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INLEIDING
Al vanaf de opening van het Dongha museum (nu: DE LOOIERIJ) in 1998 zijn vrijwilligers
actief binnen onze organisatie. Vrijwilligers geven het publiek toegang tot de historische plek
en tot de kennis over deze plek en doen dat met veel toewijding. In 2011 is DE LOOIERIJ
geopend en de behoefte aan een groter aantal vrijwilligers is toegenomen. De organisatie
wordt steeds professioneler en de vrijwilligers groeien hierin mee. We zijn uit de pioniersfase
en zitten nu in een transitie, waarbij meer taken verdeeld gaan worden. Om de
samenwerking tussen DE LOOIERIJ en haar vrijwilligers een goede basis te geven is dit
vrijwilligersbeleid geformuleerd.
Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Ons museum staat midden in de
samenleving en de vrijwilligers zorgen voor de verbinding daarmee. Vrijwilligers zijn de pijler
van de organisatie en zijn onmisbaar. Ze zijn enthousiast en publieksvriendelijk, ze
ondersteunen in onderzoek en binden de achterban. Daarnaast werkt het museum ook met
vrijwilligers om financiële redenen. Dankzij vrijwilligers kunnen we veel meer werk verzetten,
zonder daarbij kwaliteitsconcessies te doen. Museum DE LOOIERIJ werkt met
vrijwilligersovereenkomsten.
Vrijwilliger zijn is meer dan vrijblijvend meedoen aan activiteiten. De stichting stelt eisen aan
zijn vrijwilligers, maar geeft er ook iets voor terug: een wij-gevoel, trots, kennis en ervaring.
De stichting werkt met een vrijwilligersovereenkomst, waarin de rechten en plichten van een
vrijwilliger zijn vastgelegd. Jaarlijks wordt er een vrijwilligersuitje georganiseerd aan het einde
van de zomer, om daarmee teambuilding te bereiken. Getracht wordt dit te combineren met
een stukje educatie, bijv. met een educatief uitstapje.
Ook is er jaarlijks in januari een nieuwjaarsreceptie, samen met de Vrienden van DE
LOOIERIJ, waarbij ook de vrijwilligers worden uitgenodigd.
Er zijn veel regels en voorschriften van toepassing binnen het museum. Vrijwilligers kunnen
de informatie vinden op het intranet van de stichting. Iedere vrijwilliger heeft een eigen
inlogcode en kan zowel thuis als in het museum alles vinden. De intranetsite wordt
onderhouden door een vrijwilliger van PR en communicatie. Van de belangrijkste regels is
ook een gelamineerde versie aanwezig: in een kaartenbak achter de receptie.
Omdat niet iedereen bereikt wordt met het intranet zullen er regelmatig nieuwsbrieven
worden verstrekt door het secretariaat of het sectorhoofd gasten. Ook vinden er jaarlijks twee
à drie plenaire sector-overleggen plaats. Een sectorhoofd plant jaarlijks een
voortgangsgesprek in met zijn vrijwilligers. Het sectorhoofd kan hier hulp bij vragen van het
sectorhoofd “Vrijwilligers”.
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De vrijwilligers krijgen de door hen betaalde kosten, gemaakt voor het museum, vergoed en
