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IN DIT NUMMER…
belichten we een oud maar tegelijk uiterst
actueel thema: de vrijwilligers. Oud omdat veel
musea al in de 19de eeuw en ook nog in de 20ste
eeuw zijn ontstaan op initiatief van vrijwilligers.
Actueel omdat het thema in veel musea hoog op
de agenda staat, al een tijdje in Nederland en meer
en meer ook in Vlaanderen. Samen met maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan er nieuwe
inzichten en tendensen. Kortom, het vrijwilligerswerk verandert ingrijpend. Willen of niet. En welke
rol spelen de bezuinigingen daarin? Zijn betaald
en vrijwillig nog wel in evenwicht? En wat met de
overbelaste vrijwilligerscoördinatoren? Museumpeil
dankt van harte gastredacteur Annemieke Biemond!
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In het volgende nummer
van Museumpeil
hebben we het over
een aantal musea en
de opvallende transitie die ze zullen doormaken, aan het doormaken zijn of net
hebben doorgemaakt.
Want de museumwereld is snel en ingrijpend aan het veranderen. Een combinatie
van factoren is daar
debet aan.
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Leve het communitymuseum! Column:
Aimée Streefland

Op de cover
Het nieuwe Yper Museum
luisterde de voorbije jaren
naar jonge mensen, het
zogenaamde Voorlopig
Bewind. Een bijzondere soort
vrijwilligers. Hoe dat werkte
en wat Playmobil daarmee
te maken heeft, leest u op de
pagina's10 en 11.

'Ik lijd aan museomanie'. Zaal in het vernieuwde Museum
für Völkerkunde in Wenen.
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De nieuwe wereld van de vrijwilliger
Else de Boer: ‘Integreer betaald en onbetaald’
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Het is stil op Paleis Het Loo en
het zonlicht strijkt over het lege
parkeerterrein. Else de Boer, hoofd
Vrijwilligers, neemt me mee naar
haar kamer in het stallengebouw.
Het hoofdgebouw van Paleis Het
Loo is dicht voor een grondige
renovatie. In 2021 gaat het museum
weer open. Zeven maanden per
jaar is het publiek dan welkom in
de tuinen en stallen. In de tussentijd wordt behalve het paleis ook
de organisatie grondig aangepakt.

Z

oals bij veel musea had je hier tot
voor kort twee duidelijke bloedgroepen: betaalde krachten en vrijwilligers.
Else de Boer vond dit ongewenst, omdat het
zorgde voor onnodige problemen. Ze werkte
hard aan een geïntegreerde organisatie van
betaalde én onbetaalde krachten. Een gesprek
over bewust kiezen voor werken met vrijwilligers en over de consequenties.

DIT WEL, DAT NIET
Er is bijna geen museum dat zonder vrijwilligers nog goed kan functioneren. Toch
vinden veel museummensen het werken
met vrijwilligers lastig.
'Het is ook lastig als je de taken die door vrijwilligers worden verricht niet duidelijk hebt
benoemd. Het begint bij een hele heldere
scheiding van taken, wat wel en niet door vrijwilligers kan worden gedaan. Dat moet klip en
klaar helder zijn. Hierdoor kom je niet in die
grijze schemerzone terecht, waarin sommige
zaken op een gegeven moment gewoonterecht zijn geworden.’
Kun je een voorbeeld geven?
‘Je hoort vaak dat vrijwilligers heel welwillend
zijn, maar daardoor trekken ze steeds meer
taken naar zich toe. Ze maken hun eigen werkelijkheid. Een voorbeeld dat ik heb gehoord
gaat over figuranten in openluchtmusea, die
dan dingetjes van thuis gingen meenemen,
want dat paste zo goed bij hun rol. Maar dat is
niet wat je wilt, dus moet je dat heel duidelijk
vooraf benoemen: dit doen we wel en dit
doen we niet!’
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Else de Boer is hoofd Vrijwilligers bij Paleis Het Loo. Daarnaast is ze ook oprichter en mede-eigenaar van Zwartwaterland
Personeelsdiensten. Ze is afgestudeerd in vrijetijdskunde.

Geldt dat voor alle onbetaalde functies?
‘Ja, want anders zijn betaalde krachten bang
dat vrijwilligers op termijn hun baan gaan
overnemen. Dat kan niet, dus moet je ook
bij de ondernemingsraad heel duidelijk aangeven wat vrijwilligers wel of niet gaan doen.
Ook voor nieuwe vrijwilligers moet je vooraf
heel helder zijn over hoe je wilt werken. Als je
dat niet doet, dan kan het zijn dat vrijwilligers
zelf aannames gaan doen, voldoet het werk
ineens niet aan de verwachtingen en ontstaan
er spanningen.’
TWEE BLOEDGROEPEN
Je werkt nu drie jaar als hoofd Vrijwilligers
bij Paleis Het Loo. Daarvoor heb je bij
Ecodrome in Zwolle en bij Aviodrome in
Lelystad gewerkt, waar het coördineren van
vrijwilligers een van je taken was. Wat is er
in de afgelopen tien jaar veranderd?
‘Voor mij is er niet zoveel veranderd. Bij
Ecodrome werkten we al met goede afspra-

ken over betaalde en onbetaalde krachten.
Het was voor mij verrassend te merken dat er
instellingen zijn waar nog niet op die manier
werd samengewerkt. Toen ik bij Paleis Het
Loo kwam trof ik twee duidelijke bloedgroepen aan. Ook in sommige andere musea is
dat nog zo.’

Houden musea vrijwilligers graag apart van
de rest van de organisatie om problemen te
voorkomen?
‘Klopt. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien
de meest eenvoudige oplossing, maar uiteindelijk kun je niet goed werken met twee verschillende organisaties in je museum.’
Museum Het Mauritshuis in Den Haag wil
om die reden juist af van zijn vrijwilligers en
kiest voor een volledig betaalde staf.
‘Die keuze vind ik jammer, want je laat een hele
groep potentiële ambassadeurs liggen, die
zich met hart en ziel wil inzetten. Je moet er

Is dat niet alleen een commerciële maar ook
een maatschappelijke keuze?
‘Ja, zo voelen we het wel. Vrijwilligers brengen
een andere dynamiek in een organisatie. Die
brengen iets mee dat je met betaalde krachten
niet hebt. Dat kun je lastig vinden, maar het is
ook heel mooi. De immense betrokkenheid,
de kennis en ervaring die gewoon kosteloos
wordt ingebracht. Het meedenken vanuit
andere invalshoeken.'
‘Ik vind het jammer dat men in de museumwereld soms negatief kijkt naar werken met
vrijwilligers. Het kan juist veel brengen, als je
het op een goede manier inricht. Zorg voor
een betaalde coördinator die de belangen van
de vrijwilligers behartigt en die hen aandacht
kan geven, die zorgt dat ze aangehaakt blijven.
Je moet echt investeren, maar je krijgt er veel
voor terug. Ik durf te stellen dat, als we geen
vrijwilligers zouden hebben, de bezoekerservaring niet zo compleet zou zijn.’

CLUB VON WIED
Wat vraag je van je vrijwilligers?
‘We vragen een inzetbaarheid van één dagdeel per week en een keer per maand een

dagdeel in het weekend. Dat is de ondergrens.
Minder werken is onwenselijk omdat je als vrijwilliger ook goed bij de organisatie betrokken
moet blijven. Vrijwillig is niet vrijblijvend. We
hebben gelukkig een wachtlijst van mensen
die hier willen werken. We ontvingen zelfs een
aanvraag van een vrijwilliger uit Amerika. Hij
wil in de tuin komen werken.’

worden. Maar we moeten wel bedenken dat
je een vrijwilliger nooit de verantwoordelijkheden kunt geven die je wel aan een betaalde
kracht geeft, zoals bijvoorbeeld budgetverantwoordelijkheid. Ook leidinggevende rollen
vind ik tricky, daarvoor is vier uur in de week
niet genoeg. Om leiding te kunnen geven
moet iemand vaker aanwezig zijn.’

Draaien de vrijwilligers ook gewoon mee
in de beoordelingscyclus zoals je die voor
betaalde krachten hebt?
‘Nog niet helemaal, maar dat is wel onze
ambitie. We gaan om het jaar een functioneringsgesprek met onze vrijwilligers houden.
Dan kijken we naar het profiel en dat maken

‘We hebben nu nog vrijwilligers in coördinerende rollen. Ik vind het logischer om dit bij
de reguliere afdelingen onder te brengen.
Een mooi voorbeeld daarvan is onze Von
Wied-club. Deze vrijwilligers ondersteunen
de betaalde collega’s van de Tuindienst en
worden door het hoofd daarvan aangestuurd.

'Ik durf te stellen dat, als we geen vrijwilligers zouden hebben,
de bezoekerservaring niet zo compleet zou zijn.'
we gewoon bespreekbaar: ”Pas jij nog in het
profiel?” Het gaat dan ook vaak om heel basale
maar belangrijke dingen, zoals de fysieke
gezondheid.’
‘In de toekomst gaan we wellicht naar één beoordelingsstructuur. Ik ben het eens met de
gedachte dat vrijwilligers onbetaalde krachten
zijn. In de basis is er geen verschil met betaalde
krachten en dus moeten ze zoveel mogelijk
op dezelfde manier behandeld en beoordeeld

De communicatie loopt vanuit de afdeling
via de vrijwillige coördinator naar de overige
vrijwilligers. Dat werkt heel goed. Ik houd natuurlijk wel contact, maar mijn operationele of
aansturende rol is beperkt.’

GEWOONTERECHT
Toch zie je continu de impuls bij musea om
de vrijwilligers apart te zetten. Zo van:
‘Gaan jullie maar dat perkje daar achterin
schoffelen.’
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alleen wel voor zorgen dat ze het doen op de
manier zoals jij wilt dat zij dit doen. Wij hebben
als Paleis Het Loo juist bewust gekozen om te
werken met vrijwilligers.’

Paleis Het Loo, Tuinen in de zomer. Foto: Hesmerg
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Lente in Paleis Het Loo

‘Klopt, maar dat doen wij niet, want dan blijven
het aparte bloedgroepen. Daarmee bevorder
je het wij-en-zij-denken. Een mooi voorbeeld
zijn de bijeenkomsten voor het personeel.
We hadden hier geen ruimte om personeel
en vrijwilligers gezamenlijk te ontvangen. Het
resultaat was dat we één bijeenkomst voor het
personeel en één voor vrijwilligers hielden.
Dat willen we graag anders doen: informatiebijeenkomsten voor personeel én vrijwilligers
samen organiseren.’
‘We hebben een personeelsvereniging die activiteiten organiseert en mijn afdeling organiseert activiteiten voor vrijwilligers. Ook hier zie
ik nu de wens om meer samen te gaan doen.
Ja, laten we dat alsjeblieft doen, want we
zijn samen Paleis Het Loo. We zijn geen twee
bedrijven. Ik heb goede hoop dat we in 2021
die geïntegreerde club hebben bereikt.’

Het klinkt heel logisch.
‘Ja, maar om het voor elkaar te krijgen is het
heel lastig.’
Wat zijn de beren op de weg?
‘Gewoonterecht is een belangrijke. Als je
de organisatie wilt veranderen, moet je wel
iedereen meekrijgen. Je hebt draagvlak nodig
en het kost veel tijd om dat te bereiken. Als
je iets helemaal nieuw kunt opzetten is dat
meestal makkelijker dan wanneer je een hele
organisatie wilt veranderen.’
‘Je hebt ook iemand nodig die constant de
koers bewaakt, die de stip op de horizon in het
oog houdt. Die er elke keer op wijst: ”Jongens
dit klopt niet met onze visie. Het moet anders.”’

Gaat jouw generatie nog vrijwilligerswerk
doen?
‘Ik denk het wel, maar het wordt wel anders.
De traditionele insteek was dat je na je 65ste
vrijwilligerswerk ging doen tot je 75ste. Ik
denk dat het wat projectmatiger gaat worden
en wat minder structureel. Mensen gaan niet
meer dertig jaar lang hetzelfde vrijwilligerswerk doen. De meeste mensen die nu bij ons
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als vrijwilliger werken zullen naar verwachting nog langere tijd bij ons blijven. Maar in
de toekomst zal het verloop groter worden.
Mensen zullen het voor een kortere periode
doen, voor een of twee jaar.’

VRIJWILLIGE MOTORAGENT
In veel musea zie je een toename van vrijwilligers die niet meer komen voor de gezelligheid, maar die vooral iets nieuws
willen leren.
‘Bij ons komt het gros nog voor de gezelligheid,
maar het is aan het verschuiven. Er komen
steeds meer mensen die heel bewust bezig
zijn met hun tijdsindeling. We krijgen steeds
meer aanvragen van mensen die vrijwilligerswerk willen doen naast hun reguliere baan.
Men werkt vier dagen in de week en die vijfde
dag wil men iets anders.’
‘Ik heb ooit het verhaal gehoord dat de motoragent die jou op de snelweg staande houdt
evengoed een betaalde als een onbetaalde
kracht kan zijn. Dan ben je echt goed bezig,
omdat het voor niemand zichtbaar is of je
tegenover een betaalde of een onbetaalde
kracht staat. Je hebt dan een organisatie die
plek heeft voor betaalde krachten en ook een

'Veel vrijwilligerscoördinatoren
verdrinken, omdat ze het alleen
moeten doen en te weinig
worden gesteund door de
directie.'
onbetaalde kracht, gewoon omdat hij het zo
leuk vindt. Het kan een wetenschapper zijn,
iemand die zijn hele leven achter de boeken
zit, maar die het ook geweldig vindt om motoragent te zijn. Hij heeft de opleiding gedaan
en alle benodigde papieren gehaald. Nu zit hij
een dag per week op de motor en niemand
die ooit zal weten dat hij dat vrijwillig doet. Ik
vind dat fantastisch. Dat heb ik ook voor ons
museum voor ogen.’

Een prachtig toekomstperspectief. Heb je
nog tips?
‘Dat vind ik lastig, je kunt niet zomaar de
blauwdruk van Paleis Het Loo op een ander
museum leggen. Maar het begint met de
bewuste keuze om wel of niet met vrijwilligers
te werken. Haal geen vrijwilligers binnen als
je ze niet in je organisatie wilt toelaten. Zorg
ook dat je draagvlak hebt in de organisatie. Als
vrijwilligerscoördinator kun je het niet alleen.
Iedereen in het museum, de directie voorop,
moet ervan doordrongen zijn dat dit de
manier is waarop we gaan werken.’
‘Veel vrijwilligerscoördinatoren verdrinken,
omdat ze het alleen moeten doen en te weinig
worden gesteund door de directie. Ook willen
ze vaak te snel zaken veranderen, waardoor ze
de vrijwilligers tegen zich in het harnas jagen.
Je moet respect hebben voor de vrijwilligers,
maar ondertussen niet je doel uit het oog
verliezen. Je moet het wel met gevoel doen.’

TIPS
1. Maak bewust de keuze om wel of
niet met vrijwilligers te werken. Haal
dus geen vrijwilligers binnen als je ze
niet in je organisatie wilt toelaten.
2. Zorg dat je draagvlak hebt. Iedereen
in je museum moet ervan doordrongen zijn dat dit de manier is waarop
je gaat werken.
3. Zorg voor helderheid over wat
vrijwilligers wel én niet gaan doen.
4. Zorg voor een beroepskracht die
constant aandacht heeft voor de
belangen van vrijwilligers.
5. Richt een vrijwilligersraad op.
Gebruik die als klankbord en adviserend orgaan. De raad behartigt
het algemene belang van alle
vrijwilligers: ‘Bij ons vergadert de
vrijwilligersraad eens per maand
en daarnaast een aantal keer per
jaar met de directie.’
6. Verwen je vrijwilligers met aandacht
en informatie. En met koekjes.
Franklin van der Pols,
hoofdredacteur

Werken bij de mooiste werkgever!
Vrijwilligers zijn het goud van de
musea. Maar niet alle musea verkeren in de luxepositie dat de vrijwilligers in de rij staan om er te
mogen werken. Bij het Nederlands
Openluchtmuseum (NOM) is dat wél
het geval. Wat is hun succesformule?

Wietze Landman,
vrijwilliger bij het NOM

IN DE WATTEN
Illustratief is de korte ontmoeting die we
hebben bij de receptie, als directeur Willem
Bijleveld langsloopt en mij hartelijk begroet.
Als hij vraagt wat ik kom doen, weet hij
meteen: ‘Dan heb je aan Wietze een goede! Hij
is een bevlogen vrijwilliger!’ Een directeur met
honderden medewerkers die de vrijwilligers
bij naam kent, dat zegt genoeg. ‘We worden
echt in de watten gelegd,’ zegt Wietze. ‘We
hebben natuurlijk zelf en voor onze familie
gratis toegang tot het park. Daarnaast is
er voor alle medewerkers gratis toegang
tot Burgers Zoo, de buren. Altijd fijn om
even in de pauze naar binnen te lopen. We
ontvangen een kleine onkostenvergoeding
voor woon-werkverkeer en er zijn de jaarlijkse
bijeenkomsten voor alle vrijwilligers, zoals
uitjes naar andere musea, een keer lekker uit
eten én mooie en goede bedrijfskleding!’
Wietze toont trots een mooie blauwe jas,
die zorgt voor herkenbaarheid onder de
parkmedewerkers, vrijwilligers en betaalde
krachten, maar ook het hechte gevoel onder
alle mensen die werken in het park versterkt.
Ook professioneel worden we in de watten
gelegd met een intern dagblad voor alle
medewerkers en informatiebijeenkomsten
met museumprofessionals voor bijscholing.’

ZELFSELECTIE
Als vrijwilliger bij het NOM werken is niet
vrijblijvend. ‘Er zijn mensen die afhaken,’ zegt
Wietze. ‘Bijvoorbeeld omdat ze het te ver
vinden gaan om in bedrijfskleding rond te
lopen. Of omdat ze zich niet kunnen vinden
in de “I Ask”-methode die we als rondleiders
hebben geleerd en uitgeprobeerd. We staan
niet meer een uur te zenden, maar overleggen met de groep wat men wil bezoeken
of ervaren en kijken goed naar de groepssamenstelling. Daarvoor hebben we vaardigheden geleerd.'

een grote multo-map tevoorschijn. ‘Hierin
staan alle historische gegevens van de monumenten en collectiestukken. Die moet je
uiteraard uit het hoofd leren, maar niet om
alle informatie op de argeloze bezoeker af te
vuren. Dat vergt een bepaald invoelingsvermogen. Nieuwe rondleiders lopen mee met
ons en men is er onderling aan gewend om
feedback te geven, elkaar te wijzen op dingen
die beter kunnen of anders. Als je daar niet
tegen kunt, is er hier ook geen plaats voor je
als vrijwilliger,’ zegt Wietze. ‘Op een of andere
manier selecteert zich dat vanzelf.’

'En niet te vergeten: we hebben het Compendium!’ Uit een kast op de gang haalt Wietze

Alexandra van Steen,
redacteur
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W

ietze Landman was ooit organisatieadviseur en begeleidde grote fusieprocessen. Hij begon zijn vrijwilligerscarrière 17 jaar geleden bij het NOM als
trammedewerker en is nu rondleider. Volgens
Wietze is het NOM de beste en mooiste
werkgever die hij ooit heeft gehad. ‘Daar
begint het toch echt mee,’ zegt Wietze. ‘Je
moet als museum de beste werkgever willen
zijn die een vrijwilliger zich kan wensen. Het is
geweldig hier te mogen werken. Het is ook de
schaal van het NOM, wat een groot en mooi
park is. Vroeger was de organisatie nog wel
hiërarchisch en meer een overheidsbedrijf, nu
voelen wij ons als vrijwilligers onderdeel van
een hechte familie. De organisatie is “platter”
geworden en een groot voordeel voor ons
als vrijwilligers is dat we er makkelijk toegang
toe hebben.’

