigomgaan!Niet doorhen op eenvoetstukof in eenvitrine te
plaatsen.Maar wel doorvrijwilligerszorgvuldigin te beddenin de
organisatie.Werkenmet dezecategoriemedewerkersis nu eenmaalanders
dan werkenmet betaaldekrachten. Ze zijn niet aan de organisatieverbonden
met salaris of pensioenrechten.Managenvan vrijwilligersis vooraleen
kwestievan mensengemotiveerdhoudenvoorhun werk en betrokkenbij de
organisatie.Zorgdat ze goedgeïnformeerdzijn. Ga bewustommet de
informatiedie vrijwilligersvan de organisatiekrijgen. Dit artikel gaat
in op enkelebasisprincipesvan informatiemanagementvoorvrijwilligers.

door:
MarikeKuperus,
organisatieadviseur
bijstichtingVrij-
wilIigersManagement
(sVM)enIna
Wilbrink,project¬
medewerkerbijsVM
(informatieover
sVMbijhet artikel
overgesubsidieerde
arbeidskracht)

Kleine parttimers
Vrijwilligers besteden maar een
beperkt deel van hun tijd binnende
organisatie.Doorgaansmaaréén of
twee dagdelenper week. Als kleine
parttimers makenvrijwilligers daar¬
door in feite maar 10 tot 20%mee
van wat er binnen de organisatie
gebeurt. Zemissenveel van die bij¬
zonderevoorvallen, zoals de ziekte
van een van de suppoosten, het
recordaantal bezoekers, de plaat¬
sing van de nieuwe koffieautomaat
in de halof de beschadigingvaneen
collectiestuk.Ook van wat er in de
wandelgangen besproken wordt,
krijgt de kleine parttimer maar een
fractie te horen. Over de uitbrei¬
dingsplannen bijvoorbeeld, of over
de inzichten van de nieuweconser¬
vator en de voorbereidingenvoor

de komende tentoonstelling. Om
een beetje op de hoogte te blijven,
moeten vrijwilligers dus over veel
dingen speciaalgeïnformeerd wor¬
den.
Juist als het vrijwilligers betreft,
moetdie informatiebovendienzorg¬
vuldig worden gemanaged. In het
levenvan de kleine parttimersmoet
de informatie over het museum
immers concurreren met heel veel
andere facetten van hun dagelijks
bestaan. Met een eventuele werk¬
kring, besognesbinnenhet gezin en
vrijetijdsbesteding. Hoe blijft het
museum overeind temidden van
deze veelheid aan concurrerende
informatieaanbieders?Voor de be¬
antwoording van die vraagverdelen
we de informatie die vrijwilligers
nodig hebbenin drie globalecatego¬

rieën: vaste, periodieke en inciden¬
tele informatie. Het managen van
elk van deze informatiesoortenstelt
eigen specifieke eisen. De belang¬
rijkste komen aan bod in de vol¬
gende alinea's. Daarbij zullen we
ook zien dat gebrek aan informatie¬
managementvoor elke informatie¬
soort kenmerkendegevolgenheeft.

Vaste informatie:
opvallend en bij herhaling
De basisvan elk informatiesysteem
wordt gevormd door informatie
over zaken die als het ware vastlig¬
gen. Vaste informatie heeft in prin¬
cipe 'eeuwigheidswaarde'.Ze wordt
alleen bijgesteld of uitgebreid bij
belangrijke nieuwe ontwikkelingen.
Vasteinformatie gaatallereerstover
dingendie voor alle vrijwilligers van
belangzijn, zoalsbijvoorbeeld:
- hetmuseumbeleid;
- vaste gewoonten binnen de orga¬
nisatie;
- afspraken en spelregels voor de
vrijwilligers (onkostenvergoeding
of verzekering).

Daarnaastis er ook vaste informatie
die specifiek gericht is op een
bepaaldefunctie. Wie gaat rondlei¬
den, heeft andere informatie nodig
dan iemand die sponsors werft of
meewerkt aan het onderhoud van
de collectie. Het gaat dan om infor¬
matieover:
- wat eenbepaaldetaak inhoudt;
- metwie wordt samengewerkt;
- wie coördineert;
- waarmaterialente vindenzijn.

Meestalwordt dergelijke informatie
gegeven bij wijze van introductie,
bijvoorbeeldaannieuwevrijwilligers.
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Zes sleutelwoorden om vrijwilligers
erbij te houden

Lydia Edelkoort -
van der Vlerk
medewerker educatie en
evenementen
Nadat Lydia Edelkoort (43) haar
studiegeschiedenisaande Univer¬
siteit van Utrecht had afgerond,
heeft zij verschillende banen
gehad. Zo is zij onder andereals
vrijwilliger bij het HaagsGemeen¬
temuseum en het Rijksarchief in
Utrecht werkzaam geweest.
Daarnaheeft zij tien jaar als edu¬
catief medewerker bij de histori¬
schemuseaHetSchielandshuisen
DeDubbeldePalmboomin Rotter¬
damgewerkt.
In 1995 begon Lydia aan een
archiefonderzoeknaarhet Burger¬
weeshuis in Amersfoort, en naar
aanleiding daarvan werd zij
gevraagd te solliciteren bij
Museum Flehite. Sinds januari
1998 is zij als medewerkereduca¬
tie en evenementenwerkzaam in
het museum. Eénvan haar taken
is het ontwikkelen van museum-
lessenvoor scholieren.Ook coör¬
dineert zij de vrijwilligers die deze
lessenverzorgen.
Het museumzal onder de nieuwe
directeur een andere koers gaan
varen; Lydia is erg benieuwdnaar
de toekomst van het museumen
hoopt hier haarsteentjeaanbij te
dragen.Ideeënheeftzegenoeg!

Foto:MuseumFlehite

Somsgaatde overdrachtmondeling
in een eerste gesprek of een
rondleiding, soms staan dingen op
schrift in een handboek of folder.
Wateenorganisatieinvesteertin een
zorgvuldige introductie van nieuwe
mensen, krijgt ze doorgaans met
interest terug. Wie zich welkom
voelt en goed geïnformeerd en
geïnstrueerdwordt, begint met ple¬
zier aaneennieuwebaan.Zo'n posi¬
tieve start zet de toon voor de hele
verderemuseumcarrièrevan de vrij¬
williger.
Vaste informatie kan wel verande¬
ren. Afsprakenover onkostendecla-
ratie kunnen bijgesteld worden, of
er wordt gedacht over andere
manierenom vrijwilligers in te zet¬
ten. Ook het algemeen beleid van
een museumverandert van tijd tot
tijd. De openingstijdenwijzigen, er
komt een accent op nieuwe doel¬
groepen. Vrijwilligers krijgen te
maken met de gevolgen van zulke
veranderingen,somsmeerdan men
zich realiseert.Wanneerer bijvoor¬
beeld met het oog op fondsenwer¬
ving nieuwe, duurdere artikelen in
de museumshopverschijnen, is dat
voor de vrijwilligers in de shop een
belangrijke beleidswijziging. In hun
contact met de bezoekerskomt de
nadruk meer op de verkoop te lig¬
gen. Ook de verantwoordelijkheid
voor afrekenenvan hogere geldbe¬
dragen en het zorgvuldig inpakken
van dure replica'swordt zwaarder.
Als er speciale tentoonstellingen
ingericht worden om schoolklassen
te trekken, krijgen vrijwilligers te
makenmet eenander type publiek,
dat zich misschienietsminder braaf
gedraagt en dat een andereopstel¬
ling van rondleidersvraagt.
Als mensen lang gewend zijn aan
een bepaalde manier van werken,
aanbepaalderegels,is het niet een¬
voudig om veranderingen door te
voeren. Veranderingenin de vaste
informatie moeten daarom vooral
opvallend en bij herhaling worden
gecommuniceerd. Als vrijwilligers

zonder goede voorlichting met de
gevolgen van zulk nieuw beleid te
maken krijgen, kan men moeilijk
verwachten dat ze hun taak goed
uitvoeren.Dat is lastigvoor deorga¬
nisatie, frustrerendvoor de vrijwilli¬
ger zelf en leidt niet zelden tot ver¬
trek: "Als het zo moet, hoeft het
voor mij niet meer!"

