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Op 24 mei vond in Lamot (Mechelen) een stu-
diedag plaats georganiseerd door Heemkunde 
Vlaanderen en Herita. Vijftig deelnemers volgden 
de dag, die in het teken stond van het thema vrij-
willigerswerking. Hoe voer je anno 2014 een goed 
vrijwilligersbeleid voor je lokale erfgoedorganisa-
tie? Hoe rekruteer en onthaal je nieuwe (jonge) 
vrijwilligers? Hoe zorg je ervoor dat die nieuwe 
(jonge) vrijwilligers blijven komen en gemotiveerd 
blijven? Hoe hou je rekening met de ‘nieuwe vrij-
williger’? Op al deze vragen en nog veel meer kre-
gen de deelnemers een antwoord.

De studiedag werd begeleid door Koen Vermeulen. 
Hij is sinds 2009 actief als trainer/consulent vrijwil-
ligersbeleid en geeft hierover ook workshops, maar 
was voordien al jaren zelf bezig met het uitwerken 
en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid van organi-
saties in o.a. de zorg- en de jeugdsector. Op de stu-
diedag stelde Koen Vermeulen de term ‘customer 
delight’ centraal. Je vrijwilligers dien je namelijk te 
behandelen als klant: je moet deze verwennen en 
verdienen door je eigen goede handelingen. Cus-
tomer delight valt dan ook letterlijk te vertalen als 
klantengenot of klanteneuforie. 

De dag was ingedeeld in vier deelthema’s, waarbij 
elk thema werd voorafgegaan door twee voorbeel-
den uit het erfgoedveld gevolgd door een brain-
stormmoment. Gewapend met de nodige tips, 
nieuwe invalshoeken en voorbeelden gingen de 

deelnemers in discussiegroepjes aan de slag. Elke 
groep, bestaande uit zowel deelnemers van diverse 
organisaties als geïnteresseerden en vrijwilligers 
zelf, dachten na over de uitdagingen en formuleer-
den hierbij enkele tips. Per groep werden de bevin-
dingen kort overlopen en tips opgesomd. Er bleken 
verrassend veel goede tips en aandachtspunten uit 
de discussies naar boven te komen. 

In dit verslag leggen geven we vooral de inhoud van 
de voorbeelden weer, aangevuld met een selectie uit 
de tips die tijdens de rondetafelgesprekken gefor-
muleerd werden.1 Voor een uitgebreidere toelich-
ting over de theorie i.v.m. deze thema’s verwijzen 
we naar de twee voorgaande artikels die hierover al 
in Bladwijzer verschenen.2

Een goed vrijwilligersbeleid start met 
een goede visie 
In veel organisaties is er al een vrijwilligerswerking 
aanwezig: het is belangrijk om die visie te structu-
ren en op papier te zetten. Het bestuur moet im-
mers aan één zeel trekken, anders gaat iedereen een 
andere richting uit. Bovendien zorg je er ook best 
voor dat alle inspanningen die geleverd worden ef-
ficiënt gebeuren en elkaar niet tegenwerken. Daar-
om is het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk 
is wat die visie inhoudt.

Voor het thema ‘visie’ kwamen de Heemkundige 
Kring Arendonk Als Ice Can en de Vrienden van de 
Izegemse Musea aan het woord als voorbeelden. 

• De Heemkundige Kring van Arendonk Als Ice 
Can gaf toelichting bij hun succesvolle herop-
start waarbij ze nu o.a. werken met werkgroepen 
waarvoor telkens een bestuurslid verantwoorde-
lijk is. 

 Na 36 jaar bleek de kring eind 2012 met slechts 
drie bestuursleden op stervens na dood. Een 
noodoproep om nieuwe vrijwilligers aan te trek-
ken in het gemeenteblad bracht op niet veel reac-
tie te weeg. Bart Vosters hoorde van het maleur 