DE VRIJWILLIGERSTIPS VAN WIETZE
1. Leg de vrijwilligers in de watten. Regel een museumkaart, zorg voor gratis toegang bij
attracties in de buurt.
2. Regel uitjes, zorg voor een familiegevoel.
3. Zorg voor een professional die de vrijwilligers begeleidt. Coördinatie en begeleiding
die strak en professioneel is opgezet is essentieel.
4. Mond-tot-mond-reclame: vraag je vrijwilligers te werven in hun eigen vriendenkring.
5. Gebruik je bedrijfswebsite om vrijwillige vacatures in de spots te zetten.
6. Schakel lokale media in: tv, radio en krant. Maak samen een mooi stuk over je vrijwilligers en geef aan hoe nieuwe mensen aan kunnen sluiten.
7. Geef de vrijwilligers een goede opleiding en laat ze daarna snel meelopen met
ervaren vrijwilligers.
8. Geef de vrijwilligers wat vrijheid in het samenstellen van hun rondleiding of werk,
als dat kan.
Bij het Nederlands Openluchtmuseum gaat het om ongeveer 100 tramvrijwilligers,
50 rondleiders en 60 presentatievrijwilligers. Voor kleinere musea past wellicht een
beperktere aanpak.
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Night@the Museum in Ieper

Een permanent Voorlopig Bewind
Enthousiaste museumjeugd in Ieper

‘Jullie willen dus scholieren warm maken om in hun vrije tijd mee te helpen bij de museumwerking? Veel
succes, maar verwacht er niet te veel van…’ Dat was de reactie van de meeste schooldirecties toen we hen
te kennen gaven dat het Yper Museum een jongerenwerking wou opstarten. We hebben doorgezet. Een
overzicht van ons traject in tip-vorm.
PERSOONLIJKE AANPAK
Hoe krijg je scholieren van 16 tot 18 gemotiveerd voor de jongerenwerking van een
museum? In een eerste fase polsten we bij
enkele leerkrachten. Zij benadrukten dat
hoe je de jongerenwerking presenteert, erg
belangrijk is. Een flyer in de schoolgangen,
een boodschap op Facebook, dat volstaat
niet. We schakelden een versnelling hoger
en maakten werk van een heuse ronselcampagne: we trokken zelf naar de scholen
om de meisjes en jongens spreekwoordelijk warm te maken. Dat deze persoonlijke
aanpak werkt, bewijzen de cijfers. Ruim vijftig
jongeren schreven zich in voor het jongerentraject. Sterker nog: elke secundaire school
van Ieper vaardigde een delegatie af! Een
bonte mengeling uit het beroeps-, technisch
Lunchvergadering met jonge vrijwilligers
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VERGADERMOMENT
Het aanbod van naschoolse activiteiten is groot.
De museumbijeenkomsten daar nog tussenproppen zou het Voorlopig Bewind wellicht de
das hebben omgedaan. Daarom brachten we
de scholieren tijdens hun lunchpauze samen.
Wij zorgden voor drank en broodjes, wat letterlijk werd gesmaakt. Omdat een middagbijeenkomst soms langer duurt dan gepland, is een
goeie relatie met de schooldirecties aangewezen. Dat zat snor, wat ook bleek uit de lesvrijstelling die directies verleenden voor onze jaarlijkse
uitstap. We kijken graag buiten de eigen museummuren en bezochten in 2016 het STAM
en in 2017 het BELvue Museum. Dit schooljaar trokken we naar het Zeeuws Museum. De
Voorlopig Bewinders mogen hiervoor telkens
een halve schooldag missen.
VERANTWOORDELIJKHEID GEVEN EN NEMEN
In het eerste schooljaar focusten we op discussies en brainstorms over de inhoudelijke
en vormelijke invulling van het Yper Museum.
Heel belangrijk voor die leeftijd: de jongeren
zagen dat we hun input ernstig namen. We
gaven geregeld feedback over de voorstellen
die de museale vormgevers eruit pikten voor
hun museaal ontwerp. Daarnaast doorliepen
de jongeren ook het participatief project dat
we voor de Ieperlingen uittekenden, maar met
een jeugdig accent. Tijdens ‘Van stadhuis naar
Huis van de Stad’ vroegen we de inwoners:
‘Wat is jouw favoriete groene plekje in Ieper?’,
‘Wat geeft jou een goed gevoel?’, ‘Welke
Ieperling inspireert jou?’… Onze Bewinders
kregen dezelfde vragen. Met een avatar, een
Playmobilfiguurtje, gingen ze op stap om hun
antwoorden in beeld te brengen. Elk popje
kreeg een Facebookaccount en trok de regio
door, op zoek naar wat de streek typeert. Wij
volgden hun traject via de - soms hilarische -

EEN RUIME MUSEALE CONTEXT
‘Ambachten’ is een van de museumthema’s.
De ‘Bewinders’ hebben dat met een groot
hart naar hun hand gezet. Zij koppelden het
aan Music for Life, de jaarlijkse actie van de
nationale radiozender Studio Brussel, die
geld inzamelt voor een (zelfgekozen) goed
doel. Het Voorlopig Bewind zette de actie ‘Et
alors ê j’ol oar’ (Voor de niet-West-Vlamingen:
‘En? Heb je al haar’?) op. Het Huis van de Stad
werd omgevormd tot een heus mega-kapsalon. Kappers uit Ieper en omgeving knipten
samen met leerlingen Haartooi belangeloos
het haar van al wie binnenkwam. Het ingezamelde geld gaven we aan Think Pink, een organisatie die borstkanker bestrijdt.

Uitnodigingen voor
vergaderingen of verslagen
blijven vaak in de digitale
wereld hangen. Facebook en
Messenger blijken de beste
communicatiekanalen.
Ook zorg speelt in de Ieperse geschiedenis
een hoofdrol. Een partnerschap van het Yper
Museum met het Psychiatrisch Ziekenhuis
Heilig Hart lag voor de hand, ook voor onze
jongerenwerking. Dat leidde najaar 2017 tot
de actie ‘Pakt ê kartje tyd’ (‘Neem een kwartiertje de tijd’). Hierbij mochten we als museum
het leegstaande klooster van het Heilig Hart
aanpakken en boden we mensen de mogelijkheid om op allerlei manieren ‘eens een kwartiertje voor zichzelf te nemen’. Onze museumcollectie speelde daarbij een belangrijke rol.

UITDAGEN
We daagden het Voorlopig Bewind uit om
de allerlaatste tijdelijke tentoonstelling in het
‘oude’ Ieperse Stedelijk Museum vorm te geven.
Tijdens Night@theMuseum sloten ze zichzelf
een nachtje op. Ze mochten van hun favoriete
collectiestuk een eigen interpretatie maken. Het
resultaat: stopmotionfilmpjes, action painting,
fotoshoots en zelfs lees- en zangstondes. Onder
de titel ‘Werken in uitvoering’ presenteerden we
hun ‘visie op kunst’ aan het grote publiek. Daar
stopt het niet. Hun eigenzinnige interpretaties
krijgen een plek in het Yper Museum. Dat ze
bijzonder trots zijn, blijkt uit de vele berichten
op Facebook. Jongerenparticipatie is dus ook
duurzaam in het Yper Museum.
COMMUNICATIEKANAAL
We stelden snel vast dat jongeren hun mailbox
amper checken. Uitnodigingen voor vergaderingen of verslagen blijven vaak in de digitale
wereld hangen. Facebook en Messenger blijken
de beste communicatiekanalen. We creëerden
dan ook een eigen, gesloten Facebookgroep.
Opvallend is dat berichten waarop je een
antwoord verwacht, vaak gewoon de melding
‘vind ik leuk’ krijgen. Ook hier blijft opvolging
noodzakelijk en kan een persoonlijk bericht via
Messenger hen wakker schudden.
EN ALS HET MUSEUM ER IS?
Wat begon als een onderdeel van het participatief project rond het ‘Huis van de Stad’, is uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van de
museumwerking. Het enthousiasme van de jongerenbende maakte van het Voorlopig Bewind
een blijver. Ook als het Yper Museum straks
zijn deuren opent, blijft onze jongerenwerking
behouden. Zij zijn onze ‘vinger aan de jongerenpols’. Dat we focussen op de doelgroep derde
graad secundair, betekent elk jaar een nieuwe
groep en dus nieuwe dynamiek. Schooldirecties
laten ons nu al weten dat ze hun vierdejaars
alvast warm maken. Of hoe een Voorlopig
Bewind eigenlijk een permanent bewind is
geworden.

Een flyer in de schoolgangen,
een boodschap op Facebook,
dat volstaat niet. We schakelden
een versnelling hoger.
foto’s die de Voorlopig Bewinders postten op
Facebook. Dat resulteerde in een pop-uptentoonstelling in het Huis van de Stad, onze
tijdelijke tentoonstellingsruimte. Het Voorlopig
Bewind kreeg de volle verantwoordelijkheid
om opening én persconferentie in goede
banen te leiden.

Persconferentie
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en algemeen secundair onderwijs, vrij- en
gemeenschapsonderwijs, uit Ieper en uit de
omgeving: dat werd het Voorlopig Bewind.
Dat er onderweg jongeren afhaakten was
voorspelbaar. Maar een kerngroep van dertig
volgde trouw de bijeenkomsten.

Wouter Sinaeve,
deskundige Educatie Yper Museum

Voorlopig Bewinder met avatar

Meer weten?
Surf naar www.huisvandestad.be.
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De vrijwilliger: een geschenk

Patrick Allegaert: ‘Musea hebben ook een taak
als sociale organisaties’

Museumpeil 50

Patrick Allegaert was eerst vrijwilliger en tot voor kort artistiek directeur van het Gentse Museum Dr. Guislain.
Hij is nu weer vrijwilliger, met de functie van artistiek en beleidsadviseur. Net als Kristine Timperman, als
publiekswerker verantwoordelijk en toeverlaat voor de vrijwilligers in het museum, is hij er absoluut van
overtuigd: vrijwilligerswerk is een rijkdom voor een organisatie.

Personeelsfeest in Museum Dr. Guislain

H

et Museum Dr. Guislain werkt met een
zeer specifieke doelgroep: kwetsbare
vrijwilligers. Zoals uit het gesprek zal
blijken, vereist dat een bijzondere aanpak.
Toch kun je op basis van de ervaringen van
het museum ook algemene richtlijnen formuleren voor elk museum wat betreft de integratie van de vrijwilliger, de aanwervingsprocedure, de mogelijke taken en de begeleiding.
Wat is het profiel van de vrijwilliger in het
Museum Dr. Guislain?
Patrick: ‘Als je een museum maakt over het
thema psychiatrie, moet je daar ook mensen
bij betrekken die iets te maken hebben met dit
gegeven. Het zijn dan ook meestal patiënten
of mensen die zelf een tijdje moeilijkheden
gehad hebben. Daarnaast zijn er vrijwilligers
zonder een psychiatrisch verleden: studenten
kunstgeschiedenis bijvoorbeeld of stagiairs.’
Kristine: ‘Van de eerste groep bereiken
sommigen ons via het OCMW, Justitie,
Arbeidszorg of een sociale werkplaats. Ze
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hebben te horen gekregen dat ze op de arbeidsmarkt niet meer terechtkunnen. Enkelen
willen nog intellectueel bezig zijn, gaan graag
naar musea of zijn zelf met kunst bezig. Ook zij
zijn geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij ons.’
Patrick: ‘Wat ze gemeenschappelijk hebben,
is dat ze zich ergens bij betrokken willen
voelen, sociaal contact hebben, met inhoud
bezig zijn, iets te doen hebben, hun kennissenkring verbreden, wat structuur in hun
leven brengen. Het zijn kwetsbare vrijwilligers.’
OP ALLE NIVEAUS
Hoe verloopt het aanwervingsproces?
Kristine: ‘De vrijwilligers dienen zich spontaan
aan bij het museum. We hoeven er geen
bijzondere oproep voor te lanceren. Het
museum staat bekend om de mogelijkheid
dat je hier vrijwilligerswerk kunt doen, in een
specifieke context, en om de goede sfeer en
zorgvuldige opvang.’
‘Iemand belt, mailt of soms neemt een begeleider van het OCMW contact met ons op.

Het intakegesprek verloopt het liefst in het
bijzijn van een begeleider of de therapeut.
Dat maakt de opvolging nadien veel gemakkelijker. Er wordt vooral gekeken naar de
motivatie: de kandidaat moet op de eerste
plaats geïnteresseerd zijn in de materie. Na
een positieve evaluatie wordt er een contract

'Formaliseren is belangrijk,
omdat het over een engagement
gaat: de vrijwilliger krijgt een
echt statuut. Hij wordt als
personeelslid behandeld.'
opgemaakt waarin de taken worden beschreven en de voorwaarden gespecificeerd. De
vrijwilliger wordt gevraagd minimum acht
uur per week aanwezig te zijn: twee halve
dagen of één hele. Aan de afspraken in het
contract kan worden gerefereerd als er later

Welke taken kunnen de vrijwilligers in het
museum krijgen?
Patrick: ‘Er zijn taken op alle niveaus: heel
praktische zaken, maar ook organisatorisch
en inhoudelijk werk. Meer specifiek kan het
gaan om bibliotheekwerk, collectieregistratie,
het onthaal, gidsenwerk, meehelpen bij het
toezicht op de collecties of in het museumcafé, van dienst zijn bij speciale activiteiten
zoals Museumnacht, de opening van een
tentoonstelling…’
‘Er wordt altijd gekeken naar wat de persoon
zelf wil en wat voor het museum zinvol kan
zijn. We werken op maat. Zo is er een gepensioneerde leraar Frans die geïnteresseerd is
in psychiatrie en in contact met mensen.
Hij is geknipt als gids voor anderstaligen. Of
iemand die een zeer intellectueel beroep

die in een richting gaan die niet strookt met de
visie van het museum, treden we op, met een
mogelijke stopzetting als gevolg.’
‘Om ervoor te zorgen dat mensen geïntegreerd geraken, werken we met een mix van
profielen. Naast een erfgoedbewaker heb
je evengoed iemand die via het OCMW of
een sociale werkplaats bij ons is beland, of
een student. Alle vier staan ze naast elkaar in
dezelfde ploeg. De vrijwilligers vormen een
hechte groep. Als er eens iets gebeurt, komt
er een gesprek en wordt er bijgestuurd. De
vrijwilligers krijgen ook veel begeleiding en
ondersteuning, we zouden kunnen spreken
van “vrijwilligerszorg”.’
MILDHEID
Als een museum de vraag krijgt van iemand
met een psychiatrische achtergrond om als
vrijwilliger te worden ingeschakeld, wat
zouden jullie dan als raad geven?
Patrick: ‘Hoewel een museum geen eenzamehartenbureau is, heeft elk museum als sociale
organisatie de opdracht om ook mensen met
een psychiatrisch verleden kansen te geven
als vrijwilliger, met de juiste begeleiding en

'Musea roepen veel emoties op en lokken een zeer grote vorm
van participatie uit. Veel mensen worden getriggerd om daar iets
in te betekenen.'
had maar een hersenbeschadiging heeft
opgelopen. Hij werkt nu in de bibliotheek op
zijn niveau en ritme: hij schrijft boeken in. Niet
alle taken of verantwoordelijkheden kunnen
door vrijwilligers opgenomen worden. Met
zaken op beleidsniveau is het moeilijk: het
bepalen van het tentoonstellingsbeleid en de
thema’s, het bewaken van het imago van de
instelling, zoeken naar sponsoring…’
VRIJWILLIGERSZORG
Waaruit bestaat jullie begeleiding van de
vrijwilligers?
Kristine: ‘Momenteel zijn het er een vijftigtal.
Hun begeleiding en opvolging is een hele
opdracht en vraagt veel tijd. Dat werk wordt
verdeeld over wie verantwoordelijk is voor
de verschillende sectoren: gidsenwerking,
collectie, registratie, bibliotheek enz. De psychische begeleiding, kennismakingsgesprekken, evaluatie en administratieve opvolging,
contacten met begeleiders en therapeuten…:
dat alles behoort tot mijn takenpakket. Mijn
achtergrond in sociaal werk is hierbij erg nuttig.’
‘Er wordt ook geïnvesteerd in vorming. De afdelingsverantwoordelijke geeft opleiding aan
de vrijwilligers en leert hun technieken aan. Als
we merken dat het niet lukt, zullen we beslissen
om in te grijpen. Een voorbeeld: bij de gidsenopleiding ter voorbereiding van een rondleiding wordt een algemene tekst gemaakt en
kan iedere gids zijn accenten leggen. Maar als

backing. Belangrijk is wel dat je expertise inzake
arbeidsorganisatie, organisatiepsychologie en
individuele psychologie in huis hebt, maar ook
wat pathologie betreft. Zo is het goed te weten
dat iemand met autisme het best specifieke,
goed omschreven taken doet. Als die expertise
er niet is, haal mensen dan ook binnen, maar
zonder te overdrijven. En zorg ervoor dat je
mensen hebt die je kunnen adviseren in dit
domein.’
‘Elke vrijwilliger heeft zijn persoonlijk verhaal.
Daar moet je aandacht voor hebben. Probeer
de taak zeer à la carte van de persoon te
bepalen, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen. Hoewel de taak
goed moet worden uitgevoerd en nuttig
moet zijn voor de instelling, is ook het sociaal
contact belangrijk, het menselijke aspect, de
omgang. Het is belangrijk dat de instelling
oog heeft voor deze aspecten, een grote
flexibiliteit aan de dag legt, symptomen
goed leest en opvolgt en ze met mildheid
interpreteert.’
Hoe moeten musea volgens jullie omgaan
met vrijwilligerswerk in het algemeen? Wat
zijn de do’s en dont’s?
Patrick: ‘Musea roepen veel emoties op en
lokken een zeer grote vorm van participatie
uit. Veel mensen worden getriggerd om daar
iets in te betekenen. Musea hebben hierin dan

ook hun verantwoordelijkheid op te nemen.
Ik zou het volgende willen aanbevelen:
Open je museum voor vrijwilligers, ook
voor mensen met een psychiatrisch
verleden.
Zorg ervoor dat het vrijwilligerswerk spoort
met de missie van het museum.
Zorg ervoor dat het een win-winsituatie is.
Werk op maat. Het moet voor de vrijwilliger
en voor het museum zinvol zijn.
Laat de vrijwilligers geen taken doen die tot
je corebusiness behoren. Vrijwilligerswerk
blijft aanvullend.
Formaliseer het vrijwilligerswerk. Baken de
verantwoordelijkheid en de taken af en leg
ze vast in een contract.
Zorg voor professionele psychologische
expertise.
Koester de meerwaarde van vrijwilligers.'

•
•
•
•
•
•
•

Gesprek en tekst:
Koeki Claessens en Leon Smets, redacteurs
Patrick Allegaert (°1954)
‘Elk museum zou zich
moeten openstellen voor
vrijwilligers. Het is een winwinsituatie voor beide partijen als je een juiste afstemming vindt tussen de specificiteit van elke
vrijwilliger en de museumtaken.‘
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problemen zouden opduiken. Er wordt
uiteraard ook een verzekering afgesloten.
Formaliseren is belangrijk, omdat het over
een engagement gaat: de vrijwilliger krijgt
een echt statuut. Hij wordt als personeelslid
behandeld.

Kristine Timperman (°1968)
‘Door de duidelijke afspraken en taakafbakening is er
geen rivaliteit tussen het vast
personeel en de vrijwilligers.’

Het Museum Dr. Guislain werd in 1986
opgericht binnen de muren van het
gelijknamige psychiatrisch centrum
in Gent, dat wordt beheerd door de
Broeders van Liefde. Het bezit een
unieke collectie cultureel erfgoed over
de geschiedenis van de psychiatrie en
de pleegzorg. Het wil een cultureel
ijkpunt zijn over de geschiedenis van
en voor actuele discussies over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg,
kunst en waanzin.
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Weet waarom

Annemieke Biemond: geen gaten vullen,
wel een positieve bijdrage

V

eel musea zijn gaan werken met
vrijwilligers om te besparen op de
begroting. Vrijwilligers moeten de
gaten opvullen die bezuinigingen hebben
geslagen. Dit voelt als iets dat is opgelegd,
en dat wordt nooit als leuk ervaren. Het geeft
het kijken naar het werken met vrijwilligers
een negatieve lading. Door te kijken naar de
toegevoegde waarde die vrijwilligers kunnen
bieden, ontdek je waarom het leuk is om met
vrijwilligers te werken. Een pleidooi vanuit de
praktijk van de vrijwilligerscoördinator.

1. Weet waarom je zelf gelooft in
jouw museum.
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aan de lokale gemeenschap, omdat het bij
wil dragen aan maatschappelijke discussies
of vanwege de educatieve rol. Zie dit als een
soort bezinning, het biedt je de kans om jouw

Het werken met vrijwilligers
geeft jouw museum legitimiteit.
Het geeft sponsors en financiers
vertrouwen dat vrijwilligers zich
met jouw organisatie willen
verbinden.

Sta eens stil bij wat jouw museum tot het
leukste/mooiste/beste museum maakt. Het
antwoord op deze vraag is meteen je beste
argument om vrijwilligers binnen te halen.

plaats in museumland te bepalen. Geloof er
zelf in, dan straal je dat uit naar de vrijwilligers
die je wilt aantrekken. Niemand zal geloven
in jouw museum als je het zelf ook niet doet.

Pas als je weet waarom jouw museum uniek
is, kun je dat overbrengen op de vrijwilligers die je wilt binnenhalen. Bijvoorbeeld
omdat jouw museum iets kan toevoegen

2. Weet waarom je met vrijwilligers
wilt werken.
Zonder bezoekers heeft je museum geen
bestaansrecht. Juist vrijwilligers kunnen een

grote rol spelen in de klantbeleving.
Bijvoorbeeld omdat zij gepassioneerd kunnen vertellen. De beste rondleidingen worden
gegeven door bevlogen vrijwilligers; zij
weten hun enthousiasme te delen en over te
dragen. Tevens zijn vrijwilligers vaak goed in
staat om waardevolle relaties met bezoekers
te ontwikkelen: naast kennis en passie
hebben ze aandacht en tijd voor bezoekers.
Vrijwilligers brengen allerlei soorten expertise
mee. Niet alleen over de collectie, maar ook
over andere onderwerpen. Neem nou Henk.
Hij heeft jarenlang de roosters gemaakt voor
een grote onderwijsinstelling. Het puzzelen
hiermee, het bedenken van oplossingen bij
knelpunten vond hij heerlijk om te doen. In
het museum kan hij na zijn pensionering dit
werk prima blijven doen, zonder dat hij affiniteit heeft met de kunstcollectie.
Vrijwilligers zijn ook vaak bereid en in staat
om kritisch mee te denken. De vrijwilliger
is niet afhankelijk van de organisatie als het
gaat om zijn broodwinning en durft daardoor

3. Weet waarom vrijwilligers bij jouw
museum willen werken.
Vrijwilligers kunnen om allerlei redenen
voor jouw museum kiezen. Soms is het de
collectie waarmee men zich verwant voelt.
Of de bibliotheek trekt mensen aan die
willen helpen bij de registratie van nieuwe
aanwinsten en/of de digitalisering ervan. Zij
hoeven geen binding met het onderwerp
te hebben, wel met de uitvoering van deze
specifieke taak.

Steeds meer mensen willen
ook iets leren, zij willen via
vrijwilligerswerk hun kennis over
bijvoorbeeld historie en
architectuur vergroten.

4. Weet waarom de vrijwilliger matcht
bij jouw museum.
Weet naar wat voor vrijwilliger je op zoek bent.
Denk na over het type werkzaamheden en ga
na of die passen bij de vrijwilliger. Natuurlijk
zijn er vaststaande taken waarvan je wilt dat
die door vrijwilligers worden uitgevoerd,
maar je verhoogt je kansen om meer vrijwilligers binnen te halen wanneer je ook kijkt naar
wat een vrijwilliger kan, wat zijn toegevoegde
waarde kan zijn. Verplaats je in de vrijwilliger,
maar benoem ook je eisen aangaande kennis
en kunde van een vrijwilliger.
Een mooi voorbeeld is Marc. Hij heeft communicatiewetenschappen gestudeerd en is
op zoek naar een baan, maar wil vooralsnog
graag rondleidingen geven in je museum. Hij
is immers communicatief vaardig en heeft affiniteit met de collectie. Toch ga je niet in hem
investeren, omdat je het risico loopt dat hij na
drie maanden weer weg is. Maar Marc kan
wel prima publieksenquêtes uitvoeren.