Periodieke informatie:
voorspelbaar en vindbaar
Boven op de basis van de vaste
informatiehebbenvrijwilligers infor¬
matie nodig over zaken die perio¬
diek wijzigen. Denk aan informatie
over komendetentoonstellingen,de
activiteitenvan devriendenkring,de
rondleidingen voor scholieren en
andere activiteiten voor speciale
doelgroepen.Juist voor vrijwilligers
is tijdige beschikbaarheidvan zulke
gegevens van belang. Als kleine
parttimers moeten ze een ochtend
scholierenrondleidingof een avond
voor het vriendenconcert immers
inpassen in hun planning van hun
andereactiviteiten. Bovendienmoe¬
ten ze vragen van bezoekersover
komende activiteiten goed kunnen
beantwoorden.
Voorspelbaar en vindbaar zijn de
sleutelwoorden voor het managen
van zulke periodiekeinformatie.Een
vast, voorspelbaartijdstip van publi¬
catie (elk seizoen, kwartaal of per
maand) maakt de afstemming met
andereafsprakenen verplichtingen
gemakkelijker.Periodiekeinformatie
moet bovendien binnen de
betreffende periode vaak meerdere
keren geraadpleegdworden: "wan¬
neer is ook al weer het museum¬
weekend", "wanneer ben ik ook al
weer ingeroosterdvoor de sponsor-
lunch?".Eenvaste plaatsen eenher¬
kenbarevorm van publicatie maakt
de informatie makkelijk vindbaar.
Eenvaste plek op het prikbord, een
vastekleureneenvastevormgeving
verhogen de kans op vinden en
terugvinden van de benodigde
gegevens.
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Enwat gebeurt er als de periodieke
informatie niet tijdig wordt verstrekt
of niet duidelijk gecommuniceerd
wordt?Als mensenniet goed op de
hoogte zijn, worden er fouten
gemaakt.Datgeeft onrust, onzeker¬
heid en irritatie. Als roostersniet op
tijd doorkomenof indelingente laat
bekendworden, kunnenactiviteiten
soms zelfs helemaalniet doorgaan.
Eenvlot verloop van de dagelijkse
gang van zaken staat of valt vooral
met efficiënt managementvan de
periodiekeinformatie.

Incidentele informatie:
zichtbaar en snel
En dan zijn er nog alle incidentele
gebeurtenissenwaar ook de vrijwil¬
ligers goed van op de hoogte moe¬
ten zijn. Van de plotselingecalami¬
teiten, zoals een technisch
mankement,waardooreenbepaalde
afdeling gesloten moet blijven. Of
van de ziekte van een conservator,
waardoor een speciale rondleiding
voor medewerkerswordt afgelast.
Krijgen de betrokken vrijwilligers
dat automatisch te horen? Of is
iedereen op de hoogte en staat
alleen de vrijwilliger voor niets op
de stoep?Vooral bij dit type infor¬
matie worden de kleine parttimers
van het vrijwilligerswerk vaak ver¬
geten. Niemand realiseert zich dat
zij niet gehoord hebbendat er iets
misgegaanis met de zwangerschap
van de pr-medewerker.Datkanpijn¬
lijke momentenopleveren.Vooral in
grote professioneleorganisatiesmet
eenbetrekkelijk kleinvrijwilligersbe-
stand,ziet menbij zulke plotselinge
gebeurtenissende vrijwilligers nog
wel eensover het hoofd.
Ook bij informatie over de leuke
actuele ontwikkelingen horen de
vrijwilligers er natuurlijk bij. Overde
nominatievan hetmuseumvoor een
belangrijkecultuurprijs, bij een inte¬
ressantevondst in de archievenof
bij het bereiken van de miljoenste
bezoeker. Niet alleen omdat dit de
betrokkenheid bij de instelling ver¬

groot, maar ook omdat vrijwilligers
er in contactenmet bezoekersmee
te maken hebben. Heel irritant als
de bezoekers beter op de hoogte
zijn van een nieuwe aanwinst dan
hun vrijwillige rondleider. "De vrij¬
willigers moestenhet allemaalweer
zelf uit de krant halen."
Sleutelwoordenbij dit type informa¬
tie zijn zichtbaaren snel.Eenonver¬
wachte gebeurtenis is per definitie
niet te voorzien. Dusberichtendaar¬
overmoetengoedopvallen.Zemoe¬
ten ook snel leesbaar zijn, als
actuele weetjes. Zodat de vrijwilli¬
gersmet eenblik op het prikbord, in
het logboek of in z'n postvak in de
tien minuten tussen het uittrekken
van de jas en de start van het werk
bijgepraatis.

Tweerichtingsverkeer
Webeschrijvenin dit artikel informa¬
tiemanagement vooral vanuit het
perspectief van de zender van de
informatie. Maar informatie is
natuurlijk geenéénrichtingsverkeer.
Ookdeontvangerdoet mee,in deze
tijd van interactievemediameerdan
ooit. Informatie wint aan waarde
door interactie tussen zender en
ontvanger. Door de informatie
steedsweer opnieuwaf te stemmen
op wensen en reacties verandert
museuminformatiein echtevrijwilli-
gersinformatie.Die informatiewordt
helemaalmaatwerk wanneerer ook
'doorklikmogelijkheden' worden
geboden.Naasthet basispakketaan
informatievoor iedereenkaner voor
de supergeïnteresseerde bijvoor¬
beeld extra literatuur beschikbaar
zijn of kunnen extra lezingen en
excursieswordengeorganiseerd.
Van interactief informatiemanage¬
ment kan de instelling zelf ook pro¬
fijt hebben. Vrijwilligers zijn voor
een deel de oren en ogen van de
organisatie.Het is de moeite waard
om antenneste ontwikkelenvoor de
informatie die de vrijwilligers van
hun kant te bieden hebben. Wie
hoort er immers scherper hoe

bezoekersreagerendan de vrijwilli¬
ger die toezicht houdt of oudewerk¬
tuigen aanhet demonstrerenis?Wie
ziet er snellerhoede klanten reage¬
renop het nieuweassortimentin de
museumwinkel?Wiemerkt er eerder
dat de bewegwijzeringniet duidelijk
is dandevrijwilliger aande informa¬
tiebalie? Zo brengt informatie¬
managementin twee richtingenmet
relatiefweinig moeiteeen schataan
relevante informatie binnen hand¬
bereik.

De fun factor
Vrijwilligers zijn in het informatiebe¬
leid van het museum een belang¬
rijke doelgroepgeworden.Managen
van vaste, periodiekeen incidentele
informatie is een belangrijk instru¬
ment bij het inbedden van deze
groep binnen de organisatie. Het
serieus nemen van de vrijwilligers
als doelgroep, wil echter niet zeg¬
gen dat het allemaalaltijd bloedseri¬
eus moet zijn. Vrijwilligerswerk in
eenmuseum,hoe belangrijk en ver¬
antwoordelijk het soms kan zijn,
blijft immers een vorm van vrije¬
tijdsbesteding. Vrijwilligerswerk is
werk dat je voor je plezier doet,
gewoon omdat je er lol in hebt. Die
'fun factor' in de informatiestromen
laten doorklinken is de ware kunst
van het informatiemanagement.

museumpeil, november 1999



Interview

Tineke Jongeneel
Vrijwilliger in het Goois Museum

TinekeJongeneelwerkt veertienuur per week
als vrijwilligerin het GooisMuseum.Als
suppoost,medewerkervan het knipselarchief
en binnenkortook als medewerkervan het
fotoconserveringsproject.In het museumwer¬
ken ongeveerzestigvrijwilligers.Zeworden
begeleiddooreenspeciaalvoordat doelaan¬
gesteldecoördinator.De afsprakentussen
museumen vrijwilligerzijn vastgelegdin een
vrijwilligersovereenkomst.