Studiedag vrijwilligerswerking
in lokale erfgoedorganisaties

De rondetafelgesprekken
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in de heemkring en besloot eens naar de verga-
dering te gaan omdat hij het zonde zou vinden 
dat de heemkundige kring zou verdwijnen. Op de 
tweede vergadering die hij bijwoonde werd hij al 
gevraagd om de nieuwe voorzitter te worden. Hij 
aanvaardde de job en hervormde de organisatie. 
Hij deed hiervoor o.a. inspiratie op tijdens een 
begeleidingstraject van Heemkunde Vlaanderen. 
In plaats van maandelijks te vergaderen met alle 
vrijwilligers wordt er nu in deelgroepjes en werk-
groepen vergaderd (cafetaria, museum, archief, 
W.O.I en bemdfestival). In die deelgroepjes wor-
den ook externen en tijdelijke vrijwilligers betrok-
ken. Eénmaal per maand komen de verantwoor-
delijken van de werkgroepen bijeen om elkaar te 
informeren en om afspraken te maken. Om de 
drie maanden is er wel nog een grote vergade-
ring voor alle vrijwilligers die willen komen. Die 
werkwijze blijkt veel praktischer dan voorheen. 
Ook het imago werd aangepakt: een nieuw logo 
en een nieuwe huisstijl werden gelanceerd en 
met de website, facebook en twitter stapten ze 
de eenentwintigste eeuw binnen. Een laatste ac-
tiepunt was een actieve ledenwervingscampagne 
waarbij men maar 5€ betaalt voor het eerste jaar 
lidmaatschap en men het museum gratis kan be-
zoeken én een lezing gratis kan bijwonen. Sinds 
september hebben ze daarmee 43 nieuwe leden 
verkregen, waarbij vooral jongere leden werden 
gezocht en gevonden (de 250 andere leden zijn 
voornamelijk zestigplussers). 

 De hele hervorming zorgde ervoor dat ze op dit 
moment terug 25 actieve bestuursleden hebben.

• De Izegemse Musea (borstelcollectie en schoe-
nencollectie – representatie van belangrijke 
nijverheid in de voorbije 200 jaar) worden on-
dersteund door twee soorten vrijwilligers: de 
gidsenkring en de VIM (vrienden van de Izegem-
se musea). De gidsenkring heeft eigen statuten 

en doelstellingen/taken. Om de vriendenwerking 
goed te doen draaien hebben ze bij de oprichting 
ervan goed nagedacht over de organisatie van 
het vrijwilligerswerk binnen die structuur. Hoe 
vind en behoud je vrijwilligers? Welke taken kun-
nen ze uitvoeren? Hoe bewaak je de kwaliteit? 
Vrijwilligers dienen een meerwaarde te zijn voor 
het museum, als hulp voor het huidige perso-
neel. Goede afspraken zijn uiteraard nodig. Van 
beide kanten moet er bereidheid zijn om elkaar 
te begrijpen en te appreciëren. De VIM heeft als 
taak het promoten/bekendmaken van de musea. 
Daarnaast kopen ze ook collectiestukken aan en 
geven ze praktische hulp bij het opbouwen van 
tentoonstellingen. Een VIM-lid betaalt lidgeld 
en krijgt in ruil een nieuwsbrief, drie activiteiten 
per jaar, uitnodigingen voor de openingen van 
de tentoonstellingen en gratis toegang tot de 
musea. Het VIM-team, dit is de naam van het 
bestuur van de vrienden van de musea, startte in 
2013  met zes mensen. Vandaag hebben ze tien 
tot elf mensen met een sterk gemotiveerde team-
leider. In 2013 waren er 170 leden, in mei 2014 
waren dat er al 209. De vrienden zorgen op dit 
moment echt voor de bekendheid van de musea 
en zo ook voor een draagvlak bij de bevolking. 
Dankzij hun hulp blijft het mogelijk het muse-
um met de huidige (beperkte) middelen open te 
houden. Ze helpen ook effectief door mee na te 
denken en oplossingen aan te reiken voor prak-
tische problemen. De volgende uitdaging is om 
ook jongere vrijwilligers en leden te betrekken.

Selectie van tips uit de 
rondetafelgesprekken:

- What’s in the name!
Een naam kiezen is erg belangrijk. Zo klinkt 
‘vrienden van’ zacht en laagdrempelig, want ver-
staanbaar voor iedereen. Bij TOLERANT heb-
ben ze zelfs het woord ‘bestuur’ weggegomd. 
Vandaag spreken ze van een ‘pijlers’ (= soort 
werkgroep – hun werking is dus opgebouwd 
vanuit taken i.p.v. functies). Bij de Izegemse 
Musea zijn ze een ‘team’ i.p.v. een bestuur. Ook 
hier hoor je weer sterk het ‘samenzijn en samen 
werken aan iets’. 

- Co-creatie!
Het is heel belangrijk dat jouw leden iets ‘mee-
maken’. Ga niet alleen op zoek naar wat jouw 
organisatie nodig heeft, maar kijk ook eens 
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welk ‘vlees je in de kuip hebt’. Wat zijn de ta-
lenten en competenties van de mensen bij jou 
in de vereniging? Stel dit niet enkel vast maar 
ga hier ook mee aan de slag. Laat leden (en 
niet-leden) mee nadenken over een project én 
ga samen aan de slag. Co-creatie is het nieuwe 
participatie.

-Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend
Als je projectmatig gaat werken, wordt je heem-
kring dan niet de Wild West waar ieder zijn ei-
gen regels bepaalt?
Neen, het is belangrijk dat je als bestuur een 
kader aanreikt waarbinnen projecten en taken 
worden uitgevoerd. Vrijwilligers verwachten dat 
ook. Breng dus structuur aan door deadlines af 
te spreken, terugkoppelmomenten in te plan-
nen, draaiboeken op te stellen, een communi-
catieplan op te stellen, enzovoort. 

-Maak je vereniging op maat van de vrijwil-
ligers
Kijk naar de eigen mensen en hun capaciteiten. 
Doe dingen die haalbaar zijn voor hen. Laat ze 
zaken doen die nuttig zijn én die ze graag doen. 

-‘Borg’ je organisatie op langetermijn
Verzeker de toekomst van je organisatie door 
een duurzame structuur, visie en beleid uit te 
werken.

Erfgoedvrijwilligers rekruteren en  
onthalen: twee cruciale stappen in  
je vrijwilligersbeleid
Om vrijwilligers te rekruteren, moet je mensen vra-
gen om een taak uit te voeren, niet om vrijwilliger 
te worden, dat werkt drempelverlagend. Als een 
vrijwilliger de eerste stap heeft gezet om zich in te 
zetten voor een vereniging, is het belangrijk dat die 
goed onthaald wordt, om te vermijden dat hij er 
na de eerste keer de brui aan geeft. Het is dan ook 
aangewezen om eerst een kennismakingsgesprek 
met de vrijwilliger te hebben en daarbij te polsen 
naar de verwachtingen van zowel vrijwilliger als ver-
eniging.

Voor rekruteren en onthalen luisterden we naar de 
ervaringen van de Roede van Harelbeke en de  Ant-
werpse Vereniging voor Romeinse Archeologie. 

• Het bestuur van de Roede van Harelbeke werd 
opmerkelijk jonger door het gericht vragen van 
mogelijk geïnteresseerden. 

 De Heemkundige kring de Roede van Harelbe-
ke werd in 1976 opgericht, maar bleef in 2012 
maar met vijf bestuursleden over, waarvan vier 
oudere bestuursleden de fakkel aan de jeugd wil-
den overdragen. Het jongste bestuurslid was te-
vens de archivaris van de Harelbeke. Het bestuur 
besloot samen te gaan zitten met een lid dat 
vroeger als student ook al eens twee jaar in het 
bestuur had gezeten. Samen bekeken ze welke ta-
ken er waren en welke ‘jongere’ mensen ze daar 
eventueel voor konden aanspreken. Ze zochten 
hiervoor bij leden, bezoekers van het archief en 
auteurs van het tijdschrift en hielden er rekening 
mee dat het mensen waren die ook in team kon-
den samenwerken. Vervolgens nodigden ze alle 
mensen uit om een avond bij te wonen waarbij 
een consulent van Heemkunde Vlaanderen uitleg 
gaf over hoe een heemkundige kring een heden-
daagse werking kan uitbouwen. Op die avond 
werden de mensen ook effectief gevraagd om 
een bestuursfunctie op te nemen. Die werkwijze 
lukte en ze konden aan de slag met een bijna 
geheel nieuwe ploeg. De oudere bestuursleden 
waren ook aanwezig op die avond en waren blij 
de fakkel te kunnen overdragen. Ze beloofden 
de nieuwe mensen in te werken en bij te staan 
met informatie over het verleden als ze daarover 
vragen hadden. Het hernieuwde bestuur koos er-
voor de werking te continueren, maar wel aan te 
passen en hedendaagser te maken. Zo hebben 
ze de naam de Roede van Harelbeke wel behou-
den, maar noemen ze zich nu een ‘erfgoedkring’ 
in plaats van een ‘heemkundige kring’. Ze blijven 
het tijdschrift uitgeven, maar hebben de vorm-
geving aangepast. Ook een website en facebook 
konden niet uitblijven. 

Het nieuwe bestuur van de De Roede van Harelbeke
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• Het bestuur van de Antwerpse vereniging voor 
Romeinse archeologie (AVRA vzw) organiseert 
normaal gezien enkel kleinschalige activiteiten 
voor de leden. 