5. Weet waarom je afspraken moet
maken en vastleggen.
Nieuwe mensen die actief worden binnen
jouw organisatie, vinden het prettig om te
weten waar zij aan toe zijn. Het is belangrijk

Jessica kiest juist voor het museum omdat zij
sociale contacten op wil doen. Zij is onlangs
verhuisd voor haar werk en wil graag nieuwe
mensen leren kennen. Zij heeft tijd om eens
per drie weken in de museumshop te staan.
Doordat zij voor deze frequentie kiest, staat
zij vaak met andere mensen in de winkel en
breidt zij haar sociale netwerk uit. Een motief
kan ook zijn dat mensen erbij willen horen.
De vrijwilliger kijkt wie hij al kent in de organisatie, waar hij zich graag bij wil aansluiten.
In het verlengde hiervan ligt dat een vrijwilliger via vrijwilligerswerk belangrijke normen
en waarden kan uitdragen. In zo’n geval
kiezen zij voor het museum omdat ze dan
op kunnen trekken met mensen die net als
zij het cultureel erfgoed willen behouden.
Steeds meer mensen willen ook iets leren,
zij willen via vrijwilligerswerk hun kennis
over bijvoorbeeld historie en architectuur
vergroten.
Denk ten slotte ook aan het aantrekken van
een vrijwilliger wanneer je een tijdelijke tentoonstelling hebt en weet dat je tijdelijk extra
mensen nodig hebt. Er zijn vast vrijwilligers die
hiervoor kiezen, omdat zij weten dat het vrijwilligerswerk dan een kop en een staart heeft.

om vast te leggen wat jij van de vrijwilliger
verwacht en wat de vrijwilliger van jou mag
verwachten. In een vrijwilligersovereenkomst
kun je afspraken vastleggen, zoals werktijden,
de vrijwilligersvergoeding, de verzekering,
de overlegvormen en inspraakmomenten.
Dit alles helpt om de vrijwilliger tevreden
te houden. Er kunnen geen misverstanden
ontstaan over wederzijdse verwachtingen.

6. Weet waarom je de vrijwilliger 		
moet begeleiden.
De gouden regel is: als je in vrijwilligers investeert, zullen ze graag bij jouw museum
blijven. Zorg dus voor een goede introductie
van de vrijwilliger en een gedegen inwerkprogramma, leid hen op en train hen in hun
werk. Goed begonnen is half gewonnen.
Blijf investeren in deskundigheidsbevordering,
het is essentieel voor de kwaliteit van je museum. Vrijwilligers ervaren het als erkenning
van de relevantie van hun werk. Het kan zelfs
een reden zijn om vrijwilligerswerk te gaan
doen. Het versterkt de saamhorigheid in het
vrijwilligersteam.

7. Weet waarom je een vaste
contactpersoon voor de
vrijwilliger benoemt.
Eenmaal binnen is niet langer ‘voor eeuwig’
binnen. De tijd dat vrijwilligers jarenlang aan
jouw organisatie verbonden blijven, is voorbij.
Mensen zijn losser geworden in het aangaan
van verbindingen en vragen zich steeds meer
af wat ervoor henzelf in zit. Zij laten zich bij
het maken van keuzes leiden door levensfase
en levensstijl.
Neem bijvoorbeeld de groeiende groep
gepensioneerden. Zij kunnen zomaar gaan
overwinteren in Spanje, maar willen zich in
de resterende maanden inzetten voor jouw
museum. Dat vraagt maatwerk om in te
kunnen spelen op individuele behoeftes en
kennis. Stel hiervoor een vrijwilligerscoördinator aan. Hij kan voortgangsgesprekken
houden, ingaan op wensen van vrijwilligers
of uitleggen waarom wensen niet ingewilligd
kunnen worden.

Annemieke Biemond-Ciliacus (°1968) werkt al twintig
jaar als coördinator vvrijwilligerswerk in musea en
zorginstellingen. Sinds vorig jaar is ze voorzitter van
AGORA, landelijke beroepsvereniging coördinatoren
vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, dat geldt
voor de vrijwilligers én voor organisaties. Het
gaat niet vanzelf. Wanneer je investeert om
met vrijwilligers te werken, heb je een groep
die op langere termijn goed zal functioneren
en die investering meer dan waard zijn!

NIET DOEN:

WEL DOEN:

RESULTAAT

•
•
•
•

•
•
•
•

• Het blijft overzichtelijk.
• Het geeft voldoening.
• Vergroting van betrokkenheid.
• Vrijwilligers blijven gemotiveerd.

Vrijwilligerstaken te groot maken.
Vrijwilligers te weinig te doen geven.
Niet luisteren naar vrijwilligers.
Vrijwilligers geen waardering geven.
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wellicht meer te zeggen. Maak gebruik van
hun kennis en doe er je voordeel mee. Tot
slot: het werken met vrijwilligers geeft jouw
museum legitimiteit. Het geeft sponsors en financiers vertrouwen dat vrijwilligers zich met
jouw organisatie willen verbinden.

Vrijwilligerstaken opsplitsen.
Zorgen dat zij uitgedaagd blijven.
Openstaan voor hun ideeën.
Laat weten dat je blij met hen bent.
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Waarom zijn vrijwilligerscoördinatoren vaak overbelast?
Interview met Annemieke Biemond

de museumdirecties nog steeds met enig dedain op vrijwilligerswerk
neerkijken.’
Je bent ook voorzitter van Agora, de landelijke beroepsvereniging
vrijwilligerswerk. Wat doet jullie vereniging?
‘We maken ons sterk voor de professionele inzet en erkenning van coördinatoren vrijwilligerswerk. We hebben meer dan 250 leden, doen
aan deskundigheidsbevordering, geven masterclasses en hebben
met de Hogeschool Utrecht de post-HBO-opleiding “Innovatief
Vrijwilligersmanagement” opgezet. We bieden ook steun bij het afsluiten
van goede arbeidsvoorwaarden. We hebben hiervoor een beroepsprofiel
ontwikkeld, dat kan worden gebruikt voor de juiste inschaling van de coördinator binnen de organisatie.’
Museumpeil 50

Wat is er de laatste jaren veranderd?
‘De overheid in Nederland legt steeds meer de nadruk op zelfredzaamheid in plaats van zorgzaamheid. We moeten naar een participatiemaatschappij. In de praktijk betekent dit dat vrijwilligersorganisaties in de zorg steeds meer taken krijgen. Vrijwilligers vragen zich
steeds meer af of ze geen vangnet voor een bezuinigende overheid
zijn. Het motiveert hen niet dat de overheid steeds meer taken over
de schutting gooit. Vrijwilligers willen geen gaten vullen, maar juist
een positieve, extra bijdrage leveren. Ook in de museumwereld wordt
de rol van vrijwilligers groter.’
Er bestaan veel handleidingen voor vrijwilligersmanagement in
musea. Wat staat er niet in? Wat vind jij de belangrijkste les?
‘Wat er vaak niet in staat, is dat vrijwilligersbeleid een integraal
onderdeel van de museumvisie moet zijn. De belangrijkste les is dan
ook dat je als museum bewust met vrijwilligers moet willen werken.
Je moet het een meerwaarde vinden. Dit betekent dat je het dus ook
expliciet in je visie en missie zult moeten verwoorden. Als we gaan
naar een nieuwe fase in vrijwilligerswerk, vrijwilligers 2.0, dan is dat het
kenmerkende verschil.’
Vrijwilligers staan niet langer alleen in de museumshop. Ze worden voor zowat alle
functies ingeschakeld.

T

erwijl de ponten over de rivier heen en weer snellen om busladingen toeristen te vervoeren, genieten we van het schitterende uitzicht bij Filmmuseum EYE in Amsterdam. Ook dit museum
heeft vrijwilligers achter de kassa. Zelfs heel grote musea kunnen niet
meer zonder. Een prima plek voor een gesprek met expert Annemieke
Biemond over musea en vrijwilligerswerk. Steeds meer werk in musea
moet door vrijwilligers worden gedaan. Over toegevoegde waarde,
schaarste en overbelaste coördinatoren.
Je werkt nu weer voor een zorginstelling, maar hebt lang als vrijwilligerscoördinator voor een museum gewerkt. Wat zijn de verschillen
in het vrijwilligerswerk tussen deze organisaties?
‘In de zorg en het welzijnswerk wordt meer nagedacht over het nut
en belang van vrijwilligerswerk. In de museale sector is dit veel minder
het geval. Er verschijnen wel handleidingen, maar ik heb de indruk dat
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‘Musea moeten vrijwilligers niet langer zien als een extraatje: soms handig
maar ook vaak lastig. Het gaat alleen goed als je het als een verrijking van
de organisatie ziet. Het moet een kernpunt zijn in het personeelsbeleid.
De werkverdeling tussen betaalde en onbetaalde krachten moet gaan
over toegevoegde waarde en niet over schaarste. Je vrijwilligersorganisator is de beheerder van vrijwillige energie!’
Ik spreek regelmatig vrijwilligerscoördinatoren in musea die structureel overbelast zijn.
‘Klopt, ik ook. De oorzaak is bijna altijd dat de vrijwilligerscoördinator in
zijn eentje de gevolgen van de bezuinigingen moet opvangen en steeds
meer taken krijgt toebedeeld. Mijn tip is altijd: kijk of vrijwilligerswerk in
de missie en visie wordt benoemd. Als dit niet zo is, stel het aan de orde
bij de directie. Als de baas het belang van vrijwilligers niet wil benoemen
en vastleggen in de missie, kom je vroeg of laat in problemen. Directies
van musea onderschatten nog te vaak het belang van vrijwilligerswerk.’
Franklin van der Pols, hoofdredacteur

Gidsen gegidst

Slot Loevestein gooit z’n gidsenwerking om
Musea en erfgoedinstellingen werken met gidsen. Vaak zijn het vrijwilligers, soms ook betaalde gidsen. De
manier waarop in Slot Loevestein rondleidingen gegeven worden aan kinderen en volwassenen is de laatste
jaren drastisch aan het veranderen. Sunny Jansen begeleidt de gidsen in Slot Loevestein en Louke Rijnsaardt
is er sinds jaar en dag gids.

'We kijken nu of mensen op een
didactisch activerende wijze
het verhaal van het slot en de
bewoners kunnen vertellen.'
Sunny besloot inderdaad het roer om te
gooien: de gidsen werden verhalenvertellers.
De verhalen werden geschreven en getest,
er kwamen cliffhangers én de oude gidsenverhalen verdwenen. Dat veroorzaakte aanvankelijk onzekeheid (en ook wel wat onrust)
bij de gidsen.
PICKNICKEN OP ZAAL
Er volgden gesprekken en de gidsen kregen
gerichte trainingen. Ze werden nog beter
geschoold in historische kennis, kennis
van de collectie en hoe je bezoekers kunt
betrekken bij wat je wil vertellen. Er werd
een appel gedaan op andere talenten bij de
gidsen: goed omgaan met het daadwerkelijke gebruik van de collectie in hun
verhalen, interactief bezig zijn met collectie
en bezoekers, geschiedkundig onderlegd zijn
én een beetje theater spelen. Het gevolg was
dat sommige gidsen helemaal opbloeiden en
anderen liever niet meer als gids werkten op
het slot.
Sunny: ‘We werven nu ook op een andere
manier. Liever geen oud-docenten meer,
omdat zij veel meer gewend zijn aan alleen
“zenden”. We kijken of mensen op een

didactisch activerende
wijze het verhaal van
het slot en de bewoners
kunnen vertellen.’
Louke: ‘Wat mij ook opvalt is dat ons publiek de
afgelopen jaren sterk is
veranderd. Mensen zijn
vrijer. Je moet hen ook
anders aanspreken. Ze vinden het bijvoorbeeld normaal een baby te verschonen op een middeleeuwse
kist. Of binnen de kasteelmuren in een zaal met zijn
allen te gaan picknicken.
Mensen zien het slot niet
als een museum, terwijl
we dat wel zijn. Met een
verhaal vertel je gericht.
Je kunt beter inspelen op
onverwachte situaties.’
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H

oe begeleidt Sunny gidsen naar een
nieuwe aanpak waarin ze de toehoorders meenemen en laten meedoen:
‘Jaren terug was er slechts één manier om het
slot te bekijken. Je kocht een kaartje, er ging
een gids met je mee en na 40 minuten stond
je buiten en ging de poort dicht. Iedere gids
had zijn eigen verhaal, maar er is zoveel meer
te vertellen. Bovendien kun je zo niet flexibel
inspelen op de behoefte van de groep.’ Louke
heeft deze tijd ook meegemaakt als gids: ‘De
mensen luisterden wel, maar niemand deed
echt mee. Ze stonden erbij en keken ernaar.
Als gids had je maar één verhaal. Nu is het
voor ons veel leuker.’

Sunny: ‘Het vergt ook
wel een zekere flexibiliteit van onze gidsen.
Daarnaast zien we dat
Sunny Jansen en Louke Rijnsaardt bij Slot Loevestein.
ons publiek hoger opgeleid is dan de groepen die jaren terug Louke: ‘We vonden de verandering allemaal
kwamen. Ze stellen meer vragen, weten meer.’ heel spannend. Maar als we nu terugkijken, is het zo leuk om op deze manier met
Louke: ‘In een groep kan het niveau erg ver- het publiek samen te werken! We kijken als
schillen. Maar je wilt als gids zowel dat kind gidsen ook naar elkaar, bespreken nieuwe
van drie meenemen in je verhaal als die wat thema’s en verhaallijnen.’
oudere heer die veel meer weet van geschiedenis. We beginnen met het niveau van Sunny: ‘Wat ik ook erg belangrijk vind, is
het kleinste kind, werken omhoog en daarna dat de verhalen meer “des Loevesteins” zijn.
weer naar beneden.’
Voorheen waren het rondleidingen die je
op elk kasteel kon horen. Nu zijn ze écht
DES LOEVESTEINS
verbonden met de plek, de geschiedenis van
Sunny geeft een voorbeeld waarbij de nieuwe het slot en de collectie.’
strategie werkte: ‘We merkten dat ons publiek
een verkeerd beeld had van de Waterlinie. Dé tips van Sunny en Louke: ‘Maak verhalen
Bezoekers dachten dat die de lijn volgde van in je instelling. Verbind ze met de plek en de
de grote rivieren. Pas nadat we met hulp van collectie. Geef de gidsen meer de rol van bebezoekers op de grond met blauwe kleden geleiders met een flexibel verhaal dan van
(water) en kistjes (de forten) de waterlinie ver- rondleiders met een vast repertoire.’
beeldden, bleef het verhaal hangen. Door het
publiek actief te betrekken konden de gidsen Alexandra van Steen,
ook op een leukere manier het verhaal vertellen.’ redacteur
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Goed geregeld?!
De professionalisering van
het vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk verandert, ook bij de musea in Vlaanderen. Een van
de opvallendste tendensen van de voorbije jaren is de toenemende
professionalisering: musea verwachten meer van vrijwilligerswerk
en leggen zichzelf hogere eisen op in de ondersteuning van hun
vrijwilligers. In dit artikel benoem ik de kansen die de professionalisering
biedt, zowel voor de musea als de vrijwilligers, en sta ik stil bij de
schaduwzijde van deze tendens.

informatie en onkostenvergoedingen... Toch
kan een weloverwogen vrijwilligersbeleid
ook een schaduw werpen op het vrijwilligerswerk. Je ziet dat organisaties ook voor
hun vrijwilligers de lat hoger leggen. Meer en
meer musea werken bijvoorbeeld met vrijwilligersvacatures. Die bieden het voordeel van
de duidelijkheid: de vrijwilligers weten vooraf
wat het museum van hen verwacht, welke
competenties ze moeten hebben en wat de
organisatie hen te bieden heeft. Je kunt ook
kritische vragen stellen bij een uitgebreide
lijst van taken en verwachte competenties:
mag je dat allemaal van een vrijwilliger verwachten? Is zo’n uitgebreid takenpakket niet
eerder weggelegd voor een freelancer of een
projectmedewerker?

een unicum waren in onze sector, vinden
ze nu meer en meer ingang. Dat komt in
de eerste plaats de vrijwilligers ten goede.
Zij krijgen meer garanties op een goed
onthaal, feedback en ondersteuning, correcte

EVENWICHTSOEFENING
De professionalsering wijzigt de verhouding
tussen professionals en vrijwilligers. Dit roept
nieuwe vragen op: hoe ver kun je gaan in het
uitbesteden van taken aan vrijwilligers? Welke
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Een blik uit Vlaanderen

VRIJWILLIGERSBELEID MET VISIE
Vrijwilligers zijn mondiger en kritischer dan
vroeger. Ze zijn veeleisender en geven de
voorkeur aan kortlopende engagementen.
Om op deze tendensen te kunnen inspelen
pakken almaar meer musea hun vrijwilligerswerking bewuster aan en investeren ze in
een volwaardig vrijwilligersbeleid. Zo'n beleid
betekent dat het museum voor zichzelf
benoemt waarom het met vrijwilligers werkt,
wat het te bieden heeft, welke richting het uit

Neem nu inventarisatie, een
arbeidsintensieve kerntaak van
een museum. Is het niet logisch
dat een museum hiervoor
vrijwilligers inschakelt?
wil en welke middelen het hiervoor uittrekt.
Je kunt nog een stap verder gaan en de visie
uitschrijven in een vrijwilligersbeleidsplan.
Het Huis van Alijn en het MIAT bijvoorbeeld
staan al lang gekend om hun uitgebreide,
stevig verankerde vrijwilligerswerking. De
voorbije jaren groeide de behoefte om langer
stil te staan bij de vrijwilligerswerking. Beide
musea hebben in 2017 hun visie daarop
uitgeschreven in een plan, en ook hoe ze
in de toekomst vrijwilligers willen vinden,
motiveren en ondersteunen. Terwijl zulke
vrijwilligersbeleidsplannen tien jaar geleden

De zilverpoetsploeg van M-Museum Leuven aan het werk.
Foto: Rudi Van Beek
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POSITIEF VERHAAL
In de praktijk ligt de grens tussen betaald
werk en vrijwilligerswerk voor elk museum
anders, afhankelijk van de schaalgrootte, de
heersende organisatiecultuur en de aard van
de collecties. Vast staat wel dat meer en meer
musea zich bewust worden van het potentiële spanningsveld en dat ze daarom een
visie willen uitwerken op de relatie tussen
vrijwilligers en professionals. Vaak gebeurt
dit binnen een beleidsplanningsproces. Een

mooi voorbeeld is het vrijwilligersbeleidsplan
van de dienst Musea en Erfgoed van de stad
Mechelen. Daarin worden de relatie en de
taakverdeling tussen vrijwilligers en beroepskrachten helder omschreven: ‘De vrijwilligers
zorgen dat bepaalde taken op een meer kwalitatieve manier kunnen gerealiseerd worden
of dat taken die anders uitbesteed zouden
worden, toch binnen de organisatie kunnen
gebeuren. Dat betekent dat vrijwilligers de
professionele werking niet vervangen, maar
deze versterken en een kwalitatievere dienstverlening verzekeren.’
Deze visie is formeel goedgekeurd door het
Mechelse stadsbestuur. Zo heeft de dienst
Musea en Erfgoed een stok achter de deur
mochten er ooit stemmen opgaan om vrijwilligers het werk van betaalde krachten te

vertrekken. Musea doen er daarom goed aan
deze jongeren vooral projectmatig te laten
werken, maar ook dit vraagt extra begeleiding en geregel. En niet elke organisatie kan
inspelen op de trend van de opstapvrijwilligers. Kleinere of minder gekende musea zijn
veel minder gegeerd. Voor hen is het vaak
moeilijk jongere vrijwilligers te vinden en te
binden, zelfs als ze er een uitgewerkt vrijwilligersbeleid op na houden.

MEER WETEN?
De professionalisering van het vrijwilligerswerk biedt op dit moment vooral kansen
voor de museumsector. Zo kunnen vrijwilligers rekenen op een betere ondersteuning
en omkadering. Maar de professionalisering
verandert ook de relatie tussen professionals
en vrijwilligers. Er wordt meer van vrijwilligers

Jongeren lijken zich in deze tijd eerst te moeten bewijzen als vrijwilliger
of onbetaalde stagiair, voor ze kans maken op een betaalde job.
laten overnemen. De kracht van de Mechelse
visie is dat ze in de eerste plaats een positief
verhaal vertelt, bedoeld om vrijwilligers en
betaalde medewerkers te motiveren. Voor
vrijwilligers is het een hart onder de riem als
ook staat uitgeschreven dat de organisatie
gelooft in de meerwaarde en relevantie van
hun werk.

OPSTAPVRIJWILLIGERS
De professionalisering van het vrijwilligerswerk wordt nog in de hand gewerkt door
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo
speelt in de cultuursector het fenomeen van
de ‘opstapvrijwilligers’, jongeren die kiezen
voor vrijwilligerswerk om hun cv aan te
dikken, hun competenties te versterken en
zo hun jobkansen te vergroten. Zij doen dit
vanuit het besef dat een universitair diploma
lang geen zekerheid meer biedt op onmiddellijke tewerkstelling.

verwacht, anderzijds moeten museumprofessionals ook nieuwe competenties ontwikkelen. Als Vlaams steunpunt voor de cultureelerfgoedsector merkt FARO een toenemende
vraag naar bijscholing en kennisopbouw rond
dit thema. Daarom publiceerden we in 2016,
samen met Heemkunde Vlaanderen, de
brochure De 5 V’s van het vrijwilligersbeleid.
De vijf V’s staan voor de verschillende fasen
die een vrijwilliger normaal doorloopt binnen
een organisatie: vind, verwelkom, versterk,
verbeter en (begeleid) vertrek. Per fase krijg je
mogelijke acties, concrete tips, voorbeelden
en aandachtspunten om als museum je vrijwilligersbeleid vorm te geven. De brochure
kun je gratis downloaden op www.faro.be
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taken moeten in handen van museumprofessionals blijven? In het licht van de besparingen kreeg dit vraagstuk de voorbije jaren
een nieuwe dimensie. Meer dan eens werd
de vraag opgeworpen, vooral binnenskamers:
kunnen we de (noodgedwongen) vermindering van het aantal personeelsleden opvangen
door meer vrijwilligers in te schakelen?
Vragen als deze vormden het voorwerp van
een studiedag die FARO organiseerde op 17
oktober 2017. Onder de deelnemers was er
een consensus: vrijwilligerswerk zou in de
eerste plaats aanvullend moeten zijn. Je moet
vrijwilligers niet inschakelen om de kerntaken
van je organisatie over te nemen. Toch blijft
het een moeilijke evenwichtsoefening.
Neem nu inventarisatie, een arbeidsintensieve kerntaak van een museum. Is het niet
logisch dat een museum hiervoor vrijwilligers
inschakelt?