Foto:
TinekeJongeneelaan
hetwerkvoorhet
knipselarchief
(foto:Goois
Museum)

Door:
BirgittaFijen,
museumconsulent
StichtingMuseaal
enHistorisch
Perspectief
Noord-Holland

Achtergrond en motivatie
Tineke Jongeneel (64) werkt sinds
vier jaar als vrijwilliger in het Goois
Museum.Tot haarVUTvervulde zij
de functie van maatschappelijk
werkster in de Thuiszorg. Zij had
daarbij de leiding over veertig
medewerkers,die zij begeleiddebij
hun werkzaamheden.Na haar pen¬
sioen wilde zij meer tijd besteden
aan haar interesse voor kunstge¬
schiedenis. "Als je een leven lang
fulltime gewerkt hebt, breekt er na
het pensioeneen zee van vrije tijd
aan. Ik wilde dezetijd direct op een
zinvolle manier invullen en zocht
een tijdsbestedingdie duidelijk ver¬
schildevan de problematiekwaar ik
in mijn werk altijd mee geconfron¬
teerd werd. Toen ik eenadvertentie

van hetGooisMuseumbij devrijwil-
ligerscentrale onder ogen kreeg,
leekmij dit een idealeplaatsom als
vrijwilliger te gaanwerken. Ook de
geringe afstand van mijn huis tot
het museum speelde daarbij een
rol."

Taken in het museum
Tijdens het 'sollicitatiegesprek' is
gesproken over de taak die Tineke
Jongeneelals vrijwilliger zou kun¬
nen uitoefenen. Zij is gestart met
suppoostwerk in de weekendenen
op feestdagen, later zijn daar de
werkzaamhedenvoor het knipsel¬
archief aan toegevoegd.Binnenkort
zal zij zich ook gaan bezighouden
met het fotoconserveringsproject,
waarvoor zes vrijwilligers van het
Goois Museum zich hebben aan¬
gemeld. In totaal besteedtzij gemid¬
deld veertien uur per week aan het
vrijwilligerswerk in het museum.
"Juistde combinatievan de verschil¬
lendesoortenwerkzaamhedentrekt
mij aan. Het suppoostwerk in de
weekendenis boeiendvanwegehet
contact met de bezoekers.Het bij¬
houden van het knipselarchief
samen met een collega-vrijwilliger
en het fotoconserveringsprojectbie¬
dende uitdagingom kennisenerva¬
ring op te doen met een geheel
andere kant van het museum. Dat
zijn zeker ook de voordelenvan het
werken als vrijwilliger in een klein
museum.Je kunt van alles aanpak¬
ken; van broodjes smeren tijdens
een ontvangst tot het behandelen
van de fotocollectie. De korte lijnen
in de organisatievergroten de flexi¬
biliteit en betrokkenheid." Toch is
het niet zo dat zij zich verantwoor¬
delijk voelt voor het gehele
museum."Jevoelt je verantwoorde¬
lijk voor je eigen werkzaamheden
en je bent betrokken bij het
museum." De vrijwilligersovereen¬
komst, die zij heeft ondertekend,
draagt daar zeker toe bij. Zij vindt
het goed dat de taken, rechten en
plichten van de vrijwilliger zijn

omschreven. De overeenkomst
bewijst dat de vrijwilliger serieus
wordt genomen.

Begeleiding van vrijwilligers
In haar oude werksituatie heeft
Tineke Jongeneel regelmatig te
maken gehad met vrijwilligers. Zij
heeft dezesamenwerkingaltijd zeer
gewaardeerd,ondanks dat je reke¬
ning dient te houdenmet eenmate
van vrijblijvendheid. De noodzake¬
lijke continuïteit in het vrijwilligers¬
werk dient gegarandeerdte worden
door eenvastecoördinator,die deze
taak in eenbetaaldefunctie vervult.
Eenstabielefactor in eengroep vrij¬
willigers is essentieelom deze vrij¬
blijvendheid zoveel mogelijk te
beperken.
Indebegeleidingvandevrijwilligers
vindt zij het belangrijk dat tijdens
bijvoorbeeld maandelijkse bijeen¬
komsten de vrijwilligers mondeling
worden geïnformeerdover verschil¬
lende zaken, zoals een nieuwe ten¬
toonstelling; dit verhoogt de saam¬
horigheid in een groep vrijwilligers
die redelijk divers is. Ook aan des¬
kundigheidsbevordering kan meer
aandachtworden besteed,vindt ze.
Wat te doen bij een calamiteit, hoe
gaje om met de bezoekersen een
vergroting van de inhoudelijke ken¬
nis over de collectie van het
museum zijn elementen die van
belang zijn om goed te kunnen
functioneren.
SindsTinekeJongeneelals vrijwilli¬
ger in het Goois Museum werkt,
kijkt zij met andere ogen naar
musea.Niet zozeer naarde presen¬
taties, als wel naarde ontvangst en
de begeleidingvande bezoekers.

Sociale band
In het GooisMuseumheeft zich een
groepje enthousiaste museumbe¬
zoekers onder de vrijwilligers
gevormd, die met elkaar tentoon¬
stellingen bezoeken.Tineke Jonge¬
neelziet dat alseenbelangrijkvoor¬
deel van hetvrijwilligerswerk, datje
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mensenontmoet die eenzelfde inte¬
ressehebben.Opde vraag hoe lang
TinekeJongeneelnog vrijwilliger in
het museum zal blijven, antwoordt
zij lachend:"Tot ik er bij neerval, bij
wijze van spreken.De socialeband
die tijdens het werk is ontstaan, is
belangrijk geworden. Je voelt een
sterkebetrokkenheidbij de anderen
en tijdens ziekte mis je bepaalde
personenin hetmuseum.Demeeste
vrijwilligers zijn al langetijd aanhet
museum verbonden. Misschien
heeft dat ook wel met de leeftijd te
maken, die plichtsgetrouwe opvat¬
ting over hetvrijwilligerswerk."

Het GooisMuseum

HetGooisMuseum,eenregionaalhistorischmuseumin
Hilversum,starttein 1988methetwerkenmetvrijwil¬
ligers.Hetmuseumkonna eengrondigeverbouwingen
inrichtingzijnintreknemenin hetouderaadhuisinhet
centrumvanHilversum.In de nieuweopzetwerdde
inzetvanvrijwilligersonmisbaar.Voorde begeleiding
vandecircazestigvrijwilligerswerdeencoördinatorvoor
twintiguuraangetrokken.Eenuniekesituatie,aangezien
in demeestemuseadebegeleidingvandevrijwilligers
gekoppeldis aananderefunctiesinhetmuseum.Destaf
vanhetmuseumzagindateencoördinatorbelangrijkis
voorde continuïteitvan het vrijwilligerswerk.Tevens
vormtde coördinatoreenonmisbareschakeltussende
vrijwilligersendestafvanhetmuseum,diehetbeleid
vanhetmuseumbepaalt.
NaastdegroepvrijwilligerszijnerinhetGooisMuseum
bijnavijfvolledigearbeidsplaatsen,diewordeningevuld
doortienpersonen.In hetkadervandeWetInschake¬
lingWerkzoekenden(WIW)zijnbovendieneenmuseum¬
assistenteneenassistentfotoconserveringsprojectvoor32
uurperweekin hetmuseumwerkzaam.Ookzijntwee
medewerkersvoorbehoudenbeheervandecollectievoor
twintiguurperweekopuitzendbasisaangetrokken.