 Voor hun vijftigjarig bestaan wou de vereniging 
echter een grootse tentoonstelling uitwerken. 
Omdat ze met niet genoeg waren om de op-
bouw, permanentie en afbraak van de tentoon-
stelling te verzorgen, hebben ze toen uit hun 
aangesloten vaste leden vrijwilligers aangetrok-
ken om hen te helpen bij het openhouden van de 
tentoonstelling. De vrijwilligers werden goed be-
geleid en omkaderd: zij ontvingen een overzicht 
met uitleg over de structuur en communicatiere-
gels van de vzw, kregen ondersteuning op maat 

en een beloning (een leuke lego-pin en tentoon-
stellingsbrochure = tevens achtergrondinforma-
tie om de bezoekers te informeren). Er werd een 
verantwoordelijke aangesteld om de vrijwilligers 
te coördineren: dit zorgde voor duidelijke com-
municatie en het overzichtelijk houden van de 
werkroosters en andere praktische zaken. De 
vrijwilligers konden zelf de uren kiezen waarop ze 
permanentie hielden. Deze werkwijze heeft heel 
goed gewerkt. Ze konden rekenen op heel wat 
extra vrijwilligers die hun job uitstekend hebben 
uitgevoerd.

De tentoonstellingsbrochure van AVRA geeft ook meer uitleg bij elk tentoongesteld object zodat alle vrijwilligers ook de 
bezoekers kunnen informeren mochten ze vragen hebben. ©AVRA
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Selectie van tips uit de 
rondetafelgesprekken:

- Baken af
In het Gevangenismuseum van Merksplas mer-
ken ze dat je veel meer mensen bereikt als je het 
werk in taken verdeelt. En zelfs die taken nog 
eens in deeltaken. Het is ook belangrijk om ta-
ken ook in tijd af te bakenen. Werk projectma-
tig en met duidelijke deadlines. 

- Stap voor stap
Heemkundige kring van Kinrooi: Tijdens de 
uithangbordactiviteiten van de vereniging (bv.. 
opendeurdagen) moet je zorgen voor een warm 
onthaal en je zichtbaar opstellen. Dan moet je 
mensen aanspreken en luisteren en uitkijken 
naar potentiële vrijwilligers. Stap voor stap kan 
je hen toeleiden naar bepaalde taken/project-
groepen. 

- Werk samen
Bij Erfgoed Balen werken ze geregeld samen 
met andere actoren, ook buiten het erfgoedter-
rein. Ze gaan er echt voor om het volledige pro-
ject samen uit te denken en uit te werken. Op 
die manier kun je minder evidente vrijwilligers 
betrekken: vb. jongeren, verzamelaars, onder-
wijzers, ...

Coachen, evalueren en exit inbouwen 
in het vrijwilligersbeleid van je 
organisatie
Coaching of begeleiding van de vrijwilligers is en 
blijft belangrijk, vooral voor de nieuwe, maar ook 
voor de bestaande vrijwilligers. Vertrek hierbij 
steeds vanuit de persoon en de nood van de vrijwil-
liger. Voorzie één aanspreekpunt binnen jouw or-
ganisatie: dit kan een ervaren vrijwilliger of de vrij-
willigerscoördinator zijn. Evalueren is cruciaal voor 
een goede werking en een continue motivering van 
de vrijwilligers. Focus op hoe de activiteit verliep en 
hoe die aangepakt werd, niet op hoe die persoon is 
en wat het gevolg hiervan is voor de activiteit. Als 
een vrijwilliger weggaat, moet je polsen naar zijn 
motivatie voor het weggaan. ‘Exitten’ is ook waar-
derend bedanken en niet afrekenen. Het ideale sce-
nario is dan ook dat je vrijwilligers die weggaan kan 
waarderen en dat je hen kan vragen of je nog steeds 
op hun expertise en netwerk beroep kan doen, in-
dien nodig.

De Geschied- en Heemkundige Kring van Kinrooi 
en de werkgroep Heemkunde Sint-Kruis deelden 
hun kennis over coachen, evalueren en exit. 

Rik Vankevelaer, de vrijwilligersverantwoordelijke van de 
Geschied- en Heemkundige Kring van Kinrooi