Opstapvrijwilligers kloppen vooral aan
bij trendy musea in de grotere steden.
Organisaties zoals Huis van Alijn (Gent),
MAS (Antwerpen) of M-Museum Leuven
werken zelfs met wachtlijsten of kunnen het
zich permitteren om sollicitatiegesprekken
te houden. Voor hen biedt het fenomeen
kansen, want met de opstapvrijwilligers
dienen zich geëngageerde, geïnteresseerde
en hoogopgeleide jonge mensen aan.
Je kunt ook kanttekeningen plaatsen bij het
verschijnsel. Jongeren lijken zich in deze tijd
eerst te moeten bewijzen als vrijwilliger of
onbetaalde stagiair, voor ze kans maken op
een betaalde job. Wordt dit de nieuwe norm
in de cultuursector? Er rijzen ook praktische
vragen voor de musea. Als deze vrijwilligers
betaald werk vinden, bestaat de kans dat ze

Gregory Vercauteren,
adviseur Erfgoedverenigingen en Vrijwilligerswerk bij FARO.
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

19

Vrijwilligers aan het stuur
Tips uit de praktijk van Lunteren

Bestuursleden zijn meestal vrijwilligers. In kleinere musea hebben ze vaak een dubbelfunctie. Ze maken het
beleid, maar werken ook ‘op de vloer’. Dat is mooi, maar een al te eenzijdige focus op de waan van de dag
ontneemt bestuursleden soms het zicht op de buitenwereld. Een praktijkvoorbeeld en vier tips voor een
voortvarend museumbestuur.
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n Lunteren, in het geografische midden
van Nederland, wonen 13.000 mensen.
In 1974 voorkwam een groep betrokken
Lunteranen de sloop van een karakteristiek
stationsgebouw. Dat was het begin van de
Stichting – later Vereniging – Oud Lunteren,
inmiddels goed voor 830 leden. De meest
in het oog springende activiteit van de vereniging is het museum, dat 53 vrijwilligers
in stand houden. Het beheert een archief en
collectie met streekeigen objecten en kunstvoorwerpen. Sinds 2000 heeft het museum
meer aandacht voor actuele thema’s. Netty
Langeveld zat jaren in het bestuur en is
nog steeds actief als vrijwilliger. Zij heeft de
transitie meegemaakt: ‘Vroeger kwam het
meest recente historische onderwerp dat
we in de expositie behandelden uit de jaren
veertig of vijftig. Dat is nu anders.’
EEN HUIS VOL
Het museum organiseerde tentoonstellingen
over Canadese inheemse kunst, en ook over
respectievelijk de tas, de schoen en de hoed.
De hoeden kwamen onder andere van vrouwelijke Kamerleden die ze gedragen hadden
bij de opening van het parlementaire jaar
(Prinsjesdag). Musea en ontwerpers stelden
bruiklenen beschikbaar en het museum organiseerde workshops waar vrouwengroepen uit de wijde omgeving op af kwamen.
‘Maar we schuwen de streekgeschiedenis
niet,’ zegt voorzitter Jaap van Ravenswaaij, die
al sinds 2004 in het bestuur zit. ‘Een komende
tentoonstelling draait om oral history van
Lunteranen.’ Netty Langeveld: ‘Juist die combinatie is erg belangrijk. Je moet het lokale
aspect niet verwaarlozen.’ Een andere tentoonstelling heet ‘Een huis vol’ en gaat over

grote gezinnen, die in deze overwegend
orthodox-christelijke streek nog vaak te
vinden zijn. Maar ook een bekende kunstenares uit Lunteren exposeert binnenkort in het
museum.
DRAAGVLAK
De combinatie van actuele thema’s met
streekeigen onderwerpen wordt breed
gedragen door de lokale politici, dorpsbewoners, toeristen en de eigen vrijwilligers. Het
bestuur ziet het als een belangrijke taak om dat
draagvlak te creëren. Jaap van Ravenswaaij: ‘Ik
probeer kansen te benutten. Dat pak ik heel

KANSEN ZIEN
Door de toegenomen zichtbaarheid van het
museum investeerde het gemeentebestuur
eenmalig 750.000 euro in de verbouwing. De
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage groeide van
zo’n 3000 euro naar 50.000 euro. De lokale
politiek is er inmiddels van overtuigd dat het
museum ook vitaal is voor de vele toeristen die
hier vakantie vieren. Het tijdig herkennen van
kansen is essentieel. Het bestuur haakt nu bijvoorbeeld in op de gemeentelijke cultuurvisie,
waarin elk van de negen woonkernen van de
gemeente Ede een eigen label moet ontwikkelen. Bij die visie is een cultuurfonds gevormd.

Door de toegenomen zichtbaarheid van het museum investeerde
het gemeentebestuur eenmalig 750.000 euro in de verbouwing.
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage groeide van zo’n 3000 euro
naar 50.000 euro.
intuïtief aan. We laten ons gezicht zien. We
zitten vaak aan tafel bij mogelijke samenwerkingspartners. Ook als onze rol ergens nog
niet meteen evident is, schuiven we graag
even aan.’ De vereniging verwierf zich zo in
de loop der jaren een positie in het maatschappelijke en politieke leven van Lunteren.
Als er in het dorp een besluit genomen moet
worden over een historisch of cultureel
vraagstuk, kunnen gesprekspartners niet
om haar heen. Culturele topic is nu ‘de muur
van Mussert’. In de jaren dertig organiseerde
de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)
grote partijmanifestaties in Lunteren. Onlangs
werd de dreigende sloop van deze beladen
locatie op de valreep afgewend. Nu praat
men over de uiteindelijke bestemming.

Om gebruik te kunnen maken van een fonds
moet je volgens Van Ravenswaaij als bestuur
zo’n ontwikkeling niet alleen vanaf de zijlijn
volgen en afwachten. Je moet ook meepraten.
‘Wij zien zo`n gemeentelijke visie als een kans
die we met beide handen moeten aangrijpen.’
SAMENSTELLING
Naast de voorzitter bestaat het bestuur nu
uit een oud-CEO Buitenland van een grote
bank, iemand uit het onderwijs (het museum
heeft een sterke samenwerkingsband met de
Lunterse basisscholen), een oud-eigenaar van
een supermarkt, een voormalig secretaresse,
een oud-drogist en iemand met een organisatieadviesbedrijf. Van Ravenswaaij: ‘Je hebt
niks aan een oud-notaris of -burgemeester die
qualitate qua in het bestuur zit, als die geen
zicht heeft op de dagelijkse museumpraktijk.
Bestuursleden moeten inzetbaar zijn.’ Net als
de meeste musea kampt men in Lunteren met
vergrijzing. Het jongste bestuurslid is rond de
vijftig. Als je actieve ondernemers in je bestuur
wil, is het volgens Van Ravenwaaij extra lastig:
‘Jonge ondernemers hebben het veel te druk
met hun bedrijf. Die hebben helemaal geen tijd
om zoiets erbij te doen.’
Educatie in Museum Lunteren. Foto: Bert Vos
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Museum Lunteren. Foto: Hans Wijninga

LEREN VAN LUNTEREN
Kunnen we ideeën destilleren uit de aanpak
in Lunteren? We vroegen Gertrude van der
Veen om tips. Als museumadviseur is zij
vaak betrokken bij kleinere musea en voor
de Stichting Museumregister Nederland
begeleidt ze de procedures bij opname (of
voortzetting daarvan) in het Museumregister:
‘Meer aandacht voor de kwaliteit van het
bestuur zou goed zijn,’ zegt Van der Veen. Het
Museumregister hanteert wel een paar basiscriteria, zoals de Governance Code Cultuur
en een rooster van aftreden. Het gebruikt ook
de museumnorm, met daarin een paar eisen
voor bestuurders van musea. Alle bestuurders
moeten de (museale) Ethische Code kennen
en het bestuur moet de Governance Code
Cultuur toepassen. Als bijvoorbeeld de zelfanalyse regelmatig wordt gedaan, dan komt
sneller boven tafel aan welke kwaliteiten het
in het bestuur ontbreekt en welke kwaliteiten
moeten worden ‘aangevuld’.
DE IDEEËN
1. Kijk naar de buitenwereld en laat je zien.
Als het bestuur zich te eenzijdig richt op de
eigen geledingen, ontstaan vaak tentoonstellingen waarvoor te weinig belangstelling is. Vooral in streekmusea ligt die eenzijdigheid op de loer. ‘Streekeigen cultuur’
betekent soms dat er geen oog is voor
nieuwe cultuur. Het bestuur moet openstaan
voor maatschappelijke ontwikkelingen in

het dorp, de streek, de politiek, de komst
van nieuwe bewoners, kunstenaars, jongerencultuur, politiek, trends… Definieer
waarom het (voort)bestaan van jouw
museum iets toevoegt aan de lokale samenleving. Ga als bestuur naar bijeenkomsten, bezoek collega-organisaties, hou
contact met het bedrijfsleven en het
verenigingsleven.

Het bestuur moet openstaan voor
maatschappelijke ontwikkelingen
in het dorp, de streek, de politiek,
de komst van nieuwe bewoners,
kunstenaars, jongerencultuur,
politiek, trends…
2. Betrek je collega’s bij de ontwikkelingen.
De overige vrijwilligers moeten de ontwikkeling van het museum mede gestalte geven.
Het bestuur heeft als extra verantwoordelijkheid om collega-vrijwilligers daarbij te betrekken. Discussieer over hoe het museum
er over vijf of tien jaar uit moet zien.

specifieke basisprincipes. Zorg voor de
borging daarvan doordat bestuursleden
overweg kunnen met drie basisdocumenten: de Museumdefinitie, de Ethische Code
voor Musea en de Governance Code Cultuur.
4. Wees divers!
De samenstelling van museumbesturen is
vaak eenvormig: zestig plus, een eenzijdig
westerse culturele achtergrond en overwegend man. Om je blik naar buiten te richten
(zie het eerste punt) helpt diversiteit in je
bestuur. We geven toe: dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. Jonge mensen hebben
geen tijd en vaak ook te weinig affiniteit
met het museum. Maar door hier blijvend
aandacht aan te besteden zal dat waarschijnlijk verbeteren. Netty Langeveld heeft aan
den lijve ervaren hoe dat op lange termijn
werkt: ‘Naarmate het museum succesvoller
wordt, trekt het ook sneller goede mensen
aan die een bijdrage willen leveren, zowel in
het bestuur als onder de andere vrijwilligers’.

• www.oudlunteren.nl
• www.governancecodecultuur.nl
• www.museumvereniging.nl/		
ethische-code-voor-musea

3. Ken het museumbedrijf.
Neem een (oud-)conservator of museumdirecteur op in je bestuur. Je unique selling
point is namelijk dat je een museum
bent. De museumpraktijk kent een paar

• www.museumvereniging.nl/		
museumdefinitie

Taco Pauka,
redacteur
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Trouw en gemotiveerd
Vrijwilligers in Museum Plantin-Moretus/
Prentenkabinet
De beroemde drukkerij en het woonhuis van de Plantin-Moretusdynastie
aan de Antwerpse Vrijdagmarkt draagt sinds 2005 de eretitel UNESCOwerelderfgoed. Onlangs werd het museum bekroond met de Vlaamse
Ultima-prijs voor Roerend Erfgoed. Een mooie erkenning voor het belang
van het museum en zijn werking. Minder bekend is dat er zich achter
de museumschermen een trouwe groep vrijwilligers wekelijks inzet om
de rijke collecties te helpen bewaren en ontsluiten. Conservator Marijke
Hellemans begeleidt al jaren een aantal vrijwilligers.

en tekeningen digitaal te ontsluiten via het
ADLIB-registratiesysteem. Via onze website is
de collectie zo online consulteerbaar. Dit
vraagt veel tijd, want elk werk moet apart
geïnventariseerd en beschreven worden.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers worden
er grote stappen gezet om dit te realiseren.
Vooral ook omdat het motiverend is te weten
dat dit werk een meerwaarde oplevert: onze
gesloten collectie wordt zo opengesteld voor
het grote publiek.

specifieke taak. Het afstemmen van het verwachtingspatroon van de vrijwilliger met de
opdrachten waaraan ze werken, is dan ook
essentieel. Zo hebben we een thuiswerkende
oud-leraar Latijn die voor de vertaling van
Latijnse spreuken en teksten op de prenten
zorgt. Een goed evenwicht vinden tussen

CONSERVEREN, RESTAUREREN
Naast deze inhoudelijk-beschrijvende taken
voeren onze vrijwilligers ook meer ambachtelijk werk uit. Zorg dragen voor onze collectie
is een prioriteit. Bij dat conserveren is bijvoorbeeld een groepje van vijf dames betrokken
die zijn opgeleid als boekbinder/restaurateur.
Ze voeren in een aparte ruimte kleine conserverende behandelingen uit op de uitgebreide collectie oude boeken die het museum rijk
is. Ook in het restauratieatelier staan enkele
vrijwilligers de papierrestauratrice bij voor het
hermonteren van de prenten en tekeningen
van de collectie Prentenkabinet. Een aantal
van hen is met pensioen. Ze willen hun jarenlange beroepservaring en expertise als restauratrice delen en zich blijven inzetten voor
het behoud van waardevolle kunstwerken.
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W

aarom komt Frédérique, onze
vrijwilliger met de langste staat
van dienst, nu al bijna twintig
jaar gemiddeld één dag per week werken
in het Prentenkabinet? Vreemd genoeg heb
ik haar die vraag nog nooit echt gesteld, al
zal haar motivatie ter sprake gekomen zijn
toen ze ooit begon. Ik vermoed dat het haar
liefde is voor de collectie. Haar interesse voor
de prenten en tekeningen die door haar
handen gaan en die ze inventariseert. Het is
een intieme manier om in nauw contact te
komen met de hand van de kunstenaar. Je
bekijkt een kunstwerk van heel dichtbij. Een
verslavend werk voor wie van kunst houdt en
dat doet Fréderique met haar achtergrond
als kunsthistorica zeker. Vandaar wellicht haar
trouwe staat van dienst.
MOTIVEREND
Elke vrijwilliger is voor mij uniek en heeft een
eigen ervaring, kennis en achtergrond die hij
of zij wil inzetten bij het vervullen van een

Een gepensioneerde leraar
Latijn zorgt voor de vertaling
van Latijnse spreuken en
teksten op de prenten.
persoonlijke capaciteiten en museumnoden
vind ik bij het inschakelen van vrijwilligers
belangrijk.
De collectie van ons Prentenkabinet heeft
een gesloten karakter: de vaak fragiele werken
op papier worden goed en veilig bewaard in
een depot. Tegelijk is het de ambitie om onze
rijke collectie met haar duizenden prenten

Dat de meerderheid van onze vrijwilligers gepensioneerden zijn is logisch: het gaat hier ten
slotte om het ter beschikking stellen van vrije
tijd. Anderzijds is het mijn ervaring dat het
aantrekken van jonge mensen soms bemoeilijkt wordt door bijvoorbeeld de regelgeving
van de VDAB. Terwijl ervaring opdoen door
vrijwilligerswerk bij uitstek een springplank
kan zijn van onderwijs naar beroepspraktijk.
Vrijwilligers leveren een heel mooie bijdrage
en ondersteuning bij de werking van ons
museum en zijn prentenkabinet. Ze brengen
hun passie en liefde mee voor boeken en
prenten. Ik kan altijd op hen rekenen en we
werken in vertrouwen samen.
Zie voor enkele vrijwilligersfilmpjes
https://www.museumplantinmoretus.be/
nl/pagina/onze-vrijwilligers
Marijke Hellemans,
conservator Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet,
Antwerpen
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Zwarte katten en Gezellen
Autonome vrijwilligers in Brugge

D

e herberg van het Volkskundemuseum
is ingericht als een typisch volkscafé uit
de late 19de eeuw. Museumbezoekers
kunnen er even pauzeren bij een kopje koffie,
een frisse pint of een frisdrank. De naam
In de Zwarte Kat is afgeleid van het Brugse
literaire en artistieke genootschap Chat Noir,
dat tussen 1894 en 1900 samenkwam om
gedichten voor te dragen, muziek te spelen,
te kaarten en uiteraard een pint te pakken.
Verschillende objecten in de museumherberg zijn afkomstig uit het stamcafé van
deze ‘zwarte katten’.
TRIPADVISOR
In 2014 besliste Stad Brugge geen stadspersoneel meer in te schakelen in de herberg. De opbrengsten wogen niet op tegen de personeelskosten. Tom Allewaert, een Bruggeling met
een horeca-verleden, nam toen het initiatief
om vrijwilligers te zoeken voor de bediening in
de museumherberg. Hij lanceerde een oproep
bij de Brugse Autonome Bierproevers (BAB),
waar hij zelf lid van is. Meteen boden zich
een tiental geïnteresseerden aan. Een bericht
in de lokale pers deed de rest. Korte tijd later
stonden 35 vrijwilligers klaar, voldoende om
de herberg tijdens de zes openingsdagen van
het museum draaiende te houden.
Sindsdien is de herberg, nog meer dan voorheen, een gezellig trefpunt voor buurtbewoners,
Bruggelingen en internationale bezoekers.
Het engagement en enthousiasme van de
vrijwilligers geven het Volkskundemuseum
extra uitstraling. Dat is onder meer te merken
aan de vele positieve bezoekersreacties op
Tripadvisor en in het gastenboek. Ook financieel doet de herberg het goed, met een
jaarlijks stijgende omzet.

Vrijwilligers in het Volkskundemusemu van Brugge

SPEKKENBAKKERIJ
De vrijwilligers van de museumherberg functioneren behoorlijk autonoom. Tom Allewaert
stelt het dienstrooster op, geeft bestellingen
door, controleert de voorraad en springt regelmatig binnen om te luisteren naar vragen
en ideeën. Bij evenementen, zoals het jaarlijkse Midwinterfeest, Autoloze Zondag en
openingen van tentoonstellingen, verzorgen
de vrijwilligers de catering. Een aantal van
hen nam intussen ook andere taken op in

runde Rolle De Hogen Akker in Oedelem, het
oudste biotuinbouwbedrijf van Vlaanderen.
In 2007 zette hij mee zijn schouders onder de
aanleg van de kruiden- en groentetuin van
het Gezellemuseum. Met dit project wilde
hij de oorspronkelijke tuinen die de vader
van Guido Gezelle op dit domein onderhield,
herstellen. De voorkeur van de Gezellen gaat
dan ook uit naar oude en vergeten groenten
en kruiden, die in Gezelles tijd geconsumeerd
werden.

Het engagement en enthousiasme van de vrijwilligers
geven het Volkskundemuseum
extra uitstraling.

Met een ecologische moestuin in de stad
willen de Gezellen Bruggelingen, kinderen
en scholen inspireren om zelf aan de slag te
gaan in hun stadstuin. De moestuin van het
Gezellemuseum brengt niet alleen allerlei
lekkers voort, maar is ook een lust voor het
oog. Heidi Demeyer leerde de Gezellen
vlechten met wilgentenen. De afboording
van de percelen met vlechtwerk en een spiraalvormige schutting om de notenboom
bezorgen de museumtuin de charme van de
stadstuinen van weleer.

het museum. Zo zijn vijf vrijwilligers opgeleid
als verhalensprokkelaars. Gewapend met
een microfoon en bandopnemer trekken
zij eropuit om getuigenissen van Brugse
senioren over hun kindertijd te registreren.
Een andere vrijwilliger maakt één keer per
maand ambachtelijk snoep in de ‘spekkenbakkerij’ van het Volkskundemuseum.
VRIJWILLIGERSGROENTEN
Ook de vrijwilligers van het Gezellemuseum
organiseren zichzelf. Elke zondagochtend
steken zij de handen uit de mouwen in de
moestuin van het museum, onder de deskundige begeleiding van Heidi Demeyer van de
stedelijke groendienst (eveneens als vrijwilliger) en biotuinier Rolle De Bruyne. Tot 2016
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In de pittoreske Sint-Annawijk in
Brugge liggen twee musea, die
al jarenlang een beroep doen op
vrijwilligers voor een specifiek deel
van hun werking. De Gezellen onderhouden de ecologische moestuin van het Gezellemuseum, terwijl
de vrijwilligers van het Volkskundemuseum de herberg In de Zwarte
Kat draaiende houden. Beide vrijwilligersgroepen zijn in grote mate
zelf-organiserend.