Detakendiedevrijwilligerszelfstandiguitvoerenin het
museumzijnondermeerhetsuppoosten,hetbemensen
vandebalie,hetbibliotheekwerkenregistratie-endocu-
mentatieactiviteiten.Voorhet rondleidenvan groepen
ontvangendevrijwilligerseenkleinevergoeding.Werk¬
zaamhedenwaarbijde vrijwilligersbetaaldekrachten
assisterenzijnhetvervoervanbruiklenen,deorganisatie
vanopendagenenandereevenementen,assistentiebijde
opbouwvanexposities,bijdragenaandeinternenieuws¬
briefenpreventieveconserveringvanfotografischemate¬
rialen.Daarnaastzijner tallozegrotereenkleinereklus¬
sen die verrichtworden,zoals het verzorgenvan
bloemstukjesinhetmuseum.In totaalvervullendevrij¬
willigersgezamenlijkdrieënhalvevolledigearbeidsplaats.
Met de vrijwilligersis een overeenkomstafgesloten,
waarinonderanderedeafsprakenzijnvastgelegdoverde
werkzaamheden,reis-enonkostenvergoedingendever¬
zekeringen.Het verlooponderde vrijwilligersin het
GooisMuseumisgering.Debegeleidingvandevrijwilli¬
gersspeeltdaarbijongetwijfeldeenbelangrijkerol.
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Hoe flex bent u?
De gevolgen van de flexwet voor oproepkrachten
en tijdelijke werknemers

In demuseumsectorwerkenrelatiefveel
mensenop tijdelijkeof oproepbasis:denkbij¬
voorbeeldaan suppoosten,baliemedewerkers,
rondleidersof projectmedewerkers.De invoe¬
ring van deWet Flexibiliteiten Zekerheid
op 1 januari 1999 bracht daaromveel
onrustmet zichmee.Werkgeverswaren
bangdat ze vastzatenaan hun tijdelijke
arbeidskrachten,werknemerswaren bang
voorslechterearbeidsvoorwaarden.In de
praktijk blijkt het mee te vallen.Werkgevers
kunnen iemandjuist langerdan voorheenop
tijdelijkebasis aanstellen,en oproepkrachten
hebbenmeerzekerheidgekregen.Maar wie
de regelsniet kent, kan vooronaangename
verrassingenkomente staan. Museumpeilzet
daaromde belangrijksteveranderingennog
eensop eenrijtje.

De flexwet
DeWetFlexibiliteit en Zekerheid(de
zogenaamde flexwet) staat niet
onder die naam in het wetboek; het
betreft een verandering van
bestaande wetgeving. Zo zijn bij¬
voorbeeld de regelsmet betrekking
tot de totstandkoming, de uitvoe¬
ring en het einde van arbeidsover¬
eenkomsten in het Burgerlijk Wet¬
boek gewijzigd. De flexwet is
bedoeld om de arbeidsmarkt
beweeglijkerte maken,maartevens
om de zwakke positie van oproep¬
krachten te versterken. De ontslag¬
procedureis beter gestroomlijnd en
in bepaaldegevallenverkort, net als
de lengte van de proeftijd en de
opzegtermijn. In dit artikel staande
regels met betrekking tot oproep¬
krachten en medewerkersmet een
arbeidsovereenkomstvoor bepaalde
tijd centraal.

Door:
JelmerPrins,
beleidsmedewerker
vandeStichting
LandelijkContact
vanMuseum¬
consulentenen
bureaumedewerker
vandeNederlandse
Museumvereniging,
metdankaan
EllenvanHaaien,
VanHaaren&
Partners,Corporate
Lawyers,Amsterdam

Oproepkrachten
De belangrijkste valkuil voor werk¬
gevers- en de belangrijkstenieuwe
zekerheid voor werknemers -
betreft het zogenaamde flexwerk.
De rechtspositie van oproepkrach¬
ten is sindsde invoeringvande flex¬
wet versterkt.

Wettelijk vermoeden
arbeidsovereenkomst
Zodra een oproepkracht in drie
opeenvolgendemaandenöf iedere
week öf tenminste twintig uur per
maandtegen betalingwerk verricht,
wordt het bestaanvan een arbeids¬
overeenkomst wettelijk vermoed.
Met anderewoorden: zodra iemand
bijvoorbeelddrie maandenlangvijf¬
tien uur perweekwerkt, gaatdewet
ervan uit dat deze persoon een
arbeidsovereenkomst van vijftien
uur perweekheeft.

Wettelijk vermoeden
arbeidsduur
Als niet is vastgelegd hoeveel uur
zal worden gewerkt, of als structu¬
reel langer wordt gewerkt dan oor¬
spronkelijk was afgesproken, dan
wordt wettelijk vermoed dat de
werktijd gelijk is aan het gemid¬
delde van de gewerkte uren in de
drie voorafgaandemaanden.Dusals
met iemandis overeengekomendat
hij acht uur per week zal werken,
maar hij wordt vervolgens drie
maanden lang gemiddeld twintig
uur per week aan het werk gezet,
dan heeft hij in de daaropvolgende
maand recht op twintig uur werk
perweek.

Loondoorbetalingsverplichting
De zekerheid van oproepkrachten
zou weer teniet worden gedaan
als de werkgever geen loondoor¬
betalingsverplichting zou hebben.
Vroeger kon in de arbeidsovereen¬
komst worden bepaalddat de werk¬
nemer alleen loon ontving als hij
ook daadwerkelijk had gewerkt. Nu
heeft de werkgever een loondoor¬

betalingsverplichting indien de
werknemer de overeengekomen
arbeid niet heeft verricht en de oor¬
zaak daarvan voor risico van de
werkgeverkomt. Vandezeregelkan
in de arbeidsovereenkomstalleen
nog voor de eerste zes maanden
van het dienstverband worden af¬
geweken.

Minimum beloning per oproep
Flexwerkersworden somsvoor zeer
korte tijd opgeroepen. Tenzij de
arbeidsduurvooraf duidelijk is over¬
eengekomenof dearbeidsduurmin¬
stensvijftien uur per week is, heeft
de oproepkracht recht op eenmini¬
mum beloning van drie uur per
oproep, dus ook als daadwerkelijk
maareen half uur is gewerkt. Zoge¬
naamde nulurenovereenkomsten,
waarbij er wel een arbeidsovereen¬
komst is geslotenmaar de arbeids¬
tijden niet zijn vastgelegd, houden
een risico in voor dewerkgever.Het
is belangrijk steeds duidelijke
afsprakente makenoverdearbeids¬
tijden en dezedus goed te plannen.
In een krapper wordende arbeids¬
markt biedt dat overigens ook een
voordeel: ook voor de oproepkracht
verliest de arbeidsovereenkomst
immershaarvrijblijvende karakter.

Arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd
Waar oproepkrachten meer zeker¬
heid hebbengekregen,zijn werkne¬
mersmeteentijdelijk dienstverband
erjuist op achteruitgegaan:de flexi¬
biliteit voor de werkgever is ver¬
groot. De versoepeling van de
regels zit hem vooral in de ver¬
ruimde mogelijkheid een arbeids¬
overeenkomstvoor bepaaldetijd te
verlengen.