enkele vrijwilligers met een bovenmatige tijdsinzet voor het museum krijgen maximaal de
vrijgestelde vrijwilligersvergoeding (2021 € 1.800 per jaar) betaald.
Liesbeth Martens,
Vrijwilligerscoördinator Stichting Museum De Looierij
namens het bestuur van Stichting Museum De Looierij
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Vrijwilligersbeleid
DEFINITIE VRIJWILLIGERSBELEID
Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen onze organisatie tot hun
recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven, op een zodanige manier
dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden. Deze voorwaarden
worden soms vastgelegd in een of meerdere documenten (geformaliseerd), of/maar vaak
ook gewoon informeel geregeld (in hoofden van mensen).
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
Binnen het bestuur is één lid verantwoordelijk voor het vrijwilligersmanagement. Dit lid zorgt
ervoor dat het vrijwilligersbestand actueel is; dat wil zeggen dat deze functionaris inzicht
heeft welke mensen zich inzetten voor de stichting. Hij/zij wordt hierbij gevoed door de
sectorhoofden, die zorgdragen dat de vrijwilligerscoördinator wordt geïnformeerd over de
status van vrijwilligers.
De sectorhoofden zorgen dat de vrijwilligersovereenkomsten zijn getekend en actueel
gehouden worden. De overeenkomsten worden centraal geadministreerd en vallen onder
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de vrijwilligerscoördinator. Voor het inrichten van een
organisatie die met vrijwilligers werkt zijn de rol en positie van de vrijwilligerscoördinator
essentieel. Het moet duidelijk zijn wat de coördinator doet en welke taken in zijn/haar pakket
zitten. Onderstaande taken vrijwilligerscoördinator.
Algemene taken extern
➢ Bijhouden wat er landelijk gebeurt op het terrein van vrijwilligerswerk. Op de hoogte
zijn van ontwikkelingen en trends.
➢ Contact onderhouden met de vrijwilligerscentrale in Dongen (Contour De Twern) en
eventueel met de gemeente inzake vrijwilligersbeleid.
Algemene taken intern
➢ Opstellen van het vrijwilligersbeleid, samen met de sectoren en bestuur.
➢ Bewaken van de juiste uitvoering van het vrijwilligersbeleid en bij actualisering beleid
maken.
➢ Wervingsplan maken en helpen uit te voeren.
➢ Eerste gesprekken voeren met nieuwe “zoekende” vrijwilligers.
➢ Eerste gesprekken voeren met nieuwe vrijwilligers binnen een sector, samen met het
sectorhoofd.
➢ Administratie vrijwilligersovereenkomsten en opstellen persoonlijke inwerklijst.
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Uitvoerende taken
➢ Zorgen voor een goede algemene informatievoorziening via intranet voor de
vrijwilligers en het tijdig actualiseren van deze informatie.
➢ Meewerken aan de vrijwilligersnieuwsbrief
TYPE VRIJWILLIGER
Er zijn vier type vrijwilligers
1.
2.
3.
4.