Geert Souvereyns,
adjunct-conservator bij
Musea Brugge. Coördineert
o.m. de werking van het
Volkskundemuseum.
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Kantdames, drukkers en vrienden

De Turnhoutse stadsmusea

De Turnhoutse stadsmusea – het Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum en het Nationaal Museum van
de Speelkaart – danken hun ontstaan aan de vrijwillige inzet en verzameldrang van vriendenverenigingen.
Nog altijd zorgen vrijwilligers met een passie voor ambachten voor leven in de brouwerij.
in het Taxandriamuseum een passende plek.
Op maandagnamiddag of donderdagavond
klinken nu tweewekelijks de klosjes. Het
museum als open huis voor een kantatelier.
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DRUK IN HET MUSEUM
In het Speelkaartenmuseum worden van
in het begin sporadisch drukdemonstraties gegeven. Na de verbouwing van 2003,
waardoor de tentoonstellingsruimte is vergroot, lanceerde het museum een oproep.
Een tiental (oud-)drukkers uit de plaatselijke
grafische bedrijven reageerde. Zij werden
aangetrokken om demonstraties te geven.
Dankzij hen kan het publiek zien hoe historische drukpersen werken en speelkaarten
worden gemaakt. Hun kennis en ervaring
transformeren het museum tot een ‘werkend
museum’. Alle tentoongestelde machines
worden door hen bestudeerd, gedocumenteerd, gerestaureerd en onderhouden.

D

rie rijke collecties die zijn overgedragen
aan de stad Turnhout, die de musea tot
op heden beheert: daar hebben we
het over. Begin 20ste eeuw richtten leden van
de Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Taxandria een eerste Kempisch Museum op.
Vanaf de jaren 1950 verzamelen de Vrienden
van het Begijnhof van Turnhout vzw gebruiksvoorwerpen en kunstobjecten van de begijnen,
en vanaf de jaren 1960 brengen vrijwilligers van
Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart
vzw alles bijeen wat te maken heeft met het
vervaardigen van speelkaarten. De band van
de stad met deze drie stichtende verenigingen is verankerd in een Museumraad. Nog
steeds geven de leden daarvan vrijwillig advies,
hebben ze een invloed op het (verzamel)beleid
en zijn ze een bron van kennis.

KLINKENDE KLOSJES
Een aparte maar even belangrijke kennisbron zijn de kantdames en drukkers. Zij
houden met hun enthousiaste werkvlijt de
ambachten in ere die Turnhout in de geschiedenis mee op de kaart hebben gezet.
Eén zaal van het Taxandriamuseum is gewijd
aan de lokale kantnijverheid. Bij evenementen
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tonen Liliane, May, Irene en José, de vier
vaste kantdames, er hun vaardigheden aan
het publiek. Jonge kinderen die het oude
ambacht gedemonstreerd zien, nemen vaak
met zichtbaar plezier het klossen even
over van de kantwerksters. Bij een groeps-

Momenteel wordt het museum
zelfs overbevraagd door groepen
die een demonstratie reserveren.
Gelukkig vragen de drukkers om
vaker ingeschakeld te worden.
bezoek kan een kantdemonstratie worden
gereserveerd. Oor-spronkelijk kostte dit wat,
maar omdat de dames vaker ingezet willen
worden, bieden ze het nu gratis aan. Zo zorgen
ze ervoor dat het kantwerk als oude lokale
traditie (al van in de 17de eeuw) levendig
blijft. Op het hoogtepunt, begin 20ste eeuw,
telde Turnhout 6000 kantwerksters die in de
lokale scholen werden opgeleid. Nog altijd
heeft de Academie voor Schone Kunsten een
afdeling Kant. Toen begeleidster Inge vorig
jaar een locatie zocht waar afgestudeerden
in hun vrije tijd kunnen kantklossen, vond ze

Vijftien jaar na de opstart telt de groep een
aantal specialisten en is er een vaste kalender:
bijna wekelijks tonen ze de verschillende
drukmethoden en hoe speelkaarten worden
afgewerkt. Momenteel wordt het museum
zelfs overbevraagd door groepen die een
demonstratie reserveren. Gelukkig zijn de
drukkers vragende partij om vaker ingeschakeld te worden.
Met een aantal tachtigers in de ploeg is het
inmiddels ook hoog tijd om aan verjonging
te doen. Helaas zal een nieuwe lichting vrijwilligers door de veranderde technologie
geen werkervaring meer kunnen inbrengen.
Lithografie, letterzetten enz. zijn verdwenen in
de bedrijfswereld. En dus geeft het museum
de vakkennis die in huis en elders aanwezig
is, in praktijkgerichte opleidingen door. ‘Druk
in het museum’: daar kunnen wij als museummedewerkers alleen
maar blij om zijn!

Nelle De Beuckeleer,
consulent Archief & Musea,
Educatie en Activiteiten

Drijvend op vrijwilligers
Het MAS en zijn maritiem erfgoed

SPECIALISTENWERK
Dat laatste geldt bij het maritiem erfgoed
voor vrijwel alle collecties. Mensen varen vrijwillig met erfgoedschepen, die grotendeels
in particuliere handen zijn. Via die vrijwilligers
stromen er soms stukken door naar de museumcollectie, maar de kennis blijft bij vrijwilligers. Als museum proberen we ons drijvende
te houden op dit draagvlak en bouwen we aan
een toekomstvisie voor een bredere verankering. De samenwerking met vrijwilligers stelt
ons voor specifieke uitdagingen.
Zo geldt in een overheidsmuseum dat vrijwilligers geen taken kunnen doen waarvoor
er personeel in dienst is. Ze worden meestal
betrokken bij de voorbereiding en afwerking
van projecten: research en schilderwerk. Maar
wat doe je als museum dat geen specialisten in huis heeft? Gedetailleerde kennis over
maritiem erfgoed en ervaring aan boord komt
van mensen uit de sector, die doorgaans als
vrijwilliger worden ingeschakeld. Daartussenin

zitten de ‘reguliere taken’ van de betaalde staf
die hoofdzakelijk bestaan uit projectmanagement en methodologische en administratieve
ondersteuning.
Theoretisch loopt daar de scheidingslijn tussen
vrijwilligerswerk en professioneel werk. In de
praktijk wordt die soms overschreden vanwege
de noodzakelijke en verregaande specialisatie om dit erfgoed verantwoord te kunnen
beheren. Die kan helaas niet verankerd worden
in het personeelsbestand. Zo hebben we
enkele high potentials die tijdens hun beroepsloopbaan leidinggevende functies hebben
uitgeoefend in de monumentenzorg of een
havenbedrijf en ervoor kiezen om na hun
pensioen op dat elan door te gaan. Niet als consultant maar als vrijwilliger. De samenwerking
met deze vrijwilligers vraagt een aangepaste
houding, gebaseerd op wederzijds vertrouwen
eerder dan sturing. Ze werken zelfstandig en
leggen door hun kennis en expertise nieuwe
verbindingen met de organisatie.

Gepensioneerde kraandrijvers ontvangen bezoekers in historische havenkranen.

TUINKABOUTEREFFECT
Als we willen steunen op vrijwilligers vanwege
hun kennis en ervaring, komen we onvermijdelijk uit bij oude blanke mannen. De drie M’s waar
collega’s in Britse musea voor huiveren: Male,
Mate & Maritime. Mannelijk, Muf en Maritiem.
Versta me niet verkeerd: ik wil zelf later ook een
oude, blanke en waarschijnlijk onvermijdelijk
muffe man worden én vrijwilligerswerk gaan
doen. Het brengt het museum echter in een
vicieuze cirkel: oude mannen maken in het
beste geval plaats voor andere oude mannen,
waarmee we hoofdzakelijk bevestigen dat we
een museum voor oude mannen zijn.
Een andere cirkel: vrijwilligers krijgen vaak het
verwijt dat ze voor zichzelf komen. Voor hun
tijdsbesteding. Het is hún erfgoed, engagement en hobby en daar mag het museum zich
niet té erg mee bemoeien. Bij de verhuizing
naar een nieuwe locatie spannen ze zich eerst
in om een gezellige koffiehoek te installeren,
als een soort clublokaal. Een collega ranselde
ooit de vrijwilligers uit zijn bibliotheek: ‘Ze verzamelen oude gestencilde boekjes en zitten
die over te tikken in de nieuwe boekjes die ze
uitgeven en ook weer gaan verzamelen.’ Bij industrieel erfgoed krijg je wel eens een tuinkaboutereffect: kleurrijk opgeschilderde objecten
krijgen jaarlijks een nieuwe lik verf in glanzende
kleuren die niet meer verwijzen naar het oorspronkelijke gebruik, maar die de objecten wel
‘voortuinfähig’ maken.
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Het MAS beheert een enorme collectie maritiem erfgoed. Niet alleen
in aantallen maar vooral ook door de grootte van objecten weegt die
collectie door. Dat maakt van het museum de grootste ontwikkelaar
van maritiem erfgoed in België en is ook een argument voor een nieuw
maritiem museum in Antwerpen. Een grote collectie maritiem of
industrieel erfgoed stelt ons voor uitdagingen op het vlak van beheer en
beheersbaarheid. De rol van vrijwilligers is hierin niet te onderschatten:
het is hún erfgoed.

Het is altijd een evenwichtsoefening. Vrijwilligers
komen uit vrije wil. Daarvoor hebben ze vaak
verschillende redenen, met zowel push- als
pull-factoren. Ze willen niet thuis zitten (push)
en herkennen zich in het erfgoed of de organisatie (pull). Als organisatie kan je op beide
behoeften inspelen, maar je eigen waarden
staan steeds voorop. Vrijwilligers vragen veel
aandacht en verdienen die ook. Mensen gaan
pas mee in een project of in een verandering als er daadwerkelijk naar hen geluisterd
wordt. De organisatie moet er zijn voor de
vrijwilligers, met een open en tegelijk kritische
houding tegenover
hun wensen en verzuchtingen.

Jef Vrelust,
curator Maritieme
Collecties, MAS
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Wie? Waarom?
Wanneer?
Waar? Hoe?
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Vrijwilligerswerk
onderzocht

In dit artikel duiken we met Elke Plovie, docente in burgerschap
en participatie aan de UC Leuven-Limburg, in het onderzoek
naar vrijwilligerswerk. Ze gaat vooral in op de manier waarop
vrijwilligerswerk ondersteund en begeleid kan worden in een steeds
veranderende maatschappij.
IEDEREEN VRIJWILLIGER?
In België doen bijna 1.166.000 personen aan
vrijwilligerswerk, of 12,5% van de bevolking.
Nederland doet het een stuk beter. Sommige
onderzoeken geven zelfs aan dat de helft
van alle Nederlanders actief is als vrijwilliger.
Waar dat verschil vandaan komt is moeilijk
te duiden. Getuigt de Nederlander van meer
‘'bereidwilligheid'? Of krijgt hij/zij meer kansen
om zich vrijwillig in te zetten?
Vrijwilligers zijn actief in tal van sectoren.
Sport is zowel in Nederland als in België de
sector met de meeste vrijwilligers. In andere
sectoren zijn er duidelijke verschillen. In

26

Vlaanderen staan bijvoorbeeld cultuur en
sociaal-culturele verenigingen op de tweede
plaats, in Nederland pas op de vijfde.
Onderzoek toont aan dat vooral het opleidingsniveau bepalend is: bijna de helft van de
vrijwilligers is hoogopgeleid. We weten dat
mannen even veel ‘vrijwilligen’ als vrouwen,
dat werkenden en studenten zich meer dan
gemiddeld engageren en dat er een piek is bij
volwassenen tussen 40 en 49 jaar. Gemiddeld
spenderen ze vijf uur per week aan hun
vrijwilligerswerk.
Veel onderzoek naar vrijwilligerswerk focust
op de motivaties van vrijwilligers: waarom

doen ze het? Er zijn grofweg drie categorieën.
Eén: de persoonlijke motivatie. Vrijwilligers zijn
actief omdat ze hun talenten kunnen ontwikkelen, iets bijleren, hun cv kunnen aandikken,
erkenning krijgen en zich gewaardeerd voelen.
Twee: sociale motieven. Vrijwilligerswerk is leuk
en ontspannend en biedt ruimte voor ontmoeting. Tot slot zijn er ‘normatieve’ motieven.
Vrijwilligers nemen verantwoordelijkheid op
voor anderen, willen anderen helpen, iets waardevols doen, verandering realiseren.
VRIJWILLIGERSWERK UITGEDAAGD
Er is een hernieuwde aandacht voor burgerschap en vrijwilligerswerk. Ontwikkelingen
in beleid en maatschappij – de participatiesamenleving, de vermaatschappelijking van
de zorg, de besparingen in zorg, welzijn en
cultuur – doen een appel op de burger om
verantwoordelijkheid op te nemen. Deze
ontwikkelingen bieden kansen aan burgers
om een actieve rol op te nemen in de samenleving. Er ontstaan krachtige ideeën en

GA IN DIALOOG
Veel organisaties zoeken nieuwe modellen
voor de uitbouw en ondersteuning van hun
vrijwilligerswerk. Al te vaak zien we dat ze de
oplossing voor de druk op het vrijwilligerswerk
zoeken in modellen die uitgaan van een beheersingslogica. Daarin staat het perspectief
van de ontvangende organisatie centraal: hoe
kunnen organisaties vrijwilligers werven, selecteren en inschakelen? Het begeleidings- en
ondersteuningsproces is gericht op het functioneel inzetten van individuele vrijwilligers in
de organisatie en het behoud van hun inzet op
lange termijn.

projecten voor verandering die vertrekken
van onderuit, vanuit wat burgers dromen en/
of noodzakelijk vinden. Maar de bijbehorende
besparingen vormen tegelijk een enorme bedreiging voor veel organisaties. Zelfs voor hun
basiswerking moeten ze een beroep doen op
vrijwilligers. Er zijn vacatures voor vrijwilligers
bij bibliotheken, woonzorgcentra, buurthuizen, (sport)verenigingen, buddywerkingen en
ja, ook bij musea. De strijd om de vrijwilliger
lijkt losgebarsten. Dat blijkt ook uit Nederlands
onderzoek naar vrijwilligers in musea. 90% van
de musea geeft aan dat vrijwilligers onmisbaar
zijn. Bijna een derde draait volledig op vrijwilligers. De beperkte financiën zijn de belangrijkste oorzaak voor die onmisbaarheid. Door die
strijd wordt het rekruteren van vrijwilligers een
prioriteit voor veel organisaties.
Eigen onderzoek naar vrijwilligerswerk en gesprekken met organisaties leggen heel wat
uitdagingen bloot. Zo is er de vergrijzing van
de vrijwilliger en het uitblijven van verjonging.

Een andere benadering dringt zich op. Eigen
onderzoek naar de ondersteuning van vrijwilligersgroepen brengt drie thema’s op de
voorgrond. Dat is allereerst de motivatie van
vrijwilligers, hét vertrekpunt om een vrijwilligerswerking uit te bouwen en te ondersteunen. Weg van het managementdenken
moet er dringend gewerkt worden aan een
constructief perspectief voor het vrijwilligerswerk, waarin het persoonlijke perspectief en
zingeving centraal staan.
Mensen willen zich nog steeds inzetten voor
activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke drijfveren. Ga dan ook in dialoog met
de vrijwilligers en vraag hen waarom ze zich
willen inzetten. Ga op zoek naar die drijfveren
en ga daarmee aan de slag bij de ondersteuning. De vrijwilligerswerking in het centrum
Molenmoes in Wezemaal illustreert hoe je dit
in de praktijk kan brengen. Het centrum is een
onderdeel van De Wissel, een organisatie in
de bijzondere jeugdzorg. Vrijwilligers komen
er geregeld samen en leggen hun dromen
op tafel. De organisatie biedt ook ruimte om
deze dromen te realiseren. Op initiatief van
de vrijwilligers is er nu een bloementuin,
een soepteam en worden er verschillende
creatieve ateliers georganiseerd. De ‘goesting’

van de vrijwilligers brengt dynamiek in de
organisatie.
MISSIES AFSTEMMEN
Het tweede thema volgt op het eerste: de
afstemming van de organisatiemissie op
de individuele missie van de vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk kansen geven betekent het
au sérieux nemen van elk individueel engagement en zoeken naar die plek waar het individu
zich herkent in een missie-gedreven vrijwilligersgroep. Uit onze ervaring met groepen
merken we dat de succesvolle vrijwilligersgroepen groepen zijn die missie-gedreven werken.
Ze hebben een sterke externe gerichtheid, zijn
alert voor wat leeft in de samenleving, passen
zich voortdurend aan en staan open voor vernieuwing. Velt (Vereniging voor Ecologisch
Leven en Tuinieren) is zo’n vereniging met een
duidelijk verhaal rond ecologisch leven in tuin
en keuken. Daar koppelen ze nu ook het begrip
‘eetbare buurt’ aan, omdat dat aansluit bij maatschappelijke noden als de nood aan verbondenheid en publieke ruimte. Het daagt lokale
vrijwilligersgroepen uit om, vanuit de missie
van Velt, nieuwe activiteiten op te starten en
nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
GA HET GESPREK AAN!
Tot slot: de aangeboden ondersteuning. Een
top-down standaardbenadering werkt niet.
Ook bij de ondersteuning moet je vertrekken
van de vrijwilligers. Zij voelen zelf goed voor
welk aspect ze ondersteund kunnen worden.
Als ondersteuner van vrijwilligers moet je dan
ook in dialoog gaan met hen. Ga het gesprek
aan, zodat je een idee krijgt van de stand van
zaken in de vrijwilligersgroep. Verenigingen
zoals de Gezinsbond en Natuurpunt ontwikkelen daarvoor een instrument op basis van het
TRS-levensmodel (Taak – Relatie – Structuur).
Dat is de leidraad om samen met de vrijwilligers de krachten én uitdagingen van de groep
te expliciteren. Voor veel vrijwilligers en begeleiders is dit nieuw. Het kan een lastig gesprek
zijn, waarin pijnpunten naar boven komen.
Begeleiders durven die confrontatie niet altijd
aan te gaan. Maar net dat inzicht is nodig
om een proces van verandering op gang te
brengen.
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Organisaties moeten ook leren omgaan met de
‘nieuwe’ vrijwilliger die zich anders engageert
en kiest voor een afgebakend, kortdurend
en betekenisvol project. En zo wordt het rekruteren van vrijwilligers een prioriteit voor
veel organisaties. Het Landelijk Contact voor
Museumconsulenten geeft aan dat 40% van de
musea kampt met een tekort aan vrijwilligers.
Dat is niet de enige uitdaging. De auteurs Piot
en Heylen noemen ook de vijf i’s: individualisering, informalisering, intensivering, informatisering en internationalisering. Het onderzoek
van Van der Veer en anderen (2016) naar vrijwilligerswerk in musea beschrijft twee grote
knelpunten: problemen met de kwaliteit en
professionaliteit van de vrijwilligers en de moeilijkheid om hen op te leiden en te coachen,
en de beperkte beschikbaarheid. Dat vraagt
om een gepaste reactie van vrijwilligers en
organisaties.

Elke Plovie
is coördinator van Civitaz, Centrum voor Burgerschap en Participatie
aan de UC Leuven-Limburg. Ze doet onderzoek naar en doceert over
burgerschap en participatie.
Meer lezen? Dit artikel steunt op:
Hustinx, L. M., De Keyser, L., Verhaeghe, L., & Xhauflair, V. (2015). Het vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Schmeets, H. & Arends, J. (2017). Vrijwilligerswerk: wie doet het? Den Haag:
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Van der Meer, K., Merkus, M. & Panhuijzen, B. (2016). Vrijwilligers: pijler onder de
musea. Utrecht: Movisie.
Hustinx, L. (1998). ‘Jongeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van
vrijwilligerswerk?’, in: Tijdschrift voor sociologie, 19 (2), p.111-147.
Plovie, E., & Piot, J. (2015). ‘De kikker en de vereniging: waarom de levensfase van
een lokale verengingsgroep de ondersteuningswensen van hun bestuursvrijwilligers
beïnvloedt, in: De Gids op Maatschappelijk Gebied, 106 (6), p.18-23.
Piot, J., & Heylen, M. (2017). Eat love volunteer. Hoe vrijwilligers ondersteunen.
Kalmthout: Pelckmans Pro.
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Verschillend en identiek
Vrijwilligerswerk in een klein
en een groot museum
Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk in een klein en een groot museum? In dit artikel gaan we appels
met peren vergelijken. We kijken naar een museum met een jaaromzet van zo’n dertig miljoen euro, meer dan
225.000 bezoekers per jaar, 185 betaalde en 60 vrijwillige medewerkers.
De omzet van het andere museum is ongeveer 7500 euro. Hier komen jaarlijks zo’n 1500 bezoekers. Niemand
wordt hier betaald. Zestien vrijwilligers houden dit museum draaiend. Natuurlijk is de dynamiek in beide musea
totaal anders. Maar het nut van het vrijwilligerswerk is in beide instellingen opvallend identiek.
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1.