Verlenging van de
arbeidsovereenkomst
Vroeger werd een arbeidsovereen¬
komst voor bepaaldetijd bij verlen¬
ging automatisch een arbeidsover¬
eenkomst voor onbepaalde tijd.
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Van voortzetting was sprakeals de
werknemernahetverstrijkenvande
afgesprokentermijn bleef doorwer¬
ken of binnen 32 dagen het werk
hervatte.Zodraeenarbeidsovereen¬
komst van bepaaldetijd was voort¬
gezet, kon deze alleen worden
beëindigd door opzegging - met
een ontslagvergunning van de
Regionaal Directeur voor de
Arbeidsvoorziening- of ontbinding
door de Kantonrechter.
Tegenwoordig verliest een arbeids¬
overeenkomstvan bepaaldeduur bij
verlenging niet meteen haar tijde¬
lijke karakter. Kortlopendecontrac¬
ten mogen twee keer worden ver¬
lengd zonder dat voor beëindiging
een ontslagvergunning is vereist.
Maarook de nieuwewet trekt gren¬
zen:de totale duur van de reeksvan
arbeidsovereenkomsten mag niet
meerdan driejaar bedragen.Wordt
deze termijn overschreden dan
krijgt het laatste contract automa¬
tisch de statusvan eenarbeidsover¬
eenkomstvanonbepaaldetijd.
De wet rekent tot één en dezelfde
reeks alle tijdelijke contracten die
elkaar met tussenpozen van drie
maandenof minder opvolgen. Een
vierde verlenging van een arbeids¬
overeenkomst,of het overschrijden
van de termijn van drie jaar, resul¬
teert dus wél in een overeenkomst
voor onbepaaldetijd. Bijeentussen¬
periode van langer dan drie maan¬
den begint de telling echter
opnieuw, met als gevolg dat dan
weer twee keer mag worden ver¬
lengd.Vande regelsbetreffendede
verlenging van tijdelijke arbeids¬
overeenkomsten kan overigens in
een collectieve arbeidsovereen¬
komst (CAO)wordenafgeweken.

Uitzendkrachten
Het is niet mogelijk de keten van
verlenging te doorbreken door de
werknemer tijdelijk onder te bren¬
gen bij een uitzendbureau of een
detacheringsbureau en hem het¬
zelfde werk te laten doen.

De arbeidsovereenkomst met het
bureautelt mee in de keten.Met de
laatste werkgever in de schakel -
dat kan dus ook het uitzendbureau
zijn - ontstaat een arbeidsovereen¬
komstvoor onbepaaldetijd.

Arbeidsovereenkomst voor meer
dan drie jaar
Het is wel mogelijk om ééntijdelijke
arbeidovereenkomstte sluiten voor
een periodevan meerdan drie jaar.
Deze mag echter slechts éénmaal
wordenverlengdmet eenonmiddel¬
lijk aansluitende periode van ten
hoogste drie maanden. Wordt er
vakerof voor langereduur verlengd,
danverandertook dit contractauto¬
matisch in een arbeidsovereen¬
komstvanonbepaaldetijd.

Tot slot
Oproepkrachten hebben veel aan
zekerheidgewonnen,maartijdelijke
arbeidskrachtenhebbenmindersnel
uitzicht op een vaste baan.De flex-
wet dwingt werkgevers duidelijke
afspraken te maken met oproep¬
krachtenen de termijnen en verlen¬
gingen van arbeidsovereenkomsten
voor bepaaldetijd en overeenkom¬
stenmet uitzendbureausgoed in de
gatente houden.

DeuitgaveMaatwerk. Arbeidsrelaties,
toelichting en modellen van de
AlgemeneWerkgeversvereniging(AWVN)
en deVerenigingVNO-NCW,
december1998, ISBN90-5771-018-8,
biedtnaast eenalgemenetoelichtingop
arbeidsrelatiesookmodelcontractenvoor
velesoortenarbeidsovereenkomsten.
Maatwerk kan besteldwordenbij de
AWVN, tel. (023) 510 11 01
of in de boekhandelen kost ƒ 25,-.
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Onno Maurer
medewerker behoud en
beheer
Zeven jaar geleden begon Onno
Maurer(34) na afronding van zijn
studie kunstgeschiedenis als
financieel medewerker bij
Museum Catharijneconvent in
Utrecht. Na vijf jaar veranderde
zijn functie bij dat museumin col¬
lectiebeheerder. Sinds ongeveer
éénjaar combineert hij deze baan
met zijn baan als medewerker
behouden beheerbij MuseumFle-
hite. Vanafdecember1999 zal hij
fulltime bij Flehitegaanwerken.
De leukste ervaring in het
museum is voor Onno niet moei¬
lijk te bedenken.Nog niet zo lang
geledenhadhij eentelevisieoptre¬
den in het programma 'Van
gewesttot gewest'.Hierinvertelde
hij het één en ander over de
depotproblematiek in het mu¬
seum. Onno zit in zijn maag met
het ruimtegebrek, de depots zijn
overvol. Hij zou graag zien dat
hiervoor een oplossing werd
gevonden.

Foto:MuseumFlehite



Taakgestraften
in musea

Welk museumkent het niet? Veelwerk,
maar geentijd om het uit te voeren.Som¬
mige klussenwordenop de langebaan
geschoven,anderewordenhelemaalniet meer
uitgevoerd.Al eensgedachtaan het inscha¬
kelenvan taakgestraften?Dit is nog vrij
ongebruikelijkin demuseumsector.Wie zijn
dat, taakgestraften,hoe schakelje ze in en
wat kunnenzevoorhet museumbetekenen?

Het zou je buurman
kunnen zijn
Het onbetaaldverrichten van maat¬
schappelijknuttig werk, zo kan een
werkstraf omschrevenworden. Jus¬
titie legt een werkstraf op als dit
passender geacht wordt dan een
vrijheidsstraf. Eenwerkstraf kaneen
vrijheidsstraf van hoogstens een
half jaar vervangen en alleen wor¬
den opgelegd als de veroordeelde
ermee instemt. Mensendie zijn ver¬
oordeeld tot een werkstraf, kunnen
zich schuldig hebben gemaakt aan
een grote variëteit aan delicten. Zij
lijken doorgaansweinig op de men¬
sendie menvoor ogen heeft bij 'cri¬
minelen'. Taakgestraften hebben
zeer diverse achtergronden en
komen uit alle lagen van de bevol¬
king. "Het zou je buurman kunnen

Door;
EllenLoozen,
museumconsulent
BrabantseMuseum-
stichting,metdank
aanAndréBakker,
woordvoerdertaak¬
straffenReclassering
Nederland

Tekening;
Jo dePutter
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zijn", wordt veelalbij de reclassering
opgemerkt. Het gaat bijvoorbeeld
om personendie steunfraude heb¬
ben gepleegd, betrokken waren bij
een caféruzie, illegaal vuurwerk
hebben verhandeld, winkeldiefstal
hebben gepleegd, een ernstig ver¬
keersdelict hebben begaan of op
straat vernielingen hebben aange¬
richt.

Uitvoering van de werkstraf
Afhankelijk van het gepleegdedelict
kande straf variërenvan 10 tot 240
uur arbeid. De reclassering zorgt
voor de uitvoering en begeleiding
van de werkstraf. In overlegmet de
reclassering kunnen per instelling
criteria worden vastgesteldwaaraan
werkgestraften moeten voldoen.
Geziende aard van de organisatie
willen museameestalgeen mensen
die veroordeeldzijn voor diefstal en
drugsdelicten. Ook een minimaal
aantaluren kanvanwegede inwerk-
problematiekeen criterium zijn. De
straf moet vaak uitgevoerd worden
naastdevastebaan.Datbetekent in
de praktijk dat veelwerkzaamheden
tijdens vakanties en op zaterdagen
worden verricht. Zonder goede
begeleiding vanuit de reclassering
kan een werkproject niet slagen,
maarook binnen het museummoet
er iemand zijn die de tijdelijke
kracht (intensief)opvangt en bege¬
leidt. Het gaat meestalom eenvou¬
digewerkzaamheden,maarze moe¬
ten afgestemd worden op de
betreffende persoon. In dit begelei¬
dingstraject is ook de communicatie
met de vaste krachten en vrijwilli¬
gers binnen het museumvan groot
belang.