De lange-termijn-vrijwilliger
De episodische vrijwilliger
Maatschappelijke stagiaire
De betaalde vrijwilliger

DE LANGE-TERMIJN -VRIJWILLIGER
We kennen een standaard
vrijwilligersovereenkomst, die elke
vaste vrijwilliger ondertekent. Het
betreft hier een algemene
overeenkomst met de Stichting en een
bijlage waarin de condities zijn
opgenomen rondom de rol en taak van
de vrijwilliger.
In bijlage A tref je de algemene
overeenkomst aan en bijlage B de
specifieke rol- en taakbijlagen bij deze
overeenkomst.
DE EPISODISCHE VRIJWILLIGER
Steeds meer mensen geven de voorkeur aan kortdurend, concreet en afgebakend
vrijwilligerswerk boven traditioneel lange termijn vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: een week
meewerken aan een evenement of een kindervakantie, of incidenteel een handje helpen via
een digitale klussenbank. Deze trend staat bekend als episodisch vrijwilligerswerk. Het
betekent vrijwillige inzet van korte duur of voor eenmalige evenementen of projecten.
De categorie van episodisch vrijwilligerswerk bevat verschillende varianten, afhankelijk van
intensiteit en terugkeerpatronen van de inzet.
Theoretisch gezien kan een vrijwilliger zich op tijdelijke, interim of sporadische wijze inzetten:
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➢ Tijdelijke vrijwilligers zijn voor enkele uren of één dag actief, ze komen niet terug en
ze zijn op geen andere wijze bij de organisatie of het doel betrokken.
➢ Interim vrijwilligers zijn met enige regelmaat bij de organisatie of het doel betrokken,
maar voor een beperkte periode (bijvoorbeeld zes maanden).
➢ Sporadische vrijwilligers zetten zich regelmatig in, maar voor korte periodes.
DE MAATSCHAPPELIJKE STAGIAIRE
In Dongen worden maatschappelijke stages gecoördineerd door Stichting Contour DeTwern.
Regelmatig zullen er stageplaatsen worden aangeboden of door ons gevraagd. We
verbinden ons hierbij aan de standaardregels die worden aangereikt door Contour DeTwern.
Dit betekent dat er een overeenkomst wordt gemaakt tussen de stagiaire en DE LOOIERIJ.
Voor elke maatschappelijke stage wordt er een stagebegeleider benoemd. De
stagebegeleider zorgt ervoor dat de afspraken met de stagiaire en de school worden
onderhouden.
Stagewerkzaamheden moeten voldoen aan de eisen van de ATW (arbeidstijdenwet) en de
NRK (Nadere Regeling Kinderarbeid). De stagebegeleider zorgt er voor dat de
werkomstandigheden voldoen aan de ARBO-normen.
De stagebegeleider zorgt voor een goede begeleiding van de leerling tijdens de
maatschappelijke stage.
DE BETAALDE VRIJWILLIGER
De betaalde vrijwilliger is een vrijwilliger met specifieke afspraken rondom beloning. Beloning
kan plaatsvinden omdat er specifieke kennis, kunde of vaardigheden vereist zijn, die
uitsluitend op betaalde wijze verkregen kunnen worden.
Ook wanneer voor een bepaald evenement onvoldoende vrijwilligers kunnen worden
gemobiliseerd kan het bestuur besluiten een beloning te geven voor
vrijwilligerswerkzaamheden.
Afspraken hierover worden individueel schriftelijk vastgelegd. De vrijwilligersvergoeding is
nooit hoger dan het maximaal fiscaal gestelde maximum bedrag.
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PROCESSEN VRIJWILLIGER
Een vrijwilliger is aspirant vrijwilliger voor twee maanden. We spreken van een lange-termijnvrijwilliger als deze gemiddeld minimaal twee dagdelen per maand werkzaamheden uitvoert.
De lange-termijn-vrijwilliger heeft meestal al wel een beeld wat hij of zij wil gaan doen binnen
DE LOOIERIJ. De intake van een vrijwilliger vindt in zo’n geval plaats door het hoofd van de
sector waarbinnen de vrijwilliger gaat werken samen met de vrijwilligerscoördinator.
PROCES NIEUWE VRIJWILLIGER:

1. Bij de intake wordt de vrijwilliger verteld wat vrijwilliger zijn bij DE LOOIERIJ betekent.
Men attendeert hem op de ICOM, de Ethische Code voor Musea en het
vrijwilligersbeleid.
2. De aspirant vrijwilliger krijgt een niet-ingevulde vrijwilligersovereenkomst mee.
3. Tijdens het intakegesprek worden de volgende zaken gevraagd: naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en geboortedatum. Deze gegevens
worden doorgegeven aan de vrijwilligerscoördinator en deze bewaart deze in
overeenstemming met de privacywetgeving..
4. De vrijwilligerscoördinator neemt deze gegevens hierna over in een spreadsheet,
waarin alle gegevens over vrijwilligers, bestuur en een samenvatting van de
afspraken met vrijwilligers zijn opgenomen. Deze spreadsheet valt onder
verantwoordelijkheid van de vrijwilligerscoördinator en wordt uitsluitend intern
verspreid indien dit voor activiteiten noodzakelijk is.
5. Verder vraagt het sectorhoofd om een pasfoto of gezichtsfoto te overhandigen voor
het smoelenboek op het intranet (niet verplicht i.v.m. AVG). De vrijwilliger kan op
grond van de AVG weigeren te worden opgenomen in het ‘smoelenboek’.
6. De vrijwilligerscoördinator geeft de persoonsgegevens door aan de contentmanager
van het intranet zodat deze wordt opgenomen als geregistreerde gebruiker en in het
“smoelenboek”. De contentmanager van het intranet zal de aspirant-vrijwilliger de
toegangscode tot het intranet verstrekken.
7. De vrijwilligerscoördinator geeft de persoonsgegevens door aan de medewerker
vrijwilligerszaken (verjaardagen)
8. Afhankelijk van de sector krijgt de vrijwilliger door het sectorhoofd een
inwerkprogramma (-training) voorgeschoteld. Er wordt een mentorvrijwilliger uit de
sector gekoppeld aan de vrijwilliger. Dat kan ook het sectorhoofd zijn. De aspirantvrijwilliger kan aan de slag.
9. Na twee maanden vindt er een evaluatie plaats tussen het sectorhoofd en de
vrijwilliger. De afspraken worden nog eens doorgenomen.
10. Uiterlijk tijdens dit gesprek wordt de vrijwilligersovereenkomst (A/B) getekend.
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11. Het kan zijn dat de vrijwilliger met behulp van sleutels toegang moet krijgen tot het
museum of één van de depots. De sleutels worden overhandigd evenals een
beveiligingspasje en toegangsinstructie, waarbij er een bruikleenovereenkomst wordt
getekend.
12. Het sectorhoofd en de coördinator beveiliging bewaken dit proces.
13. Als er sprake is van het verkrijgen van toegangscodes of –sleutels wordt hiervan de
coördinator beveiliging in kennis gesteld. Deze coördinator zal ook de toegangscode
verstrekken aan de vrijwilliger.
14. Wanneer hardware beschikbaar wordt gesteld (laptops bijv.) wordt er een
bruikleenovereenkomst opgemaakt en getekend.
15. Het sectorhoofd overhandigt een getekende kopie van de vrijwilligersovereenkomst
(A/B) aan de vrijwilligerscoördinator.
16. De vrijwilligerscoördinator werkt eventueel de spreadsheet bij en slaat de
vrijwilligersovereenkomsten (A/B) op in een map.
PROCES MUTATIE VRIJWILLIGER
Wanneer een vrijwilliger aangeeft andere werkzaamheden te willen doen binnen DE
LOOIERIJ, dan betekent dat de vrijwilligersovereenkomst B zal moeten worden aangepast.
1. Indien een vrijwilliger bij meerdere sectoren werkzaam is, betekent het dat er
meerdere taken op bijlage B van de vrijwilligersovereenkomst worden aangevinkt. In
principe heeft een vrijwilliger maar één sectorhoofd waarmee hij zijn formele
overeenkomst met de stichting afstemt. Deze rol hoort bij het sectorhoofd waar de
vrijwilliger de meeste taken uitvoert
2. De vrijwilliger geeft aan bij het sectorhoofd dat hij een andere rol gaat vervullen of
extra gaat vervullen. Dat kan ook bij een andere sector zijn dan waar hij nu werkzaam
is. Hij meldt dit in zo’n geval bij het nieuwe sectorhoofd.
3. De vrijwilligersovereenkomst B wordt in samenspraak met het sectorhoofd en de
vrijwilliger aangepast en getekend en doorgegeven aan de vrijwilligerscoördinator.
4. De vrijwilligerscoördinator past het spreadsheet aan en geeft de eventuele mutaties
door aan de contentmanager van intranet en de coördinator beveiliging (indien van
toepassing).
PROCES VERTREKKENDE LANGETERMIJN VRIJ WILLIGER
Er zijn verschillende manieren waarop het vrijwilligerschap beëindigd kan worden:
•
•
•

DE LOOIERIJ en de vrijwilliger beëindigen in overleg de samenwerking.
De vrijwilliger beëindigt de samenwerking. De vrijwilliger geeft in dit geval bij het
sectorhoofd aan dat hij stopt met zijn vrijwilligerswerkzaamheden.
DE LOOIERIJ beëindigt de samenwerking. DE LOOIERIJ kan hiertoe besluiten op
basis van de volgende redenen:
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o

o
o

Als de vrijwilliger structureel en in ernstige mate niet meer voldoet aan de
gestelde eisen en daarmee samenwerking binnen de organisatie onmogelijk
blijkt.
Als de vrijwilliger niet meer in staat is zijn taken volgens de richtlijnen die hij
hiervoor ontvangen heeft te verrichten.
De vrijwilliger overlijdt.