• In Kinrooi werd het aanduiden van een vrijwil-
ligersverantwoordelijke een echte troef bij het 
uitwerken van hun vrijwilligersbeleid. Tijdens het 
volgen van een begeleidingstraject vrijwilligers 
rekruteren van Heemkunde Vlaanderen beslo-
ten ze bij de Geschied- en Heemkundige Kring 
van Kinrooi om hun vrijwilligerswerking gestruc-
tureerder aan te pakken. Ze hebben een grote 
groep vaste vrijwilligers die instaan voor de bege-
leiding van klasbezoeken aan het museum of die 
de inventarisatie van archief en documentatie 
op zich nemen. Om de taken van die vrijwilligers 
beter op elkaar af te stemmen en om ze gestruc-
tureerder te laten verlopen heeft de vrijwilligers-
verantwoordelijke samen met hen schema’s of 
draaiboeken uitgewerkt waar de opeenvolging 
van taken en bevoegdheden op aangeduid wer-
den. De vrijwilligers krijgen een individuele be-
geleiding op maat die flexibel aanpasbaar is: als 
iemand bijvoorbeeld in een bepaalde periode 
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meer of minder tijd heeft wordt hiermee reke-
ning gehouden. Ook mensen die minder mobiel 
worden, krijgen aangepaste taken. Ze kiezen er 
bewust voor om hen te blijven betrekken. Naast 
die vaste vrijwilligers besloten ze om te werken 
met werkgroepen om ook lossere medewerkers 
te betrekken. Zo hebben ze op dit moment een 
werkgroep rond W.O.I en de verdwenen midden-
stand. Voor die laatste werkgroep werken ze met 
deelgroepjes van minimum drie personen per 
kerkdorp. Rik Vankevelaer brengt die vrijwilligers 
per kerkdorp samen om de taken te verdelen en 
begeleidt de vrijwilligers ook op individuele basis 
via huisbezoeken. Ze kunnen het werk van thuis-
uit doen. In 2017 zal hun gezamelijk werk resul-
teren in een tentoonstelling. 

Werkschema voor de ordening van bidprentjes van de Ge-
schied- en Heemkundige Kring van Kinrooi

• Brugs Ommeland is een heemkundige kring die 
momenteel bestaat uit een (centrale) “moeder-
vereniging” en zes werkgroepen. Van de ongeveer 
500 betalende leden, die de tweemaandelijkse 
(Heemkundige Bijdragen) en de driemaande-
lijkse publicatie (Brugs Ommeland) ontvangen, 
vormen een aantal geregistreerde vrijwilligers de 
centrale Raad van Bestuur (van de zogenaamde 
“moedervereniging”). De bestuurs- en de werk-
vergaderingen van de moedervereniging en van 
de grootste werkgroepen zijn respectievelijk 
maandelijks en wekelijks en verlopen volgens een 
afgesproken regeling. Ze tellen in totaal een vijf-
tigtal vrijwilligers.

 De coaching van nieuwe vrijwilligers, voor zowel 
het centrale bestuur als binnen de werkgroepen, 
gebeurt zowel formeel (in eerste instantie op 
de bestuursvergaderingen) als informeel (op de 
werkvergaderingen). Deze coaching situeert zich 
zowel in de betrokken ondersteunende sectoren 
(vrijwilligersstatuut, vzw-wegeving, vergoedin-
gen, verzekeringen …) als in de domeinen van de 
specifieke taken die de vrijwilliger zal uitoefenen 
(archivering, boekhouding …). Van bij het aan-
trekken van een vrijwilliger wordt er rekening ge-
houden met de verwachtingen van de vrijwilliger 
in kwestie.

 De evaluatieprocedure waarvoor gekozen werd 
betreft een taakevaluatie die verbonden is met 
de bespreking van de agendapunten tijdens de 
bestuursvergaderingen. Er grijpen geen formele 
individuele evaluatiegesprekken plaats en even-
tuele informeel uitgesproken persoonsgebonden 
evaluaties omtrent collega’s komen niet aan bod 
bij de taakevaluaties.

 Bij de ‘verwachte’ exits, zoals na een lange staat 
van dienst of bij een vooraf aangekondigde ge-
plande exit, wordt tijdig uitgekeken naar een ver-
vanger en wordt de betrokkene (en de partner) 
gepast bedankt en gevierd. Bij een onverwachte 
of plotse exit hanteert het bestuur geen afreke-
ningstrategie ten opzichte van de betrokkene, 
maar wel een geformaliseerde bezinning ter ver-
betering van de eigen werking. 

 

1. Sorteren op 
eerste letter   
en per letter 
gebundeld 

Nieuw bidprentje               Doos                
“nieuwe bidprentjes”  

2. Alfabetisch 
sorteren en 
per letter 

gebundeld 

Dubbel? 

Nee Ja 

Origineel Kopie 

Afvaldoos Dubbels                          
(in keuken) 

Sorteerbak                              
(in berging) 

Controle PC 

Dubbel? 