Maatschappelijk nut
Vergeleken met andere straffen
biedt de werkstraf betere vooruit¬
zichten op beëindiging van het cri¬
minele gedrag door de dader; taak¬
gestraften gaan beduidend minder
opnieuw in de fout dan mensen
die een gevangenisstraf hebben

Gerard Raven
adj unct-directeu r
Van huis uit is GerardRaven(45)
historicus. Door enkele bestuurs¬
functies kwam hij in aanraking
met de museumsector,en inmid¬
delswerkt hij al weer achtjaar als
adjunct-directeurbij MuseumFle¬
hite.
Gerardis trots op het project 'Kop¬
pelpoort tussen kunst en kitsch',
dat momenteel te zien is in het
museum. Dit project komt voort
uit een spontaan initiatief naar
aanleidingvan de toekenningvan
de Europa Nostra Prijs voor de
recenterestauratievan de Koppel¬
poort, een historische land- en
waterpoort in het centrum van
Amersfoort. Door het hele
museumis eenKoppelpoort-route
uitgezet,met als hoofdattractiede
poort zelf, prominent zichtbaar
vanuit de ramen. Alle medewer¬
kers hebben hun steentje bijge¬
dragenaandit project.Dit getuigt,
volgensGerard,van een hecht en
goedteam.
Jammer is wel dat er af en toe
eensiemandwegvalt. Vooralvoor
een klein team, zoals dat van
Museum Flehite, heeft dat direct
gevolgen. Werknemers moeten
opeenswerk uitvoerendat buiten
hun takenpakket valt. Als voor¬
beeld geeft Gerard dat hij de
komende middag tussen één en
twee uur achterde baliemoet zit¬
ten, aangezienalle vaste balieme¬
dewerkers afwezig zijn. Dat is
overigens wel dé manier om het
museum en zijn bezoekersgoed
te lerenkennen.

Foto;MuseumFlehite

JtSfH Vf ^

Gf TÏSDf F

museumpeil, november 1999



De aansprakelijkheid
van bestuurders

uitgezeten.Deverwachting isdat de
werkstraf de komende jaren nog
een sterkegroei zal doormaken.De
reclasseringbenadert nu al nieuwe
werkgevers in de non-profitsector
met de vraag of ze bereid zijn een
taakgestrafte een tijdelijke plek te
bieden.Het zijn arbeidskrachtendie
allerleiwerkzaamhedenkunnenver¬
richten en daarvoor geen vergoe¬
ding mogen ontvangen. Reclas¬
sering Nederland heeft dan ook
nooit te klagen gehad over de
belangstellingvoor taakgestraften.

Museadiebelangstellinghebbenvoorhet
plaatsenvantaakgestraften,kunnencontact
opnemenmetdeheerBromet,stafmedewer¬
kerprojectenwervingvanReclassering
Nederland,tel. (020) 460 46 66. ■

Speelgoedmuseum
Op Stelten
Het SpeelgoedmuseumOp Stelten
in Oosterhout (N-Br) werkt al
veertienjaar met alternatief
gestraften. Demeestenwerken in
de huishoudelijkedienst. Ze worden
ingezetin de tuin, voor technische
klussen, en een enkelekeer ook bij
de uitvoeringvan publiekstaken.
Natuurlijk hangt dit af van de
capaciteitenen kwaliteiten van de
betreffendepersonen. Taakgestraf¬
ten zijn meestal zeergemotiveerd
om hun taken zo goedmogelijkuit
te voeren.NellieHeemskerk,con¬
servatorvan het Speelgoedmuseum,
kijkt met veelplezier terug op alle
mensendie de afgelopenjaren op
dezemanier aan het museumver¬
bondenwaren, en is tevredenover
de klussen die dankzij hen zijn
geklaard. Nellie gelooft in werk¬
straffen: "Dit is voor velenbeter
dan een celstraf. En behalvedat het
goed is voor hen, de maatschappij
heeft er ook baat bij."

Bestuuren directievan eenmuseumkunnen
in bepaaldegevallenpersoonlijkaansprakelijk
wordengesteldvoorfoutendie bij de uitoefe¬
ning van de bestuursfunctiezijn gemaakten
waarbij financiëleschadeis ontstaan.Al is
het risiconiet zo groot, u kunt hiervooreen
verzekeringafsluiten.

Wat is bestuurders¬
aansprakelijkheid?
Onder bestuurdersaansprakelijkheid
wordt verstaande persoonlijkeaan¬
sprakelijkheid van bestuursleden,
directeuren,commissarissenen toe¬
zichthouders (hierna te noemen:
bestuurders) van rechtspersonen
(verenigingen,stichtingen,naamloze
en besloten vennootschappen).
Bestuurders kunnen in bepaalde
gevallen persoonlijk aansprakelijk
worden gesteld voor de financiële
schadeten gevolgevan door henbij
de uitoefening van hun functie
gemaakte fouten. Daarbij gaat het
niet alleen om eigen fouten, maar
ook om die van medebestuursleden.
Hetspeeltbij devaststellingvanaan¬
sprakelijkheid geen rol of het een
betaaldeof een onbetaalde functie
betreft.
Sommige bestuurders denken dat
hun statutaire bevoegdheid de
rechtspersoonte vertegenwoordigen
hen beschermttegen aansprakelijk¬
stelling. Dit is echter niet altijd het
geval. Aangegane verplichtingen
wordenweliswaarovergedragenaan
de rechtspersoon,maar het is nog
steeds mogelijk dat de bestuurder
wegens een fout persoonlijk aan¬
sprakelijkwordt gesteld. Eenderge¬
lijk claimwordt niet gedekt door de
privé afgeslotenaansprakelijkheids-
of rechtsbijstandverzekering. Wél
door een zogenaamdebestuurders¬
aansprakelijkheidsverzekering.

Door:
A.Klarenberg,
accountmanager,
ABNAMRO
VerzekeringenBV,
tel.(038)
499 25 14

sprakelijk werd gesteld. Beginjaren
'80 is dat veranderd. Als oorzaken
kunnengenoemdworden de econo¬
mische crisis (veel faillissementen),
een sterk groeiende claimbewust¬
heid en niet te vergeten de aan¬
scherping van de wettelijke regels.
In de krantenvindt u geregeldvoor¬
beelden van situaties waarin be¬
stuurders aansprakelijk(dreigen te)
worden gesteldvoor falend toezicht
of wanbeleid. Ongetwijfeld kent u
ook geruchtmakende en jarenlang
voortslependeprocedurestegen de
directeurenc.q. commissarissenvan
OCEM,Tilburgsche Hypotheekbank
enRSV.Meerrecentzijn claims inge¬
diend tegende StichtingGayGames
endeStichtingRuiterspelen.

Interne en externe
aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van bestuur¬
ders is in twee categorieënonder¬
verdeeld. Interne aansprakelijkheid
komt voort uit het niet goed vervul¬
len van de bestuurstaak.Dit wordt
ook wel onbehoorlijke taakvervul¬
ling of toerekenbare tekortkoming
genoemd. Een bestuurder is op
grond van zijn arbeidscontract of
andere overeenkomst met de
rechtspersoonverplicht zijn functie
naar beste vermogen te vervullen.
Daarnaast bepaalt de wet dat de
bestuurder gehouden is tot een
behoorlijkevervulling van zijn taak.

Geruchtmakende procedures
In hetverledenkwamhet nauwelijks
voor dat een bestuurder privé aan-

Eenmuseumin Nederlandleentvooreen
tijdelijketentoonstellingeendrietalkost¬
bare kunstwerkenuit aan een collega¬
museumin Engeland.Afgesprokenis dat
het Nederlandsemuseumzorgtvoorde
benodigdetransport-en verblijfsverzeke-
ring.Debestuurderbelastmet dezetaak
vergeetdit echterte regelen.Tijdenshet
transportloopteenvan de kunstwerken
aanzienlijkeschadeop. Omdater geen
verzekeringis afgeslotendraait het
museumop voor de restauratiekosten.
Dezekunnen verhaaldwordenop de
vergeetachtigebestuurder.
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Deaansprakelijkheid van bestuurders

Indien de bestuurder daarin duide¬
lijk tekort schiet, kan de rechtsper¬
soon de bestuurder aansprakelijk
stellen voor financiële schade.
Bijvoorbeeld als hij zijn bevoegd¬
heden heeft overschredenof zich
niet heeft vergewist van de finan¬
ciële betrouwbaarheid van
contractspartners.