De acties zijn de volgende:
1. De vrijwilligerscoördinator zoekt de vrijwilligersovereenkomst op (A en B).
2. Afhankelijk van de voorwaarden worden spullen ingenomen (sleutels bijvoorbeeld)
3. De vrijwilliger coördinator gaat de vrijwilliger persoonlijk bedanken met attentie voor
de bewezen diensten.
4. De vrijwilligerscoördinator stuurt bij overlijden de erven een afscheidskaart en zorgt
voor een attentie bij de uitvaart / crematie.
5. De vrijwilligerscoördinator schoont de spreadsheet op en meldt aan de
contentbeheerder van intranet en evt. coördinator beveiliging, dat de medewerker
geen vrijwilliger meer is. De gegevens van de vrijwilliger worden verwijderd. De
vrijwilligersovereenkomst wordt vernietigd.
PROCES “ZOEKENDE” VRIJWILLIGER
De vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator voeren een intakegesprek, waarna er een plan
besproken wordt om snuffelstages te organiseren bij diverse sectoren. De eerste 7 stappen
zoals bij elke nieuwe vrijwilliger worden dan doorlopen. De vrijwilligerscoördinator legt
contact met de diverse sectorhoofden en maakt afspraken met de vrijwilliger en de sectoren
over de snuffelstages.
Dit wordt in een e-mail of brief aan zowel de vrijwilliger als de sectorhoofden meegedeeld.
Er wordt hierbij ook een afspraak gemaakt om te evalueren. Wanneer het tijdens de stage al
duidelijk wordt wat de vrijwilliger wil, dan wordt de snuffelstage onderbroken en gaat het
sectorhoofd met de vrijwilliger verder bij stap 8.
Besluit de vrijwilliger zich toch niet thuis te voelen bij DE LOOIERIJ, dan nemen we afscheid
en wordt de aspirant-vrijwilliger uit de bestanden gehaald. (zie “Proces vertrekkende lange
termijn-vrijwilliger)
ROLLEN EN TAKEN BINNEN DE LOOIERIJ
Momenteel zijn er geen beroepskrachten werkzaam binnen de stichting, dus iedereen is
vrijwilliger. Dat betekent dat ook een bestuurslid vrijwilliger is en afhankelijk van zijn taak een
vrijwilligersovereenkomst tekent (A/B).
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Het bestuur van de Stichting voert managementtaken uit zoals het ontwikkelen van visie en
strategie, het notuleren van bestuursbesluiten, archivering van stukken, het uitvoeren van het
financiële beleid incl. fondsenwerving (samen met de “vrienden”).
Vrijwilligersfunctie
Door een specifiek vrijwilligersdoelgroepenbeleid te voeren, kunnen we groepen in de
samenleving benaderen en werven voor het vrijwilligerswerk. Hoe gerichter we bijvoorbeeld
wervingsacties voeren en toespitsen op een geselecteerde groep, hoe meer kans op succes.
Een andere benadering is om in te spelen op de verschillende motivaties van mensen om
vrijwilligerswerk te gaan doen.
De samenleving verandert en dat leidt er ook toe dat mensen bewuster en selectiever
keuzes maken om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze kiezen vooral voor gebieden die dicht
bij hun eigen belevingswereld liggen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor
verschillende (potentiële) vrijwilligersgroepen en aspecten die daarbij een rol spelen. We
kennen binnen de sectoren diverse taken en rollen, waarmee we dus specifiek kunnen
werven.
Het sectorhoofd is verantwoordelijk voor het inwerkprogramma van een nieuwe medewerker.
De uitvoering besteedt hij uit aan de benoemde mentorvrijwilliger. Inwerken kan bestaan uit
een introductiecursus of een training-on-the-job.
Nummer

Sector/Taakgebied Rol

Taak (Hoofd)

A1

Horeca

Serveren tijdens
activiteiten
Dagelijks onderhoud
huishoudelijke apparaten
Inkopen
horecabenodigdheden.
Onderhandelen inkoop
Voorbereiden van horecaactiviteiten
Bereiden
maaltijden/hapjes
o Bezoekers
ontvangen
o Verkopen van
producten en
diensten
o Informatie
verstrekken