RUURD WIERSMA MUSEUM
Het Ruurd Wiersma Museum is gevestigd
in twee aaneengesloten voormalige arbeiderswoningen in het uiterste noorden van
Nederland. In het dorp Burdaard woonde
tot zijn overlijden de naamgever van het
museum. Om de roet van een ontplofte petroleumkachel te maskeren (‘schoonmaken
was onbegonnen werk’), schilderde melkvaarder en zondagsschilder Ruurd Wiersma (19041980) de vier jaargetijden op de wanden en

verhouding met het kerkbestuur, zijn fantasieën over verre landen, zijn werk op het Friese
platteland en zijn nooit ingeloste verlangen
naar een vrouwelijke levensgezel. Hij verkocht
ook werk. En hij gaf veel weg. Bijvoorbeeld aan
een buurvrouw, die dagelijks een pannetje
eten naar de kunstenaar bracht.
Het huis is nog precies zoals het was op het
moment van Ruurd Wiersma’s overlijden. Direct
na zijn dood, nu bijna veertig jaar geleden, ont-

Een keer per jaar gaan de vrijwilligers samen eten of een stukje varen
in het waterrijke Friesland. ‘Dat mag niet te veel kosten,’ zegt vrijwillig
rondleider Pieter Jansma.
het plafond van zijn kleine arbeiderswoning.
Meubels, schoenen, melkbussen, kolenkitten en tientallen stukken hardboard beschilderde hij met mensen, dieren en landschappen. In heldere kleuren verscheen het ene
naïeve tafereel na het andere. Wiersma haalde
zijn inspiratie uit de Bijbel, zijn gespannen

fermden kunstliefhebbers en enkele dorpsgenoten zich over zijn werk. Omdat de woning
de belangrijkste ‘drager’ was van dat werk,
werd het huisje een museum. Buurvrouw
Henny Middelkamp zorgde voor de collectie
en gaf rondleidingen. Maar toen het drukker
werd, werd dertien jaar later een groep vrijwilligers aangetrokken. Vrijwilligerscoördinator

Lolly Kingma boekt nu de reserveringen en
maakt de roosters. ‘Een dienst ruilen mag,’ zegt
mevrouw Kingma, ‘maar dat moeten ze dan
wel onderling regelen.’
EEN FOOI VAN 43 EURO
Er is geen vrijwilligersvergoeding. Niet dat de
vrijwilligers dat verwachten, maar er is ook
geen geld voor. Een keer per jaar gaan de
vrijwilligers samen eten of een stukje varen
in het waterrijke Friesland. ‘Dat mag niet te
veel kosten,’ zegt vrijwillig rondleider Pieter
Jansma. Het museum krijgt geen subsidie. De
inkomsten van de museumstichting bestaan
volledig uit de opbrengst van de entreekaartjes en het piepkleine museumwinkeltje. De
placemats met het werk van Wiersma zijn
een succesnummer. Hoewel het museum
opgenomen is in het Museumregister, werkt
het niet met de Museumkaart. Het museum
zou die inkomstenderving niet overleven.
Het duurste kaartje kost 3,50 euro en dat geld
kan niet gemist worden. Een extra bijdrage
van bezoekers wordt dan ook zeer op prijs

Interieur van het Ruurd Wiersma Museum

Vlnr: Lolly Kingma (vrijwilligerscoördinator),
Inge van Berkel (bestuurslid), Ellen Pieter
Jansma (rondleider)
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Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Vrijwilligerscoördinator Sanne van Iersel
(midden) met vrijwillgers

gesteld. Pieter Jansma: ‘Vorige week betaalde
een bezoeker twee kaartjes van 3,50 euro met
een biljet van 50 euro en schonk het wisselgeld aan het museum.’
VERGRIJZING
Het vinden van nieuwe vrijwilligers onder
de 1150 inwoners van het Friese dorp is niet
eenvoudig. Een enkele vrijwilliger komt van
buiten het dorp. Gelukkig is het verloop klein.
Op termijn kan vergrijzing de continuïteit
wel in de weg staan. De jongste vrijwilliger
is rond de vijftig. ‘Het werk houdt jong. Maar
als mensen voorbij de tachtig zijn, wordt het
soms toch te veel,’ zegt bestuurslid Inge van
Berkel. ‘En jongere mensen kunnen dit vaak
moeilijk combineren met hun werk en gezinsleven.’ Om het museum toekomstbestendig te
maken, is onlangs een adviseur ingeschakeld.
Uiteraard werkt ook die vrijwillig. Na eerdere
restauraties wordt het tijd om opnieuw na te
denken wat er moet worden gerestaureerd of
geconserveerd. En dat gaat veel geld kosten.
Daarom onderzoekt het museum nu ook
serieus hoe het fondsen kan werven.

2.

BEELD EN GELUID
Over naar Hilversum. Elke televisiekijker in Nederland kent het gebouw van het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
van Neutelings Riedijk Architecten. Het is
misschien nog het meest bekend door de
grote glazen kleurvlakken van ontwerper
Jaap Drupsteen. Beeld en Geluid herbergt een
enorme mediacollectie met onder andere
het complete archief van de Nederlandse
publieke omroep en met objecten, zoals apparatuur en rekwisieten. Deze mediacollectie
vormt mee de basis van het publieksmuseum,
dat bij Beeld en Geluid ‘de experience’ wordt
genoemd. Vrijwilligers vind je in vrijwel alle
geledingen van de organisatie. Een groot
deel van hen werkt aan het digitaliseren en
beschrijven van een omvangrijke collectie microfiches; anderen verzorgen de publieksbegeleiding. Maar er werken ook vrijwilligers in
de museumwinkel en bij het behandelen van
de vele informatieverzoeken voor de collectie.
Vrijwilligers krijgen een vergoeding van 2,50
euro per uur.

OMROEPKENNIS
De meerderheid van de
vrijwilligers heeft een
professioneel verleden in
de omroepwereld: journalisten, programmamakers, presentatoren,
redacteuren, technici…
Hun gemiddelde leeftijd
is 64 jaar. Jongere mensen zijn moeilijker te vinden. Die willen zich vaak
alleen voor korte tijd aan een project verbinden. Toch is het niet moeilijk om vrijwilligers te werven. Soms heeft Beeld en
Geluid behoefte aan heel specifieke ervaring
of kennis. Dan wordt er gericht gezocht.
Maar er zijn ook veel open sollicitaties.
Vrijwilligerscoördinator Sanne van Iersel: ‘Een

'Bij Beeld en Geluid hanteren
we als criterium dat vrijwilligers
altijd ondersteunend en
aanvullend moeten zijn aan
betaalde medewerkers.'
voordeel van de relatief hoge leeftijd van
vrijwilligers is dat zij vaak een schat aan omroepervaring binnenbrengen. Die informatie
is essentieel binnen het grotere verhaal van
Beeld en Geluid. De betaalde medewerkers
hebben soms juist geen omroepverleden.
Daarom zijn de vrijwilligers een onmisbare
kennisbron. Bij rondleidingen die vrijwilligers
geven spelen hun persoonlijke ervaringen bijvoorbeeld vaak een belangrijke rol.’
ONDERSTEUNEND EN AANVULLEND
Binnen de afdeling Personeel en Organisatie
heeft Sanne van Iersel de taak om het vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en de wet- en
regelgeving met betrekking tot vrijwilligerswerk te volgen. Om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen hanteert Beeld en Geluid
een strikt onderscheid tussen werk dat in
principe betaald gebeurt en vrijwilligerswerk.
‘Bij Beeld en Geluid hanteren we als criterium

dat vrijwilligers altijd ondersteunend en aanvullend moeten zijn aan
betaalde medewerkers.
De directie en de ondernemingsraad zien toe
op dat criterium. Als een
vrijwilliger uitvalt, moet
het werk in principe
kunnen blijven functioneren met de betaalde
formatie.’ Vrijwilligers op
de expositievloer werken bijna altijd samen
met betaalde publieksmedewerkers. Hebben vrijwilligers door die
aanvullende positie een andere status dan
betaalde medewerkers? Sanne van Iersel:
‘We hebben een heel open cultuur. En iedereen heeft dezelfde faciliteiten: kerstpakketten, parkeervoorzieningen, personeelsuitjes,
uitnodigingen voor kennisbijeenkomsten...
Vrijwillige medewerkers zijn meestal niet
betrokken bij beleids- of besluitvormende
bijeenkomsten. Ze geven wel advies. Dat
stimuleren we ook. Maar de inwisselbaarheid
van het vrijwilligerswerk betekent dat de uiteindelijke besluitvorming meestal plaatsvindt
bij de betaalde medewerkers.’
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Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid. Vrijwilliger Rob de Bie

VRIJWILLIGERS ALS BORGERS
Ze zijn volkomen verschillend. In Beeld en
Geluid waakt een ondernemingsraad over
voorkoming van arbeidsmarktverdringing.
Het Ruurd Wiersma Museum is volledig in
handen van vrijwilligers. Maar in beide musea
is de afwezigheid van vrijwilligers ondenkbaar. Niet omdat ze betaalde arbeid uitsparen,
maar omdat uitgerekend de vrijwilligers het
voortbestaan van het museum sociaal en inhoudelijk borgen. In Fryslân zorgt een klein
dorp al bijna vier decennia voor de nalatenschap van hun bijzondere dorpsgenoot. In
Hilversum stellen omroepmedewerkers in
ruste hun erfgoed zeker. In beide musea doen
de vrijwilligers het werk waartoe alleen zij gekwalificeerd zijn.
www.ruurdwiersma.nl
www.beeldengeluid.nl
Taco Pauka,
redacteur
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Vrijwilligerswerk en het MAS
Twee stromen
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‘Het MAS wil een […] grensverleggend museum zijn over wereldwijde verbondenheid tussen mensen en
collecties vanuit uiteenlopende denk- en leefwerelden.’ De verbondenheid uit zijn missie wil het MAS niet
alleen tonen, maar ook waarmaken. Vrijwilligerswerk neemt daarin een belangrijke plek in, op twee manieren:
heel wat vrijwilligers zijn actief voor het museum en het MAS speelt een adviserende en netwerkende rol
voor vrijwilligersverenigingen. Enkele bedenkingen over twee ‘stromen’ vrijwilligerswerk en hun uitdagingen.
AMBASSADEURS
Het MAS telt een honderdtal vrijwilligers die mee zorgen voor de museumdynamiek. Zij zetten hun talenten in
voor een waaier aan taken: onderzoek
(bv. Winkelverkenners) en onthaal, registratie en evenementen, restauratie
(bv. havenkranen) en jongerenwerking
(MAS in Jonge Handen)… Er is plek
voor vrijwilligers met uiteenlopende
interesses, vaardigheden en betrokkenheid. Als museum en vrijwilliger matchen, wordt die laatste meteen MASambassadeur. Vrijwilligers brengen
immers hun eigen bagage mee en
verhogen zo de museumdynamiek.
Enthousiaste vrijwilligers dragen graag
het MAS-verhaal uit naar hun kennissenkring. Ze verbinden de stad met het
museum en omgekeerd.

EEN MAS-PLAN VOOR VRIJWILLIGERS
Het MAS heeft voor het publiek een icoonwaarde. Die betrokkenheid maakt de zoektocht naar vrijwilligers makkelijker. Als het
museum de verbondenheid met uiteenlopende leefwerelden wil realiseren, is aansluiting bij de diverse gemeenschappen in de
stad belangrijk. Dat vraagt van het personeel
extra denk- en doewerk, voorbij de traditionele vrijwilligersvacature. De MAS-vrijwilligers
blijken vooral gecharmeerd door een project

Groepsfoto van enkele MAS-vrijwilligers tijdens de Dag van de Vrijwilliger 2017, © MAS

Musea zijn de laatste decennia sterk geprofessionaliseerd. Dat is een goede zaak, maar
brengt ook extra werk met zich mee. Veel getalenteerde vrijwilligers staan klaar om daarbij
te helpen. Het MAS houdt zich aan de regels
en definities van het vrijwilligerswerk. Als het
museum niet langer zou kunnen steunen op
zijn enthousiaste vrijwilligersteam, zou er heel

In vele erfgoedverenigingen zijn
de vrijwilligers perfect op elkaar
ingespeeld.
of deelwerking van het museum. Hun werkkader wordt op stedelijk niveau bepaald
(bv. vrijwilligersdatabank) en de vrijwilligersverantwoordelijken schipperen tussen beide.
Het MAS wil daarom werken aan een vrijwilligersplan dat voor iedereen meer helderheid
schept. Daarin wil het museum het vrijwilligerswerk opwaarderen van een annex van
het personeelsbeleid tot onderdeel van de
museale werking.
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Netwerkmoment voor de Antwerpse erfgoedsector in
Maritiem & Logistiek Erfgoed, 2012 © MAS

wat minder gebeuren en valt een betekenisvolle schakel in het participatiebeleid weg.
VRIJWILLIGERS EN (ERFGOED)VERENIGINGEN
In Antwerpen bekommeren tientallen erfgoedverenigingen zich om het lokale erfgoed.
Sommige houden een heemkundig of thematisch museum open. Ze zijn doorgaans
afhankelijk van vrijwilligersinzet. De meesten
zijn sinds lang als vrijwilliger actief, vaak sinds
de oprichting van de organisatie. Hun werk
gebeurt met engagement, grote toewijding
en passie voor ‘hun’ onderwerp.
Die gedrevenheid kan een drijvende én
remmende kracht zijn: het is positief wanneer
het motiveert, maar kan remmend zijn als het
een goede organisatie belemmert. Door de
bank genomen bestaat er bijvoorbeeld geen
onderscheid tussen vrijwilligers-bestuurders
en zij die erfgoedtaken verzorgen, zoals het
organiseren van tentoonstellingen of het
schrijven van artikels. Het zakelijk beheer
wordt geregeld ervaren als ballast die mensen
weghoudt van de kernactiviteiten. Ook de
professionalisering van de erfgoedsector
blijkt moeilijk verteerbaar. Het gamma aan
ontwikkelde instrumenten (bv. databases)
en methodieken (bv. mondelinge geschiedenis) wordt als waardevol erkend, maar ook als

onbereikbaar in de beperkte vrijwilligerstijd.
De erfgoedverenigingen kaarten soms aan
dat ze moeilijk nieuwe collega’s vinden. Ze zijn
niet blind voor de sociaal-demografische veranderingen in hun omgeving, maar het blijkt

vereniging vruchtbare grond. En waar dat wel
het geval is, blijken de nodige extra inspanningen erg belastend voor een vrijwilligersteam.
De opgebouwde contacten en samenwerkingen zijn zo moeilijker warm te houden.

Voor nieuwe kandidaat-vrijwilligers is het niet altijd gemakkelijk
om in die geoliede machine een plekje te vinden.
moeilijk om erop in te spelen. De historische
reflex waarmee de collecties zijn opgebouwd,
maakt de musea en verenigingen tot lokale
experts. Het zorgt er tegelijkertijd ook voor
dat de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid
van hun presentaties voor nieuwkomers of
jongeren beperkt blijven. Het gamma aan
culturele activiteiten in een stad maakt het
er niet gemakkelijker op: hoe val je op? Het
concept van doelgroepen vindt niet bij elke

In vele erfgoedverenigingen zijn de vrijwilligers perfect op elkaar ingespeeld. Ze weten
wat ze van elkaar kunnen verwachten. Voor
nieuwe kandidaat-vrijwilligers is het niet altijd
gemakkelijk om in die geoliede machine een
plekje te vinden. De verwachtingen tegenover
nieuwe collega’s zijn dan ook vaak hooggespannen. Naast een grote kennis en enthousiasme wordt van hen zelfstandigheid,
verantwoordelijkheidszin en een langdurig

engagement verwacht. Dat strookt niet altijd
met de waarden (zoals flexibiliteit) die de
nieuwe generatie vrijwilligers erop nahoudt.
De vrijwilligers in de Antwerpse erfgoedverenigingen zijn kenners en ervaringsdeskundigen. Ze bewaren collecties die ze met zorg
samenstelden en die veel vertellen over de
(lokale) geschiedenis. Door de snelle contextwijzigingen is het nu
een grote uitdaging
om nieuwe generaties met hun passie
aan te steken.
Sofie De Ruysser,
consulent Beleid en
Strategie MAS.
Foto: Ake Van der Velde

Fotomuseum, Antwerpen
Het Fotomuseum in Antwerpen werkt sinds 2014 met vrijwilligers. Wat begon als een oproep voor de bibliotheek,
breidde zich door de grote respons uit naar alle afdelingen van
het museum. Momenteel zijn er tien vrijwilligers aan de slag.

D

ie vrijwilligers zijn grosso modo onder te verdelen
in twee categorieën: enerzijds zijn er de jonge vrijwilligers, vaak studenten, die een extra stage willen
lopen buiten hun opleiding om hun netwerk en cv uit te
breiden. En dan heb je de iets oudere, vaak gepensioneerde, vrijwilligers die hun extra vrije tijd nuttig willen invullen.
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De essentie: enthousiasme

De opdeling vinden we terug in de afdelingen waarin
de vrijwilligers aan het werk gaan. Wie dat voor korte tijd
doet, werkt hoofdzakelijk in de afdelingen Publiekswerking,
Communicatie en Tentoonstellingen. Zij helpen daar aan
een afgebakend project: een tentoonstelling, een luik van
het onderzoek… De samenwerking is lonend voor beide
partijen. De vrijwilligers maken kennis met de professionele
werkomgeving van een museum en ze bieden van hun
kant ondersteuning aan de FOMU-medewerkers. Oudere
vrijwilligers gaan vaker een langdurig engagement aan. Zij
worden ingezet in de collectieafdeling of de bibliotheek,
waar ze helpen aan de ontsluiting van de collectie, een
zeer gewaardeerd maar tijdrovend werk. Er wordt in deze
afdelingen nadrukkelijk om dit engagement gevraagd.
Bij de taken die de vrijwilligers uitvoeren hoort een lange
inwerkingsperiode en intensieve opvolging door het
FOMU-personeel.
Voor het FOMU is het essentieel dat vrijwilligers zich goed
in hun vel voelen in het museum en dat ze hun taken met
enthousiasme kunnen uitvoeren. Daarom wordt er steeds
rekening gehouden met hun interesses. Als iemand graag
een andere taak op zich neemt of meer variatie zoekt,
worden de opties samen doorgenomen. Dat werkt goed:
zowel in de afdeling Collectie als in de bibliotheek zijn er
enkele vrijwilligers al verschillende jaren aan de slag.
Inneke Daghelet,
Bibliothecaris FoMu. Foto: Alexey Shlyk
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Vrijwilligersbeleid in Vlaanderen
Een visie en een actieplan

Net zoals musea leven, leeft en beweegt het vrijwilligersbeleid voortdurend. Er is geen Vlaamse politicus die het
belang en de meerwaarde van het vrijwilligerswerk niet ziet of waardeert. Tot in een recent verleden bleef het
bij wijze van spreken bij vriendelijke woorden en schouderklopjes. Daar kwam recent verandering in.
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houvast en geeft aan welke ambitie men wil
realiseren: een warme Vlaamse gemeenschap
waarin de activiteiten van vrijwilligers een duidelijke plek krijgen.

Kantklossen in de Turnhoutse stedelijke musea

H

et Vlaams regeerakkoord voor 2014-2019
formuleert voor het eerst, en dat is
dus historisch, de duidelijke wil van de
Vlaamse regering om werk te maken van een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid (GVV). Die
coördinatie is nodig omdat ondanks de ondersteuning door Vlaanderen van het vrijwilligerswerk het beleid versnipperd is en erg sectoraal
wordt ingevuld. Voor mensen die willen vrijwilligen is het moeilijk om door de bomen het
bos nog te zien. In de ene sector wordt sterk
ingezet op een degelijk onthaalbeleid, terwijl de
andere investeert in vorming en opleiding. Hier
wordt gewerkt met competenties, elders is er
geen vrijwilligersbeleid. We stellen dan ook vast
dat, afhankelijk van de organisatie en de (sub-)
sector waarbinnen iemand actief is, de ondersteuning en bescherming verschillend kunnen
zijn. Dat is niet goed omdat het concurrentie
tussen sectoren kan uitlokken, wrevel opwekt
en het vrijwilligerswerk zich met verschillende
snelheden ontwikkelt. Door de deskundigheid
vanuit de verschillende sectoren beter op elkaar
af te stemmen, de basisinformatie beter te ontsluiten en kruisbestuiving mogelijk te maken
tussen al die fora waarin het vrijwilligerswerk zich
afspeelt, kan het vrijwilligerswerk in Vlaanderen
er enkel sterker uitkomen.
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PIJLERS
De Vlaamse regering heeft al werk gemaakt van
haar visie op het vrijwilligerswerk, die goedgekeurd werd in juli 2017. Er werden zes basisprincipes naar voren worden geschoven. In de
eerste plaats moet het vrijwilligerswerk zuiver
blijven, wat impliceert dat de definitie van de
Vrijwilligerswet de leidraad blijft om te bepalen
wat vrijwilligerswerk is. Het element ‘vrije wil’
is daarin essentieel. Mensen kunnen niet gedwongen worden te vrijwilligen. Principe twee:
vrijwilligers moeten van een degelijke bescherming genieten, onder andere op verzekeringsvlak maar ook door zich -indien nodig- te
kunnen verweren tegen minder goede praktijken van de organisatie waar ze actief zijn. Het
derde en vierde principe zijn gekoppeld: brede,
degelijke ondersteuning en informatie voor
vrijwilligers en ook een goede ondersteuning
van het verenigingsleven. Vijfde pijler: de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk waarborgen, zodat iedereen de kans krijgt om te
vrijwilligen, door het wegwerken van zichtbare
en onzichtbare drempels. De visie sluit af met
de promotie van het vrijwilligerswerk, zodat de
meerwaarde erkend wordt en het vrijwilligerswerk als sterke kracht binnen de samenleving
zichtbaar wordt. Dat alles biedt een belangrijke

ACTIE!
Na de visie komen de acties. Die zullen worden
gerealiseerd aan de hand van een actieplan
waarvan de Vlaamse regering de brede contouren al goedkeurde (december 2017). Het
GVV zal gerealiseerd worden door investeringen vanuit de overheid in een Vlaams
Expertisecentrum dat informatie bundelt,
deskundigheid verzamelt en verspreidt en de
vinger aan de maatschappelijke pols houdt. Er
wordt ook werk gemaakt van een digitaal verenigingsloket, zodat verenigingen op een snelle
en slimme manier wegwijs gemaakt worden
in de doolhof van formaliteiten. De Vlaamse
overheid biedt sinds 2018 ook een (weliswaar
beperkte) gratis verzekering aan voor organisaties die daaraan nood hebben. Ondersteuning
van vormingsinitiatieven, aandacht voor de
link tussen vrijwilligerswerk en competentieverwerving, een klachtenprocedure voor vrijwilligers, ervoor zorgen dat informatie actueel
en eenvoudig beschikbaar is, inzetten op de
ondersteuning van lokale besturen die het vrijwilligerswerk in hun gemeente versterken: het
zijn stuk voor stuk elementen uit het actieplan
die de komende jaren ontwikkeld worden.
Het achterliggende idee is eenvoudig: ervoor
zorgen dat het vrijwilligerswerk in Vlaanderen
kan evolueren zonder te veel belemmeringen.
Dat de Vlaamse regering de dynamiek van
het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven
duurzaam wil ondersteunen, is een teken van
vertrouwen en een bewijs dat vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties een onmisbare plek
innemen in het Vlaamse landschap.

Eva Hambach,
Vlaams Steunpunt
Vrijwilligerswerk vzw

Uit de boeken

Adviezen op papier
Er bestaat veel informatie over het werken met vrijwilligers in de erfgoedsector. Veel publicaties geven
informatie over het opzetten van een vrijwilligersbeleid, maar ze hebben het minder over hoezeer de rol
van vrijwilligerswerk binnen musea is veranderd.