Nee Ja 

Origineel Kopie 

Invoeren in PC 

Doos bij PC  
“in te voeren” 

Archief 
“fichebakken” 

Archief dubbels 

Willy 

Jos 

Jos 

Rik 

Rik 

Jos Willy 

Rik 

Doos  
“gesorteerd” 

Bidprentjes 
Laumen 
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Selectie van tips uit de 
rondetafelgesprekken: 

- Bedank je medewerkers
  – doe dit goed zichtbaar
In het documentatiecentrum (DSMG) hangen 
ze af en toe een bedankbriefje aan het prikbord 
van de leeszaal. Hierop bedanken ze een mede-
werker voor iets fijn dat hij gedaan heeft. Fijn 
voor die medewerker, maar het werkt ook aan-
stekelijk bij de bezoekers. Die zien dat er in het 
documentatiecentrum goed gewerkt wordt en 
dat er een goede sfeer hangt. 

- Bestuurder wordt Coach
De voorzitter van de Roede van Harelbeke her-
kent zichzelf in de rol van coach. Een ‘bestuur-
der’ stuurt zijn ploeg aan, daar zit het idee va 
co-creatie weinig in vervat. Wil je een vereniging 
op een moderne manier leiden dan moet je in 
de huid van de coach kruipen: aanmoedigen, 
met mensen praten over hun noden en dromen, 
positieve feedback geven, mensen met plannen 
steunen en meelopen. Geef vertrouwen. 

- Bijsturen is beter dan botsen
TOLERANT en het Gevangenismuseum van 
Merksplas hebben beide al ervaren dat je niet 
moet wachten tot er een groot probleem is om 
projecten, taken, de werking van de organisa-
tie te bespreken. Je moet mensen kansen geven 
om zichzelf te verbeteren. Maar als organisatie 
moet je dit dan wel in je werking inbedden. Het 
moet een cultuur worden. 

- Maak duidelijke afspraken
Geregeld evalueren? Hoe doe je dat zonder dat 
het therapie dreigt te worden? 

Bij Erfgoed Lommel vinden ze een goed verslag 
eigenlijk al een handige manier. In ieder verslag 
staan op het einde de ‘to do’s’ (takenlijstje). 
Die worden de volgende vergadering overlopen. 
Ook in het Gevangenismuseum Merksplas zien 
ze een goed verslag als een heel handig mid-
del om de organisatie en taken te sturen. Het 
verslag is dus niet enkel een weergave van een 
vergadering, maar ook een handig werkmiddel 
in de organisatie. 

Koen Vermeulen vult hierbij aan dat het inder-
daad goed is om je te richten op taken en niet 

op personen. Daar moet je op letten. “Jij hebt 
dat niet gedaan” is geen goede start. Overloop 
dus de taken die moeten gebeuren. Welke lo-
pen goed? Welke zij nog niet afgerond? Hoe 
pakken we dit verder aan, …

- UITDAGING: Exit
Heel wat verenigingen vinden het moeilijk om 
leden of bestuurders een stap terug te laten zet-
ten. Er zijn voorbeelden van heel oude mensen 
die nog graag naar de heemkring komen, maar 
het werk dat ze vroeger deden niet meer aan-
kunnen. Of hun aanpak is verouderd waardoor 
het werk dat ze verzetten eigenlijk ‘zinloos’ is 
geworden. Sommige laten die mensen gewoon 
verder doen. Bij heemkring x gebeurde het dat 
een oude man stierf en dat niet veel later zijn 
klassementen werden weg gegooid omdat ze 
verouderd waren. Dit lokte heel wat reacties uit 
bij de andere leden: “Wat gaat er met ons werk 
gebeuren wanneer wij sterven? Gaan jullie dat 
dan ook weggooien?”. Heel delicaat dus. De 
heemkring x zou dat nu nooit meer zo aanpak-
ken.  

Daarom vindt de tafel het voorbeeld van Kin-
rooi wel mooi. Daar zoeken ze een taak die zin-
vol is voor de organisatie en haalbaar voor de 
oudere man in kwestie. Deze heemkring heeft 
duidelijk aandacht voor het sociale aspect. 
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Hoe speel je ‘Flexivol’ in op de ‘nieuwe 
vrijwilliger’?
Op dit moment engageren jonge vrijwilligers zich 
niet meer zoals vrijwilligers dat dertig jaar geleden 
deden. Om in te spelen op de eigenheden van die 
‘nieuwe’ vrijwilligers moet je met een aantal facto-
ren rekening houden. Een handig overzicht van die 
factoren wordt samengevat in het Flexivol-model. 
Bedoeling is deze acht begrippen elk jaar op het-
zelfde moment eens te bekijken en te beslissen wat 
je zwak begrip is op dat moment. Het komende 
jaar werk je dan een actie uit om dit te verbeteren.