Catering

A2

Apparatuur beheer

A3

Inkoop

A4

Algemeen

A5

Bereiden

B1

Gasten

Gastheer/gastvrouw
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o

B2
B3

Winkelvoorraad
Winkelbeheer

B4

Vrijwilligerscontacten

B5

Planner
museumdiensten

B6

Organisator
groepsbezoeken

B7

Workshopbegeleider

C1

Collectiebeheer

Administrateur
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Surveilleren in
museum
o Stimuleren horecagebruik bezoekers
o Op orde houden
van de sanitaire
voorzieningen
o Financieel
verantwoorden van
de dienst
o Uitvoeren
werkzaamheden
volgens de
protocollen
(vinklijst)
Serveren
Voorraadcontrole winkel
Assortiment winkel
beheren
Bijhouden verjaardagen
vrijwilligers (attentie)
Maandelijks indelen van
de bezetting tijdens
reguliere opening
o Planning
groepsbezoeken
o Organiseren
bezetting tijdens
groepsbezoeken
o Administreren en
agenderen
groepsbezoeken
o Afstemmen
speciale wensen
groepsbezoeken
o Evt. plannen
workshops
o Afstemming met
coördinator
rondleiders
Workshops organiseren en
begeleiden
Opnemen in collectieadministratie.

C2

C3

D1

D2

D3
D4
D5

Onderhoud en
gebouwen

Beschikbaar stellen van
informatie aan
belangstellenden
Depotbeheerder
o Labelen objecten
collectie
o Fotograferen
collectie
o Geconditioneerd
opslaan in depot
o Klimaatcontrole
depots
o Administratief
collectie
voorbereiden
Collectiebeheerder
Beslisser collectie
o Wel of niet
opnemen in
collectie
o Voorstellen
afstoten (LAMO)
o Voorstellen
aankopen
verwervingen
Algemeen onderhoud
o Onderhouden
technische staat
gebouw en
inventaris
o Assisteren bij
opbouwen van
(wissel-) tentoonstellingen
Specialist
Uitvoeren van
specialistische taken zoals
lichtbeheer,
applicatiebeheer
computer, installaties
configureren
Coördinator interieur Organiseren
interieuronderhoud
Interieurverzorger
Schoonmaken en
onderhouden interieur
Conciërge
Uitvoeren van kleine
onderhoudswerkzaamheden
Signaleren onderhoudswerkzaamheden
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D6

E1

Coördinator
Beveiliging

Exposities en
tentoonstellingen

E2

E3

E4
E5

F1
F2

F3

F4

PR / Communicatie

o

Uitwerken
beveiligingsplannen
en hoofdbeheerder
van sleutels,
toegangscode en
instructies
beveiliging
o Opleiden
medewerkers t.a.v.
beveiliging
Expositieonderhoud
o Belast met het op
peil houden van de
lopende exposities.
(inhoudelijk en
technisch)
Projectleider
Episodische medewerker
belast met het opzetten
van nieuwe exposities
Expositiemedewerker Vaste of episodische
medewerker belast met de
uitvoering van nieuwe
exposities o.l.v. de
projectleider
Coördinator
Plannen rondleidingen
rondleidingen
Opleiden rondleiders
Rondleider
• Het rondleiden van
groepen bezoekers
• Het stimuleren van
horecagebruik
• Het verwerven van
inhoudelijke kennis
van de expositie
• Incidenteel
informatie
verstrekken aan
bezoekers
Virtuele media
Bijhouden social media
Webmaster
Onderhouden
webapplicaties intranet en
internet
Contentmanager
Onderhouden inhoud van
het intranet en internet
gevoed door sectoren
Traditionele media
Laten maken van folders,
flyers, brochures
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F5