Externeaansprakelijkheidbetreft de
aansprakelijkheid jegens derden:
iedereenbehalve de rechtspersoon
en de medebestuurders.Bij externe
aansprakelijkheid worden onder¬
scheiden:
- aansprakelijkheid gebaseerd op
een onrechtmatige daad (de
bestuurder handelt onzorgvuldig
waardoor anderen dan de eigen
rechtspersoonbenadeeldworden);
- balansaansprakelijkheid (bestuur¬
ders van rechtspersonen die
onderworpen zijn aan vennoot¬
schapsbelasting zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor misleidende
informatie in het jaarverslag of in
de financiëlecijfers);
- aansprakelijkheidgebaseerdop de
Tweede en Derde Anti-Misbruik-
wet (bestuurderskunnen persoon¬
lijk aansprakelijk zijn voor niet
afgedragen belastingen en pre¬
mies, alsmedevoor het tekort in
eeneventueelfaillissement).

De bestuurdersaan¬
sprakelijkheidsverzekering
De bestuurdersaansprakelijkheids¬
verzekering dekt de persoonlijke
aansprakelijkheidvan de verzeker¬
den voor fouten begaanin hun spe¬
cifieke hoedanigheid van bestuur¬
der. De dekking bestaat uit twee
elementen: de schadevergoeding
zelf (inclusiefde wettelijke rente)en
de kosten van verweer (advies-en
proceskosten). De verzekering
wordt afgeslotendoor de rechtsper¬
soon en geldt voor alle bestuurders
(ook nieuw te benoemen),beleids¬
bepalersen personenin dienst van
de rechtspersoondie in opdrachttij¬
delijk eenbestuursfunctievervullen.
Debelangrijksteuitsluitingenzijn:
- opzettelijk veroorzaakte schade
(waaronder misbruik van sociale
wettenenbelastingen);
- schade in verband met begunsti¬
gingenvanof giften aanderden;
- schade als gevolg van door de
bestuurder toegebracht letsel of
beschadigingvan zaken;
- schadeaanhetmilieu.

Verzekeren:
doen of niet doen?
Over het verzekerenvan het risico
van bestuurdersaansprakelijkheid
wordt verschillend gedacht. Som¬
mige bestuurdersvinden het abso¬
lute onzin, anderenaanvaardeneen
functie alleenals hun aansprakelijk¬
heid is verzekerd.Detegenstanders
zeggen:
- er is weinig kans op claims (het
risico isgering);
- de dekking van de verzekering is
beperkt;
- de verzekering is tamelijk duur in
verhoudingtot het risico;
- als zewetendatje verzekerdbent,
werkt dat claimsin de hand.

Voorstanders komen met de vol¬
gendeargumenten:
- mijn privé-vermogen stel ik niet
in de waagschaal (het geeft
gemoedsrust);

- ik wil juridische bijstand van
gespecialiseerdeadvocaten (ook
bij onterechteclaims);
- als bestuurder kan ik ook voor de
fouten van andere bestuurders
aansprakelijkworden gesteld (col¬
lectieveaansprakelijkheid).

De bestuurders van het museum
moeten zich bewust zijn van hun
eventuele aansprakelijkheid en de
risico's afwegen. Een bestuurders¬
aansprakelijkheidsverzekeringis het
overwegenwaard.

Mirjam van Ginkel
pr-medewerker en
directieassislent
Na haar studie HEAO,commer¬
ciële economie, heeft Mirjam van
Ginkel (29) verscheidenejaren bij
een reclamebureaugewerkt. Hoe¬
wel de reclamewereldhaar uitste¬
kend beviel, besloot ze ermee te
stoppen.Debaanwasniet te com¬
binerenmet het moederschap.Na
enigetijd wilde ze toch weergaan
werken en reageerdeze op een
vacature voor pr-medewerkerbij
MuseumFlehite.Daarwerkt zij nu
ongeveeréénjaar.
Een leuke taak vindt Mirjam het
ontwerpen van affiches voor ten:
toonstellingen. Het idee krijgt ze,
onder hetgenotvaneengoedglas
wijn, vaak samenmet haar man,
die grafisch ontwerper is. Zo zijn
al veel verrassende affiches tot
standgekomen.

Foto:SusanAdam

Eenbestuurslidheeftzonderoverlegmet
anderebestuursledenmet eenaannemer
afsprakengemaaktovereen inpandige
verbouwing.Na verloopvan tijd blijkt
datderestvanhetbestuurdithelemaal
nietnodigvindt.Deverbouwingwordt
afgeblazenen de aannemerzitmetlege
handen.Hij heeftechter,ter voorberei¬
dingvandeverbouwing,reedsdenodige
kostengemaakt.Dezevermogensschade
komtvoortuit de doorhet bestuurslid
gemaaktefout.Deaannemerkan hem
hiervooraansprakelijkstellenen schade¬
vergoedingeisen.
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LIJSTENMAKERS

Sparrenstraat 12 zw - 2023 WX Haarlem
Telefoon 023 527 60 15 - Telefax 023 527 01 93

Stichting
werkplaats tot
herstel van
antiek textiel

Een betrouwbaar adres voor
conservering en restauratie.
Deskundig advies op het gebied
van behoud en beheer van textiel,
conditiebeschrijvingen
en schadetaxatie.

V.
Leidseplein36 zwart • 2013 PZ Haarlem
Tel. 023-(5)325949 . Fax 023-(5)322510

MAATMEUBILAIR
EN VITRINEBOUW
VOOR MUSEA

t

KWADRANT
INTERIEURBOUW

RIGAWEG2 • 9723 TH GRONINGEN
TELEFOON(050)5417916 • TELEFAX(050)5417634

INTERNET:WWW.KWADRANT.COM

Restauratie-AteIier
Helmond B.V.
voor restauratieen conservering van
papier,leerenperkament
■ Boeken, in leer en perkament
■ Charters en zegels
■ Prenten en tekeningen
■ Kaarten en affiches
■ Massaconservering
■Vrijblijvende offertes

■Vacuüm-vriesdrogen

ondersteuningbij calamiteiten
■24 uur bereikbaar bij brand- en waterschade

06-575.896.31

Panovenweq40. 5708 HR HELMOND (Nü
Tel: 0492 - 55 39 90 Fax: 0492 - 55 24 42
E-mail: info@restauratie-atelierhelmond.nl
Internet: www.restauratie-atelierhelmond.nl
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LCM-info
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LCM
Landelijk Contact van

Museumconsulenten

Voorbeelden van functies in
musea en indicaties van
functieniveaus
In 1994 verscheenhet boek Voor¬
beelden van functies in musea
en indicaties van functieniveaus,
geschrevendoor Caroline van Kat¬
wijk en KeesPlaisieren uitgegeven
door de Stichting Landelijk Contact
van Museumconsulenten(LCM)en
de NederlandseMuseumvereniging
(NMV).
Aan de hand van een presentatie
van zeven fictieve musea wordt
weergegeven welke functies in
Nederlandsemusea voorkomen en
hoe ze kunnen worden beloond.
Vier musea zijn in zijn geheel
beschreven, door middel van
beschrijvingenvan alle functies, het
werkverdelingsdiagram (taakverde¬
ling)en hetorganisatieschema.
Het boek geeft voorbeeldenen indi¬
caties. Het is geen receptenboekof
CAO. Functies bestaan in samen¬
hangmetanderefunctiesen kunnen
dan ook alleen in die samenhang
worden bekeken. Bovendien zijn
functies onderdeel van een organi¬
satie,die eigen bestaansredenenen
-voorwaarden kent. Die voorwaar¬
den brengen soms beperkingen
mee.Het bevoegdgezagbeslist uit¬
eindelijk over het functieniveauvan
de medewerkers,op grond van de
organisatiestructuur en de (finan¬
ciële) mogelijkheden en beperkin¬
gen. Hoewel sommige gegevens
zijn verouderd (BBRA-schalen),heeft
het boek zijn actualiteitswaardeniet
verloren.