De acht factoren van het Flexivol-model3 zijn: 
Flexibiliteit Flexibility
Legitimiteit/imago Legitimacy
Eenvoudig toegankelijk Ease of acces
Experiment/ervaring Xperiment
Stimulansen/prikkels Incentives
Variatie Variation
Organisatie is vlot Organisation
Lachen/ontspanning Laughs

Hoe inspelen op de ‘nieuwe vrijwilliger’ werd inge-
leid door het Gevangenismuseum Merksplas en de 
Gallische Hoeve. 

Karel Govaerts van het Gevangenismuseum

• Karel Govaerts van het Gevangenismuseum gaf 
meer uitleg over hun geslaagde zoektocht naar 
vrijwilligers voor de ontsluiting van de landlo-
persdossiers uit Merksplas en Wortel. Een groep-
je van twee personen maakte in het Rijksarchief 
van Beveren fotoscans van alle bladzijden van de 
inschrijfregisters van de landlopers. De andere 
vrijwilligers wonen in heel Vlaanderen en doen 
het werk thuis op hun eigen computer. Ze typen 
op hun eigen tempo minutieus de gegevens lijn 
per lijn over in excell-lijsten zodat bijvoorbeeld 

nakomelingen van landlopers te weten kunnen 
komen of de naam van hun voorvader op de lijs-
ten voorkomt en hij dus in Merksplas of Wortel 
opgevangen werd. Ze hebben de vrijwilligers ge-
vonden via het verspreiden van een heel gerichte 
vacature die in samenwerking met de Erfgoed-
cel Noorderkempen wijd verspreid werd o.a. via 
de websites van FARO, cultuurnet en via de site 
vrijwilligerswerk.be. Vijftien mensen reageerden 
en werden elk individueel bij hen thuis opgeleid. 
Verschillenden onder hen zijn pas afgestudeerd 
en werkzoekend. Er is één verantwoordelijke in 
het museum die de vrijwilligers begeleidt. Ze or-
ganiseren regelmatig bijeenkomsten met de vrij-
willigers die meewerken aan dit project, om hen 
op de hoogte te houden van de stand van zaken, 
maar ook om ze de gelegenheid te geven elkaar 
te leren kennen en informatie uit te wisselen. Eén 
keer per jaar organiseren ze ook een bedank-
etentje. Op die manier houden ze (bewust) reke-
ning met heel wat verschillende begrippen uit het 
Flexivol-model!

De werkgroep Amscaldis van de Gallische hoeve zorgt voor 
het demonstreren van ambachten. ©Gallische hoeve

• vzw Gallische Hoeve, in Destelbergen nabij 
Gent, is een historische archeologische recon-
structie van een landelijke nederzetting uit de 
Late IJzertijd – Vroege Gallo-Romeinse periode, 
die bepaalde aspecten van deze periode pro-
beert te doen herleven door middel van levende 
geschiedenis en experimentele archeologie, zon-
der het educatieve aspect uit het oog te verliezen. 

 De vrijwilligers hebben  heel verschillende achter-
gronden: geschiedenis en archeologie, maar ook 
bouw, electromechanica, IT, politie, onderwijs 
etc. De jongste medewerker is ca. twaalf jaar, de 
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oudste medewerker is er tachtig. Er is een aan-
zienlijke groep twintigers. 

 Er zijn vier grote werkgroepen : Amscaldis (de-
monstraties van ambachten), Eduwer (educa-
tieve werking), Imago (natuurwerkgroep: on-
derhoud historische veldjes, vlindertellingen) en 
Furor (krijgersgroep). Het is niet nodig om zich 
te beperken tot een vast lidmaatschap van één 
werkgroep (uitzondering: Furor vanwege vei-
ligheid). Vrijwilligers zijn vrij te shoppen tot ze 
hun plaats gevonden hebben. Ze zijn vrij om in 
meerdere werkgroepen actief te zijn alsook om in 
geen werkgroep actief te zijn. 

 De werkgroep Furor overlapt gedeeltelijk met 
Eduwer omdat men ook verplicht leert gidsen als 
krijger om zo te vermijden leden aan te werven 
die ‘vechten om te vechten’. De vrijwilligers van 
de werkgroep Furor mogen, nadat ze de basis 
aangeleerd te hebben, zelf een eigen personage 
creëren waarbij ze zelf de periode, regio en type 
krijger mogen kiezen. Voor deze werkgroep is 
een duidelijk lidmaatschap vereist. Er is ook een 
uitgebreid reglement en men verwacht van de 
vrijwilligers dat ze zeker regelmatig komen (wie 
gedurende één maand niet komt kan geweigerd 
worden voor een combatfunctie op evenemen-
ten). Die regels zijn nodig om de veiligheid te ga-
randeren omdat ze immers met wapens moeten 
omgaan. 