D

VIJFTIG VERHALEN UIT DE PRAKTIJK
De bundel Geweldig en gewild laat vijftig
erfgoedprofessionals aan het woord
over hun samenwerking met vrijwilligers. Hoe doen ze het? Hoe vinden vrijwilligers hen? Welke obstakels komen
ze tegen in hun werk, en hoe gaan ze
daarmee om? De digitale bundel leest
prettig. Hij is bedoeld om te inspireren
en enthousiasmeren. Het beste advies
komt van Sofie De Ruysser. Zij geeft
de drie belangrijkste uitgangspunten
voor vrijwilligerswerk in musea. Maak
een onderscheid tussen vrijwilligerswerk en onbetaalde arbeid. Geef elke
vrijwilliger een goede begeleiding van
een betaalde kracht met eindverantwoordelijkheid. Benut en waardeer dat
een vrijwilliger méér is dan een paar
extra handen. De bundel besteedt ook
aandacht aan nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, zoals digitale vrijwilligers.
Geweldig en gewild. Vrijwilligerswerk in de
erfgoedsector. Vijftig inspirerende verhalen
uit de praktijk
Auteurs: Daphné Maes, Tine Vandezande,
Gregory Vercauteren en Valerie Vermassen,
2017. Een uitgave van Heemkunde
Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen
en FARO.

VRIJWILLIGERSBELEID IN MUSEA
Als je nog een vrijwilligersbeleid voor een
museum moet opzetten, dan is de uitgave
In de vaste collectie van het museum: de vrijwilliger. Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea een must. In vijf hoofdstukken worden de trends in
vrijwilligerswerk en de belangrijkste aandachtspunten benoemd. Het boek is gelardeerd met tips en
tricks en besluit met hoe je in zes stappen tot een goed
vrijwilligersbeleid komt. Bijzondere aandacht is er voor
Een bestuurder is werkgever
kleine musea. Deze musea hebben vaak geen of weinig
van de directeur, maar als de
betaalde krachten, waardoor het belang van een goed
bestuurder achter de balie staat vrijwilligersbeleid nog groter is.
Opmerkelijke tip: ‘Wees je bewust van de verschillende
als vrijwilliger zijn deze rollen
rollen van bestuurders. Een bestuurder is werkgever
weer omgedraaid.
van de directeur, maar als de bestuurder achter de balie
staat als vrijwilliger zijn deze rollen weer omgedraaid. Deze rolwisseling kan voor ruis in de organisatie
zorgen.’ Deze tip is vooral bestemd voor kleine musea. Hoewel… Een kenmerk van een goed museum
is dat de directeur zelf ook regelmatig achter de kassa of informatiebalie staat.
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ie rol is door de bezuinigingen in Nederland steeds groter geworden en daarmee
neemt ook de kans op conflicten tussen betaalde en onbetaalde krachten toe.
In Vlaanderen is de inzet van vrijwilligers nog niet zo omvangrijk, maar ook hier zal
naar verwachting de rol van vrijwilligers in de komende jaren flink groeien. We lichten drie
interessante publicaties kort toe. Twee hiervan zijn gratis te downloaden via de site van
Museumpeil: www.museumpeil.eu

In de vaste collectie van het museum: de vrijwilliger. Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea

Auteurs: M. Popvic, E. Boss, L.Tonckens, 2016

DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN IN VRIJWILLIGERSWERK
Onlangs verscheen een nieuwe editie van het Basisboek vrijwilligersmanagement. Dit handboek is in de
eerste plaats bedoeld voor HBO-opleidingen, maar het is ook goed geschikt als zeer compleet naslagwerk voor wie met vrijwilligers werkt. De auteurs geven drie belangrijke veranderingen in het vrijwilligerswerk aan sinds de vorige uitgave van hun boek (2009).
Ten eerste deden vrijwilligers vroeger vooral uitvoerend werk en werden ze aangestuurd door betaalde
krachten. Die zijn nu vaak wegbezuinigd. Vrijwilligers werken dus zelfstandiger en met meer verantwoordelijkheid. Dit houdt ook risico’s in: conflicten over de taakafbakening tussen beroepskrachten en
vrijwilligers, overbelasting van vrijwilligers.
Tweede grote verandering: het werk van vrijwilligerscoördinatoren.
Naast het aansturen en begeleiden van vrijwilligers worden ze nu ook
gevraagd om beleidsmatig mee te denken over de inzet van vrijwilligers. Hoe kan die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen? Welke positie nemen vrijwilligers binnen de organisatie in?
Hierover meedenken vereist tactische en strategische vaardigheden.
Derde verandering: de kennis van het werken met vrijwilligers.
Vroeger was die vaak bij de vrijwilligerscoördinator binnen de organisatie geparkeerd. Nu werken meer mensen binnen een organisatie
met vrijwilligers. De coördinator moet dus ook haar of zijn kennis met
collega’s delen.
Basisboek vrijwilligersmanagement. Aansturen, begeleiden en ondersteunen

Auteurs: Willem-Jan de Gast en Ronald Hetem, 2018
Franklin van der Pols,
hoofdredacteur
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Jongbloed!

De jongerencrew van het KMSKA
Het is een donkere donderdagavond in februari en de wijzers duiden
het tijdstip 18:15 aan. De collega’s van het KMSKA hebben inmiddels
hun werkplek verlaten en ik kijk uit naar het groepsgesprek dat ik zo
dadelijk met de jongeren van Jongbloed! zal hebben. Naar goede
gewoonte maken ze tweemaal per maand tijd vrij om na afloop van
hun lesverplichtingen een onderhoud te hebben met Sanne Van de
Werf, de coördinator, bedenker en bezieler van dit initiatief. Voor de
gelegenheid van dit themanummer van Museumpeil schuif ik mee aan
de vergadertafel en leg ik de groep mijn vragen voor.

content te maken voor de eigen leeftijdsgroep
en als denktank en klankbord te fungeren voor
het museum.

verschillende facetten van de museumwerking en gaat de groep ondanks de sluiting
van het KMSKA sinds 2011 dapper voort met
wat hen boeit.

OPSTART EN REKRUTEREN
Bij Jongbloed! bleken sociale media als
Facebook cruciaal voor de allereerste rekrutering. Een wervende open oproep die ook tot
de verbeelding sprak, bleek voldoende om al
enkele mensen over de streep te trekken. Die
eerste generatie Jongbloeders bleek vervolgens essentieel te zijn om zelf weer nieuwe
kandidaten aan te trekken. De mond-totmondreclame deed dankzij deze ambassadeurs duidelijk haar werk. Het spreekt voor
zich dat in de eerste plaats jongeren met een
affiniteit voor kunst en cultuur zich aangetrokken voelen. Die blijkt uit hun studies en opleidingen, maar ook hun persoonlijke interesses
en hobby’s zijn bepalend. Zo heeft Jongbloed!

JONGBLOED?
Sanne Van de Werf, publiekswerker in het
KMSKA, startte in 2010 met het initiatief om
gedreven enthousiastelingen tussen 16 en 24
jaar te verenigen onder de naam ‘Jongbloed!’.
De geselecteerde jongeren engageren zich
voor een jaar, maar krijgen de kans om hun
engagement elke keer voor een jaar te
verlengen, tot ze 25 zijn. Hun inzet kan gaan
van het organiseren van specifieke jongerenavonden en creatieve atelierprojecten tot het
opzetten van guerrilla-acties en het realiseren
van ongewone bezoekersgidsen. Acht jaar
later hebben verschillende jongeren de kans
gehad om mee te werken aan tentoonstellingen, hebben ze kunnen proeven van de
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Coördinator Sanne in gesprek met de jongeren in het Snijders&Rockoxhuis. © Wim Daneels

JONGBLOED = VRIJWILLIGER?
Eigenaardig genoeg kan de groep zelf zich niet
onmiddellijk identificeren met de benaming
’vrijwilliger’ en de perceptie van sociaal engagement die daarmee samenhangt. Nochtans
nemen deze jongeren ‘vrijwillig’ het initiatief
om tussen hun studies door en ondanks hun
overvolle agenda tijd te maken voor Jongbloed!
en het KMSKA. Het is duidelijk dat zijzelf aan
deze samenwerking een bijzonder statuut
toekennen. Hun voornaamste opdracht is

Elk (kunst)museum droomt ervan een schare
hippe jonge mensen tot zijn bezoekers en
vrienden te mogen rekenen. Millennials die
met elke pas door de zalen het stoffige museumimago doen afnemen. Bij de V&A was men
zelfs extatisch toen er ‘profane’ graffiti werden
aangetroffen op een van de toiletdeuren: het
ultieme bewijs dat er jeugd in de museumzalen rondloopt.

Wat trok hen finaal over de streep? De
meesten zochten een praktijkervaring die
aansluit bij hun interessesfeer en voelden
veel voor de unieke kans om achter de museumschermen te kunnen kijken. Daarnaast
speelt ook zeker het sociale gegeven: je re-

Bij de V&A was men zelfs extatisch
toen er ‘profane’ graffiti werden
aangetroffen op een van de
toiletdeuren: het ultieme bewijs
dat er jeugd in de museumzalen
rondloopt.
aliseert met een groep van gelijkgestemde
zielen die toch verschillende achtergronden
hebben, samen concrete doelen. Ook de selectieprocedure – er moet een heuse motivatiebrief worden ingediend – draagt bij tot
de ernst van de onderneming. Jongbloed! is
niet iets dat je er even bijneemt, het is een
volwaardig engagement van afspraken en
kansen. De jongere van zijn kant wordt even
serieus genomen, krijgt inspraak en werkt
naar concrete doelen.

DE LANGE TERMIJN?
Op het moment dat Jongbloed! werd
opgericht, was het KMSKA een van de
weinige musea in Vlaanderen dat dit type
van jongerenwerking opzette. Het museum

verkende als pionier het veld. Nu andere
musea gelijkaardige initiatieven beginnen op
te zetten, zullen de reputatie van het KMSKA
en het moment van de heropening het
verschil moeten maken.
Nu in Nederlandse musea vrijwilligers noodgedwongen steeds meer worden ingezet
op voorheen betaalde museumfuncties en
de Vlaamse museumsector binnen afzienbare tijd misschien wel een gelijkaardige
toekomst wacht, is het interessant na te gaan
of de Jongbloeders zouden kunnen worden
verleid tot een meer structureel vrijwilligerschap. Het beeld van oudere dames en
heren die in Nederlandse musea vaak zowel
winkel als café in goede banen helpen
leiden, springt hierbij onmiddellijk in het
oog. Zou het niet fijn zijn om voor de verandering een jong iemand achter de toog
of kassa te hebben? Voor de Jongbloeders
spreken café en winkel niet meteen tot de
verbeelding. Ze verlangen eerder naar een
activiteit die dichter bij hun interessegebieden aansluit: gidsen, ontwerpen, andere
vormen van creatieve output die meer in de
lijn liggen van de Jongbloedactiviteiten. Als
het KMSKA straks bij de heropening meer
inspanningen levert om de Jongbloeders
onder te dompelen in de verschillende
facetten van het museumbedrijf, zijn er wel
volop mogelijkheden om het engagement
verder te laten renderen. Op dit moment
is Jongbloed! te afhankelijk van de coördinator die hoofdzakelijk binnen het team
Publiekswerking opereert. De aansluiting
met de andere teams is minimaal.

SAMENWERKEN? KMSKA EN M HKA
De sluiting van het KMSKA in 2011 en van de
expositieruimte Koningin Fabiolazaal in 2015
dwong het KMSKA om vanaf 2016 de krachten
voor de jongerenwerking te bundelen met
M HKA. De initiële winst van deze aanpak ligt
voor de hand: waarom zouden twee kunstmusea op slechts 400 meter afstand van elkaar
een afzonderlijke jongerenwerking uitbouwen?
Een lagere werklast voor de betrokken coördinatoren en een groter bereik naar jongeren
waren mogelijke voordelen.
Na een samenwerking van twee jaar werd
besloten om elk apart verder te gaan. De
evaluatie van de poging leverde deze conclusies op: twee coördinatoren betekent niet
meteen dat de werklast gehalveerd wordt,
aangezien beiden ook de projecten in het
andere museum in zekere mate moeten
opvolgen. De afwezigheid van enige andere
samenwerking van beide musea verhinderde
bovendien een consequente afstemming van
elkaars projecten. Tot slot maakte de gezamenlijke aanpak het voor de jongeren moeilijk

Wat trok hen finaal over de
streep? De meesten zochten
een praktijkervaring die aansluit
bij hun interessesfeer en voelden
veel voor de unieke kans om
achter de museumschermen
te kunnen kijken.
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een toekomstige handelsingenieur met een
voorliefde voor tekenen in zijn rangen.

om binding te krijgen met één museum,
aangezien beide musea elk een sterke eigen
identiteit hebben. Een samenwerking kan wel
degelijk nuttig zijn, al is enige wisselwerking
op meerdere vlakken geen overbodige luxe.

TIPS
1. Alles staat of valt met een gemotiveerde coördinator.
2. Bepaal vooraf de graad van
participatie.
3. Creëer voldoende draagvlak binnen
de organisatie.
4. Schenk voldoende aandacht aan
het hele proces van solliciteren en
motivatie.
5. Selecteer gericht: ga voor een mix
in leeftijd, geslacht, opleiding en
interesse.
6. De groepssfeer primeert.
7. Hou het tof en gezellig.

Groepsportret Jongbloed! in het M HKA. © Jongbloed!

Frédéric Jonckheere,
KMSKA
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Uit het leven

Dagboek van een museumdirecteur
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Een dag in het museum. De meeste vliegen voorbij met een bonte veelheid aan bezigheden.
Bijvoorbeeld vrijwilligers te woord staan…
MORGEN
Het beloofde een van de eerste lentedagen te worden. Tijdens de autorit naar het
museum zag je de eerste toeristen al rondfietsen. Vandaag weer een drukke agenda.
Pff, wat moet ik mezelf soms in verschillende
gedaantes vertonen op één dag. Vanmorgen
zit ik met m’n hoofd vol cijfers en rapportages
van het afgelopen jaar, want het jaarverslag
moet eind deze week naar de gemeente toe.
Vanmiddag staat er een gesprek met een
vrijwilliger in de agenda dat wel eens anders
kan gaan lopen dan ik zou willen. In een
museum zijn vrijwilligers essentieel, communiceren met ze is alleen niet altijd gemakkelijk. En je moet zo zuinig op ze zijn, zonder
dat alles toelaatbaar is. Je zet toch dat extra
stapje, want ze zijn ambassadeurs. Maar ze
hebben andere belangen en zitten anders in
hun ‘werk’ dan een betaalde kracht. Je bent
geen broodheer, dus kan en mag je andere
dingen van ze verwachten. ‘Maatwerk’ noem
ik dit altijd, maar wel met een constante lijn
binnen de organisatie.
Al deze gedachten schieten meerdere keren
per week door m’n hoofd, maar speciaal
vandaag. Pff, ik hoop dat ze alleen komt,
dat zou het een stuk makkelijker maken. Ik
had al eerder begrepen dat haar man geen
grote fan van me was. Hij was vroeger ook
betrokken geweest bij het museum en vond
mijn koers op z’n zachts gezegd geen juiste.
Gelukkig was z’n lieve vrouw gebleven en
deed zij stilletjes maar vol energie allerlei
klussen in het museum. Zo had zij zich de
laatste tijd bezig gehouden met het herzien
van een verouderde historische fietsroute, en
daar was nu wat wrevel over. Nou ja, vooral
over de verlaging van de aanschafprijs.
MIDDAG
De ochtend vloog voorbij met die verantwoording van het voorafgaande jaar.
Gelukkig ziet dit jaar er beter uit, nu er een
mooie tentoonstelling gepland staat. Het is
altijd muntjes keren in een klein museum en
ik ben altijd weer blij als we een jaar netjes
kunnen afsluiten. Het blijft toch gemeenschapsgeld waar je mee werkt. Lunchtijd
schiet er door alle drukte bij in. Zittend
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achter mijn computer kauw ik nog gauw
een broodje naar binnen voordat ik naar
beneden moet voor de afspraak van 14 uur.
Ik zie dat er al koffie is gezet, fijn! Snel nog
even dat mailtje aftikken, dan de middagploeg welkom heten aan de balie voordat
ik naar de vergaderruimte loop. Bij de balie
is het een drukte van belang tijdens de
wisseling van de wacht. Uit mijn linkerooghoek zie ik opeens Jeanine, wat fijn dat ze er
weer is. Ik informeer snel even naar het pasgeboren kleinkind en bewonder de foto’s. Ze
vertelt dat ze binnenkort even met me wil
zitten, want ze heeft moeite met de nieuwe
kassa en de museumkaartscanner. Ik beloof
haar dat ik haar mail voor een afspraak met
de coördinator of met mij, en dat we het dan
in alle rust nog een keer doornemen.
NA DE MIDDAG
Als ik de vergaderruimte binnenloop zie ik
het meteen, Jeanine is niet alleen. Haar man
heeft recht tegenover de enig lege stoel
plaatsgenomen en zij zit er aan de zijkant
naast. Enigszins op m’n hoede ga ik zitten.
Gelukkig is mijn collega die de boel coördineert er ook. Jeanines man steekt meteen
van wal, de boosheid en teleurstelling
vliegen over tafel. Ik had volgens hem nooit
de prijs mogen verlagen van de historische
fietsroute, wist ik wel hoeveel werk hier in
zat?! En het gaat al jaren zo, dus waarom
moet nu alles anders? Jeanine zit er stil naast
en knikt af en toe goedkeurend.
De gedachten vliegen door m’n hoofd, wat
gebeurt hier? Wat doet hij hier? Hij is toch
geen vrijwilliger van het museum meer? Kan
ik dat zo zeggen? Wat vindt ze er zelf van? Ik
haal diep adem en zeg: ‘Meneer, ik merk dat
u heel erg boos bent maar ik ga er verder niks
aan veranderen. We merken al een tijd dat
de fietsroute niet zo goed meer loopt omdat
men hem te duur vindt. Ik heb besloten hem
in prijs te verlagen en daar blijf ik bij.’ Ik zie z’n
hoofd steeds roder worden en dan opeens
staat hij op en slaat met zijn vuist op tafel.
‘Dit pik ik niet, ik wil een verklaring!’ Ik kijk
opzij en zie zijn vrouw, mijn vrijwilliger, weggedoken in haar stoel. Arm mens, schiet het
door m’n hoofd. Ik besluit ook op te staan

en hem tot rust te manen, maar voor ik het
weet beent hij boos de ruimte uit en schrijdt
zij er achteraan zonder nog een woord uit
te spreken. Verbaasd kijk ik naar mijn collega,
wat is hier gebeurd?
NA DE FEITEN
Als ik in de avond naar huis rij, laat ik alle
gebeurtenissen nog eens door m’n hoofd
glijden terwijl de radio in de auto zachte
muziek speelt. Wat is het werken met vrijwilligers toch mooi, maar ook kwetsbaar
voor een museum. Alle vrijwilligers zitten
met zoveel verschillende motivaties dat het
soms onmogelijk is om niet op lange tenen
te gaan staan, zelfs als dit in het belang van
het museum is. Wat heb ik een meelij met
onze vrijwilligster die achter haar boze man
aan ging en weer met hem naar huis moest.
Waarom is hij zo boos? Hij is niet eens vrijwilliger bij ons? En waarom heb ik hem niet
meteen verzocht te vertrekken? Ik had toch
geen afspraak met hem?
Als ik mijn dorp binnenrijd, stel ik mezelf de
prangende vraag die al een paar uur gesteld
moest worden: had ik dit bij een betaalde
kracht ook laten gebeuren? Ik weet wel zeker
van niet, maar waarom heb ik er nu geen
stokje voor gestoken? Het antwoord maakt
me blij maar ook droevig. Ik was zo onder de
indruk van z’n dominantie. Sommige vrijwilligers veroorloven zich bepaalde vrijheden
die in een betaald werkverband nooit gerespecteerd zouden worden. Maar omdat ze
het vrijwillig doen, heb ik later dan goed was
pas ingegrepen. Dit gebeurt me niet nog
een keer. Als ik mijn straat binnenrijd, zie ik
mijn man al in de keuken staan. Wat ben ik
blij dat ik bij deze man thuiskom, iemand die
me steunt en waar nodig altijd achter me
staat. Ik zou willen dat meer mensen zich in
hun relatie gesteund zouden voelen.
Terwijl ik de deur opendraai, neem ik me
voor haar morgen te bellen om het netjes af
te sluiten. Soms is het beter voor alle partijen
om vaarwel te zeggen.
Aimée Streefland en Alexandra van Steen,
redacteurs

Uit de wijde museumwereld

Directeur in twee werelden

Gesprek met Steven Engelsman, Museum
für Völkerkunde, Wenen

VELDSLAG MET MINISTER
Op de vroege grijze ochtend stralen de
verlichte letters aan de gevel me tegemoet.
De man die verantwoordelijk is voor de
enorme gedaantewisseling van dit museum,
Steven Engelsman, wacht me op in de indrukwekkende hal. Zeventien jaren geleden
liepen we door het pas geopende Rijksmuseum Volkenkunde (de huidige naam van
het museum) in Leiden, trots op het eindresultaat: Steven, zijn staf en wij, de ontwerpers
van OPERA Amsterdam. Achter ons lagen vijf
jaar waarin we talrijke en diepgaande discussies voerden over de richting die het museum
op zou moeten gaan.
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25 november 2017. Het geheel gerenoveerde Museum für Völkerkunde kreeg de nieuwe naam Weltmuseum
Wien. Na 13 jaar gesloten te zijn geweest is het precies een maand geleden geopend. Tijdens de openingsavond
ondergingen op het voorplein meer dan 7500 mensen de show met tientallen artiesten uit alle windstreken en
werelddelen met grote geestdrift. In totaal bezochten die avond en de volgende dag een kleine 10.000 mensen
het nieuwe museum. De oude geesten die misschien nog in het jarenlang leegstaande gebouw ronddwaalden
werden in één klap weggeblazen.