UkuntVoorbeelden van functies
in musea en indicaties van functie¬
niveaus voorƒ 20,- bestellenbijde
NMV,tel. (020) 670 11 00,
fax (020) 670 11 01,
e-mailinfo@museumvereniging.nl.
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Elementen voor een beleids¬
plan van een museum
In november 1999 verschijnt een
geheel herzieneuitgave van de Ele¬
menten voor een beleidsplan van
een museum, de opvolger van de
gelijknamige LCM-publicatie uit
1995, die sinds enige tijd is uitver¬
kocht. De herziene uitgave is het
resultaat van een gezamenlijke
inspanningvan het LCM,de NMVen
het Instituut Collectie Nederland.
Het boek biedt musea een prakti¬
schehandreikingbij de vaak lastige
opgave van het schrijven van een
beleidsplan.Dehoofdelementenvan
een beleidsplanworden beschreven
en het boek bevat een handige
checklist en een stappenplan.Alle
Nederlandsemuseaontvangeneind
1999 een gratis exemplaarvan Ele¬
menten voor een beleidsplan van
een museum. De Mondriaan Stich¬
ting stelde de financiële middelen
beschikbaarvoor de realiseringvan
dit uniekesamenwerkingsproject.
Het LCM organiseert ook studie¬
dagen Schrijvenvan een museum¬
beleidsplan. Praktische informatie
vindt u in het Scholingsaanbod
museummedewerkersnajaar 1999-
voorjaar 2000, p. 21 enp. 26.

Museumregister
Op 15 septemberjl. ontvingen 21
Noord-Hollandsemuseatijdens een
feestelijke bijeenkomst in het Hol¬
lands Kaasmuseumin Alkmaar het
certificaat 'Geregistreerd Museum'
uit handenvandegedeputeerdevan
cultuur, de heer Enno Neef. Daar¬
mee is de eerstefasevan de muse¬
umregistratiein Noord-Hollandafge¬
rond.
Vande 123 Noord-Hollandsemusea
hebben zich 93 aangemeld: een
deelnamepercentagevan 76%.Van
deze museazijn in totaal 33 opge¬
nomenin het Museumregisteren 31
voorlopig geregistreerd; 12 musea
zijn afgewezen en 16 musea zijn
aangehouden of nog in behande¬
ling. Het belangrijkste struikelblok

voor afwijzing was het ontbreken
vaneenbeleidsplan.
Eenaantal musea heeft tijdens de
registratieprocedure hard gewerkt
om aande basiseisenvoor museum¬
registratiete voldoen, en deeddaar¬
bij een beroep op het museum¬
consulentschap. In zeven gevallen
resulteerde dit in volledige regi¬
stratie.
Zes musea werden aanvankelijk
voorlopig geregistreerd,maar heb¬
ben inmiddels ook de status van
geregistreerdmuseum.
De museumregistratie heeft een
permanent karakter: nieuwe musea
kunnenzich nog steedsaanmelden,
en afgewezen musea kunnen -
nadatze hebbengewerktaanverbe¬
tering - herkansen.

In totaal zijn nu in Noord- en Zuid-
Holland 50 musea opgenomen in
het Museumregisteren 56 musea
voorlopig geregistreerd; 17 musea
komenniet in aanmerkingvoor regi¬
stratie (september 1999). Alle
Nederlandsemusea zullen binnen
twee jaar door het bureau van de
provinciaal museumconsulentwor¬
den uitgenodigd deel te nemenaan
de museumregistratie. Noord-Bra¬
bant is op 23 augustusjl. begonnen
in de regioWest-Brabant.In Celder-
land en Overijssel heeft inmiddels
een informatiebijeenkomstover de
museumregistratieplaatsgevonden.
Binnenkort starten ook de provin¬
cies Zeeland, Frieslanden Gronin¬
gen.

Scholingsaanbod 2000
In januari 2000 verschijnt de bro¬
chure met het volledige cursusaan¬
bod van het LCMen de NMVin het
jaar 2000. Alle musea in Nederland
zullen eengratis exemplaarontvan¬
gen.
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adl/b Museum
ADLIBMuseum is het software pakket voor professioneel
collectie-management in musea.

COMPLEET

ADLIBMuseum is eenzeervolledig systeemmet een uitgebreide functionaliteit voor
optimaal collectiebeheer. Het beschikt over een ingebouwdethesaurusmogelijkheiden
beeldintegratie evenals een koppeling naar externe bestandenzoalsWord- en Excel-
documentenen Internet pagina's.EenInter/intranet-module is eveneensbeschikbaar
met uitgebreide zoekmogelijkhedenzoalszoekenvia thesaurus en indexlijsten.Veel zorg
is besteedaan het gebruik van internationale standaardenzodat de mogelijkhedenvoor
het uitwisselen van gegevensmaximaalzijn. Omdit te blijven ontwikkelen en te stimu¬
leren is ADLIB Information Systemsactief lid van CIMI (Consortiumfor the Interchange
of Museum Information (CIMI).

GEBRUIKSVRIENDELIJK

ADLIBMuseum is bijzondergebruiksvriendelijk.Overzichtelijketabbladen, intuïtieve
interfaces, zorgvuldigestyling en contextgevoelige helptekstenzorgenervoor dat het
werken metADLIBaltijd aangenaam,maarvooral efficiënt verloopt. Deuitgebreide
validatie-mogelijkhedenzorgener op een eenvoudigemaar doeltreffende manier voor
dat de invoer correct geschiedt. Hierdoor ontstaan consistente bestandendie de basis
zijn van elke goede retrieval.
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gespecialiseerdin het ontwerpenen

bouwenvansoftware voor informatie-
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ADLIBInformationSystemsheeft

erhedenen hogereonderwijs instel■
lingen.BuitenNederlandheeftADLIB

.
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KEUZE MOGELIJKHEDEN

ADLIBMuseumBasis is de compacte kant & klare versie en omvat alle velden uit
'Basisregistratie voor collectie voorwerpen en beeldmateriaal'. Het pakket beschikt over
eenvolledig geïntegreerdethesaurus en de mogelijkheidom afbeeldingen in het bestand
op te nemen.
ADLIBMuseumStandaard.De 'CIDOCGuidelinesfor MuseumObject Information' zijn de
basisvoor dezeapplicatie. Verder is het pakketvoorzienvan een groot aantal velden uit
SPECTRUM.Het pakket is bovendienvoorzienvan een op de ISBN beschrijvingregels
gebaseerdbibliotheek bestanden beschikt over mogelijkhedenomde applicatie aan uw
specifieke wensen en eisen aan te passen.
ADLIBMuseumPlusis gelijk aan de
standaardversie maar uitgebreid met
deADLIB Bibliotheek-app\\cat\e.
Debibliotheek-applicatie is verder
uitte breiden met lossemodules
voor uitleningen, besteladministratie
en tijdschriftenbeheer.

Voormeer informatie kunt u contact opnemen
met:Martijn van der Bruggen

SOFTWARE VOOR FLEXIBEL INFORMATIEBEHEER

ADLIB Information Systems

Reactorweg 291
3542AD Utr

m
Postbus 14
BK Maarssen

lillik

Telefoon +31 (0)30-2411885
+31 (0)30-2412568
nfo@nl.adlibsoft.com

Voormeer informatie overADLIB
ente downloadendemoversiesvan
ADLIBSoftware:

www.adlibsoft.co
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