 Voor projecten van meer tijdelijke aard worden 
er projectgroepen opgericht. Projectgroepen zijn 
niet vastgelegd in het huishoudelijk reglement 
waardoor de werking flexibeler is. De grootste 
projectgroep is op dit moment Celtbal. Bedoe-
ling van die werkgroep is keltische muziek en 
dans te herbeleven. Ze maken hiervoor bijvoor-
beeld reconstructies van instrumenten.

 Door de projectgroepen en de werkgroepen 
waar men flexibel tot kan toetreden (behalve de 
Furor) krijgen de vrijwilligers de kans om zelf te 
kiezen welk soort vrijwilligerswerk ze willen uit-
voeren. Bovendien kunnen ze ook zelf beslissen 
om eens te variëren en een ander soort taak of 
project uit te werken.

Selectie van tips uit de  
rondetafelgesprekken:
- Creëer momenten van gewoon gezellig samenzijn
In het documentatiecentrum (DSMG)  had 
men de gewoonte om allemaal in aparte ka-
mertjes te werken. Op een bepaald moment 
voerde men daar gezamenlijke koffiepauzes in. 
Dit leidde tot twee positieve gevolgen:

1. Goed voor de groepssfeer: je praat wat bij, je 
leert elkanders onderzoek kennen door er infor-
meel over te praten.
2. Betere service voor de bezoekers (‘klanten’). 
Tijdens de pauzes wordt er verteld welke men-
sen je aan het helpen bent. Vaak geven de col-
lega’s tips waardoor een bezoeker nog sneller 
of beter geholpen kan worden. 

- Niets zo groepsbindend als succeservaringen
Je kunt op veel manieren een groepsgevoel cre-
eren. Samen op uitstap, koffie drinken, samen 
iets gaan drinken na een vergadering, een be-
zoek brengen aan de activiteit van een nabu-
rige heemkring. Maar wat ook zeker heel goed 
werkt zijn succeservaringen. Samenwerken aan 
een project waarvan zowel het voortraject als 
het eindproduct slagen, is heel groepsbindend. 
Hoe kan je zo’n succeservaring bereiken? Bij 
de Roede van Harelbeke hebben ze op een be-
paald moment een bevraging gedaan bij hun 
brede achterban: “Welke activiteiten en pro-
ducten vinden jullie goed van de heemkring?”. 
Daaruit bleek dat iedereen het tijdschrift enorm 
waardeerde. Daarom besliste de heemkring om 
hier extra op in te zetten: de vormgeving werd 
gemoderniseerd met kleurendruk, een mooi 
logo en huisstijl, veel foto’s. Dit leverde heel 
wat nieuwe lezers en tevreden klanten op. 

Na het rondetafelgesprek over het Flexivol inschake-
len van vrijwilligers werd de dag afgesloten met een 
woordje van dank voor alle sprekers, moderatoren, 
verslaggevers en deelnemers. De deelnemers gingen 
tevreden naar huis. Een deelnemer verwoordde zijn 
appreciatie kort en bondig in zijn evaluatieformu-
lier: ‘Het was een zeer interessante en aangename 
studiedag. Bedankt!’ 

Daphné Maes (consulent Heemkunde Vlaanderen)
en Lissa Van Hecke (Verantwoordelijke Collectieve 
Dienstverlening Herita)
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1 Hartelijk dank aan de verslaggevers van de rondetafelgesprekken. Dit artikel kwam mede tot stand dankzij hun verslagen: Bram Dierckx, Maarten Jacobs, Janna 
Lefevere, Barbara Struys en Ellen Van de Velde.

2 K. Vermeulen en D. Maes, ‘Ook op zoek naar witte raven? Vrijwilligers rekruteren voor lokale erfgoedverenigingen’, Bladwijzer, 1 (2011), nr. 1. & D. Maes, E. Verdur-
men en K. Vermeulen, ‘Hou ze aan boord. Erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden’, Bladwijzer, 2 (2012), nr. 5.

3 Het Flexivol-model resulteert uit een onderzoek van Gaskin (1998) in het Verenigd Koninkrijk. Hij onderzocht wat jongeren daar van het vrijwilligerswerk verwach-
ten. Het verlanglijstje werd samengevat in een gebruiksklare succesformule voor hedendaags vrijwilligerswerk.