Waren het in Leiden voornamelijk de moeizame onderlinge verhoudingen binnen de
organisatie die de voortgang bemoeilijkten,
in Wenen bleek naast vergelijkbare interne
problemen – niet voor niets werd een buitenstaander als nieuwe directeur aangetrokken –
ook de politiek een belangrijke hindernis. Een
felle veldslag met de nieuwe minister van
Cultuur leidt tot het verlies van een aantal
zalen en een budgetvermindering van vijf
miljoen euro. Maar de oorlog is gewonnen.
Van de problemen is niets meer te merken:
het museum is open, het straalt en iedereen is
vol lof.

Steven Engelsman. © KHM-Museumsverband

ZWART-WITCONTRAST
Steven leidt me met zijn gebruikelijke enthousiasme rond. Hij schetst in grote lijnen de
opzet van het museum en de keuze van de
onderwerpen. We staan vaak stil: bij opvallende presentaties, bij een van de vele
prachtig ingerichte vitrines, een verrassend
interactief programma of een uitdagende
tekst. De thema’s van de zalen, zoals Benin und
Äthiopien: Kunst, Macht, Widerstand; Kulturkampf in Wien; Ein Österreichisches Mosaik
Brasiliens; Im Schatten des Kolonialismus;
Sammlerwahn. Ich leide an Museomanie!; In
eine Neue Welt; Welt in Bewegung klinken als
titels in een verhalenbundel.

37

Museumpeil 50

Er is een opvallend contrast tussen de zalen:
acht ervan zijn donker, zwart bijna, en de
andere zes zijn geheel wit. De onderverdeling
heeft een conceptuele basis: de ruimte is wit
als het om een argument, een concept gaat.
Bijvoorbeeld als het onderwerp de kolonisatie betreft, het etnologische godsbewijs of
migratie. Als het primair om de collecties
gaat, zijn de zalen donker. Een theoretisch
principe dat ook visueel goed uitpakt. De
donkere zalen die over het algemeen erg rijk
zijn aan objecten en de witte ruimtes die
meestal minder objecten bevatten, vormen
op deze manier een afwisselende ketting van
ervaringen. Er is overal veel tekst. Het staat de
presentaties van de objecten meestal niet in
de weg vanwege de bijzonder geslaagde
lay-out van de vitrines. Het bevestigt wel dat
de behoefte tot het vertellen van verhalen
zich niet beperkt heeft tot de hoofdteksten
die het middelpunt van de opstelling vormen.
EUROPESE TOPPER
Het rondlopen door een museum kent ook
zijn fysieke grenzen: we besluiten verder te
praten als Steven weer terug is in Leiden. Van
een van de weinige directeuren die voor
meerdere musea de renovatie tot stand heeft
gebracht, wil ik meer weten over zijn visie
op de verschillen tussen de twee belangrijke
volkenkundige musea die onder zijn leiding
een enorme gedaantewisseling hebben
doorgemaakt. Ik ben benieuwd wat de
invloed van de plaats en de tijd hierop is
geweest: Leiden 1996-2001 en Wenen 20122017. Maar eerst vraag ik hem waar hij
achteraf het meest trots op is.
Steven Engelsman: ‘Waar ik in beide gevallen
begon in een situatie waar het dieptepunt
wel was bereikt, ben ik er trots op dat het
eindigde in twee musea die er uiteindelijk
weer helemaal zijn. Nog niet perfect natuurlijk. Er kan nog veel aan verbeterd worden,
maar ze mogen er weer zijn. Trots ook dat het
proces met vallen, opstaan, blutsen, blauwe
plekken, ruzies en gedonder uiteindelijk toch
iets moois heeft opgeleverd.’
‘In Leiden ben ik er ongelofelijk trots op hoe
sterk het museum er nu voor staat en hoe
goed het is toegerust om in die grote veranderingen die er kwamen een weg te vinden.
Het is nu in Europa een van de absolute
toppers. Ik ben op precies het juiste moment
weggegaan. Wat er daarna moest gebeuren,
die fusie met Tropenmuseum en zo, was
helemaal niet mijn ding geweest.’

Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden - Afrikazaal.
© Mike Bink
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Opening van het Museum für
Völkerkunde in Wenen

SYSTEMATISCH ECLECTICISME
Toen in de zomer van 2011 aan hem gevraagd
werd om naar Wenen te komen en het
museum daar uit het slop te trekken en een
nieuwe toekomst te geven, hoefde hij niet
lang na te denken. Hij nam zijn 20-jarige
ervaring als directeur in Leiden mee: ‘Nou, het
zijn duidelijk verschillende musea in Wenen

encyclopedie of een roman?’, legden de ontwerpers Het leven een gebruiksaanwijzing van
Georges Perec op tafel. Een boek met als ondertitel romans, een ontdekkingstocht door
een Parijs woongebouw. Alle 99 kamers
hebben hun eigen hoofdstuk waarin
honderden door elkaar gevlochten verhalen
over de bewoners en de aanwezige voorwer-

Er is overal veel tekst. Het staat de presentaties van de objecten meestal
niet in de weg vanwege de bijzonder geslaagde lay-out van de vitrines.
en in Leiden. En ik heb van Leiden ontzettend
veel geleerd. Wat ik daaruit heb meegenomen is uiteindelijk het begrip systematisch
eclecticisme, waar wij zoveel grappen over
hebben gemaakt en zoveel plezier van hebben gehad.’
Enige toelichting is hier op zijn plaats: naar
aanleiding van de enigszins provocerende
vraag van Engelsman tijdens de eerste fase in
het ontwerpproces, ‘Wordt ons museum een

pen huizen. Dat de structuur van het boek
gebaseerd is op een bestaand schaakprobleem en een ingewikkelde wiskundige uitdaging, zal Steven als doctor in de wiskunde
hebben aangesproken.
Engelsman: ‘Die encyclopedische roman van
Perec heeft mij geïnspireerd om sindsdien
het woord systematisch eclecticisme te
gebruiken. Het systematische zit hem in de
strenge structuur van het boek. En daarnaast

Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden - Oceanië
© Mike Bink

is het eclectisch, want als je eenmaal de
structuur hebt, kan je ook gewoon doen wat
je hart je ingeeft, wat je leuk vindt. In Leiden is
het voor mij echter meer de rationalisatie
achteraf geweest die het geheel een zinvolle
systematische aanpak gaf. Maar het museum
bleef in feite een klassiek volkenkundig
museum, dat heel erg mooi was ingericht.
Met al dit soort hulpmiddelen, dit soort intellectueel steigerwerk, hadden we het voor
onszelf zo voor elkaar dat we er met plezier
aan werkten en een invulling voor bedachten.
Het belangrijkste van het museum in Leiden
vind ik dat je in die hele fase van ontwerpen,
het bedenken van hoe het museum moest
worden, nog helemaal vastzat in de rigide
gedachte dat we een regionale verdeling van
de hele wereld hebben. De conservatoren die
voor die regionale verdeling staan zijn de
koningen van hun eigen gebieden. En tegelijkertijd willen we toch een museum maken
dat voor de bezoeker leuk is. In Wenen had ik
de vrijheid om te zeggen: we hebben 14
zalen en in elk van die zalen kunnen we een
verhaal vertellen dat ons het beste bevalt.’
DE WIJDE WERELD IN WENEN
In de praktijk komt het erop neer dat de conservatoren niet in een keurslijf van compleetheid gedwongen worden, maar dat ze
gevraagd wordt naar hun eigen favoriete onderwerpen, hun eigen verhalen. De zorg van
de stafleden en de ontwerpers van Ralph
Appelbaum Associates/Hoskins Architects
was vervolgens om te bepalen wat de constanten zijn door het hele museum heen.

En we zullen altijd het verhaal vertellen hoe
het komt dat die collecties in Wenen zijn
gekomen. Dat ontstond vanuit de verwondering dat er zoveel moois is in Wenen. Wat
heeft Oostenrijk in godsnaam met die wijde

'Het laten zien van een collectie
was de absoluut belangrijkste
constante: we doen het met
onze collecties. En we zullen
altijd het verhaal vertellen
hoe het komt dat die collecties
in Wenen zijn gekomen.'
wereld te maken gehad en hoe komen al die
objecten in Wenen? Dat was een hele vruchtbare aanpak om het mooiste uit de collecties
naar voren te halen.’
‘Dat levert een reeks spannende verhalen op,
zoals dat over de James Cook-collectie die
van Engeland naar Wenen verhuist na het faillissement van het museum in Londen. Over
de Mexicaanse verentooi die al in de 16de
eeuw in Oostenrijk terechtkomt. Over Franz
Ferdinand die de hele wereld rondreist en zijn
enorme collectie in Wenen onderbrengt.
Over de Japanners die zichzelf voor het eerst

‘Een heel mooi voorbeeld is de zaal met de
Wiener Schüle, waar het gaat over het etnologische Godsbewijs,’ vertelt Steven met een
lach op zijn gezicht ‘Pater Wilhelm Schmidt,
die leefde van 1868 tot 1954, denkt in de hitte
van de strijd die er in Wenen wordt gevoerd
tussen de communisten en de katholieken:
“Ik ga gewoon bewijzen dat God bestaat en
dan moeten die commies toegeven dat ze
ongelijk hebben.” Hij laat de paus betalen en
verzamelt met zijn antropologen de jagersverzamelaars in Vuurland, Zuid-Afrika en
Maleisië. Zij komen terug met vrijwel identieke
verzamelingen uit al die gebieden. En met
het verhaal dat al die mensen in één God
geloven. Dus het is waar, want zij zijn nog niet
gecorrumpeerd door de beschaving.’ Het is
een bewijs dat iedereen overtuigt die in één
God gelooft, maar niemand die dat niet deed.
Dus veel bijgedragen heeft het niet, behalve
dan dat door het onderzoek van pater
Wilhelm Schmidt het museum academisch
gezien nog steeds een centrum is voor kennis
over jagers-verzamelaars.
Aan dit soort verhalen ontleent het museum
zijn kracht: de bezoeker kijkt als het ware door
een Oostenrijks/Weens venster naar buiten.
In het Rijksmuseum Volkenkunde wordt de
bezoeker aan de hand van de antropoloog en
conservator meegenomen op een wandeling
rondom de aarde. De momenten waar stilgestaan wordt op die reis zijn heel precies gedefinieerd in plaats en tijd, maar het gaat
volgens Steven Engelsman nog steeds om
een representatie van de wereld.
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presenteren op de wereldtentoonstelling van
1873 in Wenen en de objecten, waaronder
een prachtig huismodel, achterlaten.’

‘En dat is het laatste wat ik in Wenen claim, of
expliciet niet claim: wij zijn geen museum dat
de wereld representeert. Het museum moet
een inspirerende plek zijn voor mensen van
allerlei culturen – en daar heb je er in het multiculturele Wenen heel veel van.’
Frans Bevers,
directeur van Frans Bevers, Design & Consultancy

Im Schatten des Kolonialismus: zaal in het nieuwe
Museum für Völkerkunde in Wenen

© KHM-Museumsverband

Steven Engelsman: ‘Het laten zien van een
collectie was de absoluut belangrijkste
constante: we doen het met onze collecties.
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‘Samen doen:
het nieuwe DNA
voor musea’

Anne Arninkhof, Fonds voor
Cultuurparticipatie
40

Aan een onopvallende gracht in
Utrecht huist het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hier gelooft men
in de verbindende kracht van
cultuur. Een van de dertig medewerkers is Anne Arninkhof. Zij is
als programma-adviseur nauw betrokken bij de nieuwe subsidieregeling MeeMaakPodia. Een buitenkans voor musea die geloven
in de kracht van samenwerken
met lokale gemeenschappen.

'We hebben in Wales groepen zeer
betrokken vrijwilligers ontmoet,
die echt uitstraalden dat het hún
museum was.'
Ken je musea met een dergelijke functie?
‘Zeker, Museum Rotterdam is een museum
dat interessante stappen zet. Ze zijn het
museum van de stad en betrekken de
inwoners bij wat ze doen. Zij stellen Rotterdammers belangrijke vragen als: “Als wij een
museum van jullie zijn, wat moeten we dan
doen, wat moeten we dan tonen? Wat willen
jullie behouden voor het nageslacht?” Denk
ook aan het Van Abbemuseum waar ze hun
werking inclusiever willen maken.’
Kunnen Vlaamse musea ook een
aanvraag doen?
‘Helaas niet. De regeling richt zich op Nederlandse instellingen. We hebben om inspiratie
op te doen wel naar het buitenland gekeken.
We zijn tweemaal op studiereis geweest
naar Engeland.’
Ex-gedetineerden en drugsverslaafden
Kun je iets meer over jullie ontmoetingen
in Engeland vertellen?
‘De eerste reis was een reis naar Londen met
theaterdirecteuren. We hebben daar verschillende theaters bezocht, van de Barbican tot
kleine wijktheaters. De tweede reis was met
twaalf museumdirecteuren naar de Paul
Hamlyn Foundation. Deze organisatie heeft
“Our Museum: Communities and Museums as
Active Partners” geïnitieerd. Met dit project
heeft men musea gesteund die actief wilden
gaan samenwerken met groepen in de gemeenschap. Musea die van hun museum ons
museum wilden maken. Kortom, de centrale
vraag was: ben je bereid om je omgeving,
om groepen actief te betrekken bij wat je
als museum doet? Ze hebben deze musea
vier jaar begeleid bij het creëren van “active
partnerships”.’
‘We voerden er gesprekken met de projectleiders en bezochten ook een van de deelnemende musea, het Openluchtmuseum in
Wales, om te onderzoeken wat het losmaakt.

We hebben in Wales
groepen zeer betrokken
vrijwilligers ontmoet, die
echt uitstraalden dat het
hún museum was. Ook
had men in dit museum
een aanpak ontwikkeld
om mensen die buiten de
maatschappij waren geraakt een nieuwe kans te
geven. Zo hebben we
hebben ex-gedetineerden en voormalig drugsverslaafden gesproken
die de gebouwen op het
terrein aan het herstellen
waren. Hun verhalen over
hoe belangrijk dit voor
hen was, hebben ons
echt geraakt.’
Wat was de motivatie
van musea in Engeland
om mee te doen?
‘De intrinsieke behoefte van musea om hun
eigenaarschap te delen. Althans bij de projectleiders die we spraken en die zeer
bevlogen waren. Ze gaven ook aan dat het
vaak lastig was om hun collega’s in het
museum te overtuigen om dit project te
omarmen. De hele organisatie moet meewillen, want anders lukt het niet. Je moet gezamenlijk besluiten dat je dit als organisatie
wil. Dat dit het nieuwe DNA van het museum
wordt. Want als je voor een gedeeld museum
aan de buitenkant kiest, moet je dat ook aan
de binnenkant doen. Als je wilt dat iedereen
een stem moet kunnen hebben, dan geldt dat
ook voor de interne organisatie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.’

'Als je voor een gedeeld museum
aan de buitenkant kiest, moet je
dat ook aan de binnenkant doen.'
Ook voor de kleintjes
Kun je andere mogelijke knelpunten
benoemen?
‘Na het project heeft de Paul Hamlyn
Foundation een rapport gepubliceerd waarin
ze mogelijke knelpunten benoemen, zoals
die interne problemen, maar ook het kortetermijndenken van veel musea. Verder is
opvallend dat kleinere musea vaak beter zijn
ingebed in de lokale gemeenschap. De
Foundation heeft een toolbox voor musea op
hun site gezet, zodat musea de meest gemaakte fouten kunnen vermijden. We gaan
de deelnemende instellingen de komende
twee jaar begeleiden en hopen uit dit traject
ook lessen en goede praktijkvoorbeelden te
kunnen halen.’

Jullie gaan de musea begeleiden.
Waar bestaat die begeleiding uit?
‘De musea krijgen jaarlijks twee intervisiebijeenkomsten met alle deelnemende instellingen en ook nog twee individuele gesprekken met een coach.’
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Jullie hebben een nieuwe subsidieregeling.
Voor wie is die bestemd?
‘Voor instellingen met een podiumfunctie,
dus voor theaters, maar ook voor bibliotheken en musea. Instellingen die op een vaste
plek door het jaar heen presenteren en tentoonstellen. Dus een plek waar altijd wat
gebeurt en die altijd toegankelijk is. We willen
graag instellingen ondersteunen die “samen
doen” tot de kern van hun organisatie en van
hun DNA willen maken.’

Hoeveel geld is er beschikbaar?
‘We hebben 1 miljoen beschikbaar. We kunnen
hier-mee maximaal twintig instellingen ondersteunen. Het gaat om subsidies van 50.000 tot
100.000 euro, maar de instellingen moeten dit
bedrag wel matchen. Ze moeten dus hetzelfde
bedrag bijdragen aan de activiteiten.’
Veel grote musea hebben tegenwoordig subsidiewervers in dienst. Kleinere musea zien vaak
op tegen de enorme tijdsinvestering en de
geringe kans op succes. Dat zou in dit geval
jammer zijn, omdat uit het Engelse onderzoek
blijkt dat de slaagkans en het blijvend effect
bij kleine musea veel groter is. Maken ook
kleinere musea een kans op subsidie?
‘Jazeker. We hebben ook telefonische spreekuren, voor alle musea ook die met weinig
ervaring in het aanvragen van subsidie. Dus
heb je vragen, bel ons even.’
En hoeveel papierwerk moeten de instellingen
aanleveren?
Anne lacht. ’Dat valt best mee, we hebben een
helder aanvraagformulier en daarnaast moet
je een projectplan van zowat 5000 woorden
inleveren. Dus het is niet zoveel papierwerk,
maar er gaat natuurlijk wel een berg denkwerk
aan vooraf.’
Meer informatie
Subsidieregeling MeeMaakPodia
Rapport Paul Hamlyn Foundation
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Point final

Klein museum, grote betekenis
Als directeur van een ‘klein’ museum roep ik al jaren dat een museum
voor een stad of dorp veel meer betekent dan alleen maar zorgen
voor het juiste beheer van de collectie en het vertellen van een
verhaal. Kleinere musea maken mijns inziens vooral het verschil
door het werken met allerlei soorten vrijwilligers. Daarnaast speelt
het ook een rol als verbinder binnen een gemeenschap.
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W

at is een gemeenschap? Het
is voor mij een plek waar
tradities, gewoontes en interesses gedeeld worden en waar normen en
waarden door een grotere groep aangehangen worden. Vrijwilligers spelen hierin
een cruciale rol als ambassadeurs van een
organisatie. Zij vertellen hun verhaal via
de informele kanalen van een gemeenschap. Dit is oncontroleerbaar en onzichtbaar, maar essentieel voor de legitimatie
van een organisatie. Een museum kan
fungeren als houvast en procesbewaker
van de vorming en het vastleggen van de
identiteit van een gemeenschap. Zo kan
een museum ook een plaats van betekenis
zijn voor allerlei (historische) organisaties
en kennisoverdracht, en kan het de verbindende schakel zijn tussen lokale ondernemers en non-profitorganisaties. Het
museum als een centrum voor sociale en
culturele educatie.

VERBINDEND
Waarom is deze vraag de laatste tijd
zo booming? Mede omdat musea zich
continu moeten buigen over de vraag
‘wat is mijn relevantie’? ‘Welke rol speel
ik binnen het culturele veld waarin ik mij
beweeg’? In de afgelopen jaren hebben
veel kleinere musea zich keer op keer
opnieuw moeten uitvinden om het hoofd
boven water te houden tijdens (dreigende)
bezuinigingsrondes. Terwijl grotere musea
een enorme groei laten zien in bezoekersaantallen en financiën, ligt dit voor
kleinere musea heel anders. Met weinig
tot geen betaalde krachten was en is het
nog altijd roeien met de riemen die je hebt.
Samenwerking is geen luxe maar bittere
noodzaak voor de kleintjes.
Waar ligt die maatschappelijke relevantie
van het museum en wat beteken ik voor
de gemeente die mij subsidieert? Kan
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een museum de identiteit van het gebied
waarin het zich bevindt definiëren, vastleggen, doorgeven? Ik denk van wel en ik denk
dat juist daar de kracht ligt! Een museum
heeft geen winstoogmerk en kan een
verbindende rol vervullen tussen allerlei
organisaties en groepen. Een museum
moet daarvoor wel de ruimte krijgen en
professionalisering is nodig. Directie en
medewerkers zouden niet moeten sturen
op het belang van het museum alleen.
Dat belang zou moeten zijn dat het een
centrale positie inneemt in een gemeenschap en dat het onderdeel is van de legitimatie. De collectie is dan een middel om
dit te bereiken, geen doel an sich.

COLLECTIE ALS MIDDEL
Er zijn voorbeelden te over van musea die
zich uitdrukkelijk verbinden aan het dorp
waar ze zich bevinden. Zo participeert het
Nationaal Vlechtmuseum waar ik nu werk,

in een project samen met de gemeente
en ondernemersvereniging om het winkelklimaat te verbeteren door leegstaande
panden te vullen met collectie. Samen
werken we zo aan de revitalisering van
het gebied. Daarnaast participeren we in
een werkgelegenheidsproject om mensen
met een uitkering aan het werk te krijgen.
Binnen het museum vinden ze een beschermde plek om weer opgenomen te
worden in het werkende leven. Op deze
manier vervult het museum een veel
bredere rol dan alleen het beheren en
behouden van een collectie. Sterker nog, ik
gebruik in mijn museum juist de collectie
om andere doelen te behalen. De collectie
als middel, niet als doel. Dát is naar mijn
mening de manier voor kleinere musea
om het hoofd boven water te houden.
Maak je belangrijk in de regio waar je je
bevindt. Zorg dat je sociaal en cultureel
relevant bent. Maak het verschil door een
verbinding te maken met de mensen en
het gebied. Dan spelen de grootte van je
pand en collectie, of je hoeveelheid personeel een veel kleinere rol dan je denkt.

Aimée Streefland,
redacteur Museumpeil en
directeur Nationaal Vlechtmuseum
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