Vormgever

Aanschrijven kranten,
kabelkranten, omroepen
en websites
Vormgeven van media

Al deze taken worden vervuld conform de richtlijnen die de vrijwilligers hiervoor van DE
LOOIERIJ c.q. het verantwoordelijke sectorhoofd ontvangen hebben.
RECHTEN EN PLICHTEN
1. Wat DE LOOIERIJ doet voor haar vrijwilligers:
a. Inzage geven via het intranet en via nieuwsbrieven over beleid, verleden van het
museum en voortgang ontwikkelingen.
b. Bereidt vrijwilligers voor op hun taak door middel van een introductieprogramma
(per sector).
c. Organiseert additionele vervolgtrainingen voor vrijwilligers in overleg met het
sectorhoofd.
d. Biedt vrijwilligers gratis toegang of korting op haar activiteiten of artikelen.
e. Biedt vrijwilligers de gelegenheid zich uit te spreken over de gang van zaken op
DE LOOIERIJ tijdens de volgende bijeenkomsten:
i.
Sectoroverleg (minimaal 2 x per jaar)
ii.
Halfjaarlijkse algemene informatieavond
iii.
Individueel tweejaarlijks voortgangsgesprek
iv.
Door zitting te nemen in verschillende commissies en werkgroepen rond
een bepaald thema
v.
Zelf aan te vragen gesprek met het verantwoordelijke sectorhoofd of de
bestuurder.
f. Organiseert teamactiviteiten om de goede sfeer te bevorderen
i.
Jaarlijks uitstapje
ii.
Nieuwjaarsreceptie
iii.
Incidentele thema-uitstapjes/bijeenkomsten
g. DE LOOIERIJ kent een loyaliteitsprogramma. Vrijwilligers krijgen bij een langdurig
dienstverband een speldje als aandenken met een certificaat. Afhankelijk van de
duur van het dienstverband wijzigt het speldje.
h. Indien een vrijwilliger zelf gebruik maakt van een arrangement in het museum
krijgt de vrijwilliger 10% korting op faciliteiten en consumpties.
2. Wat DE LOOIERIJ verwacht van haar vrijwilligers
a. Een proactieve houding. Een vrijwilliger geeft zelf aan wanneer hij/zij beschikbaar
is om ingezet te worden, waarbij we uit mogen gaan van gemiddeld een minimale
inzet van twee dagdelen per maand.
b. Een enthousiaste inzet. Dit blijkt onder meer uit een regelmatige en flexibele
beschikbaarheid, met een minimale inzet van:
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i.
ii.
iii.

Gastheren/-vrouwen: 20 diensten per jaar
Rondleiders: 15 rondleidingen per jaar
Klussenploeg: 25 diensten per jaar

Wanneer vrijwilligers op meerdere gebieden actief zijn voor de organisatie, wordt
natuurlijk gekeken naar de totaalinzet.
c. Een consciëntieuze en integere houding. Een vrijwilliger komt afspraken na en
behandelt anderen met respect.
d. Deelname aan trainingen en overleggen. Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar
niet vrijblijvend. DE LOOIERIJ verwacht dat vrijwilligers op de door DE LOOIERIJ
georganiseerde trainingen en overleggen aanwezig zijn, tenzij erbij wordt vermeld
dat deze facultatief zijn. Wanneer vrijwilligers op een bijeenkomst niet aanwezig
kunnen zijn, verwacht DE LOOIERIJ dat ze zich afmelden en achteraf kennis
nemen van de inhoud van de bijeenkomst.
e. De bereidheid zichzelf en anderen te evalueren en zelf geëvalueerd te worden
f. Een representatieve opstelling. Zowel in uiterlijk als in uitingen is een vrijwilliger
het visitekaartje van DE LOOIERIJ. In zijn uitingen naar het publiek conformeert
de vrijwilliger zich aan het beleid van DE LOOIERIJ.
g. Toegang tot internet / e-mail/ intranet. Een uitzondering wordt gemaakt voor de
reeds actieve vrijwilligers die dit privé niet gebruiken. Internet en intranet zijn voor
vrijwilligers altijd toegankelijk in DE LOOIERIJ.
h. De maximale leeftijd om als vrijwilliger bij DE LOOIERIJ te gaan werken hebben
we gesteld op 75 jaar. In uitzonderlijke gevallen zullen we hier op afwijken.
Wanneer een vrijwilliger 80 jaar oud wordt gaan we met de vrijwilliger over het
vervolg als vrijwilliger van DE LOOIERIJ in gesprek. Dat hoeft niet te betekenen
dat een vrijwilliger afscheid hoeft te nemen.
Wij stellen het daarnaast op prijs wanneer een vrijwilliger het verantwoordelijke
sectorhoofd op de hoogte stelt van persoonlijke omstandigheden die van invloed
kunnen zijn op het uitoefenen van de vrijwilligerstaken, zodat wij bij de toebedeling
van taken rekening kunnen houden met deze omstandigheden. Ook kan het
sectorhoofd een vrijwilliger aanspreken als blijkt dat de vrijwilliger afwijkend of
onverwacht gedrag vertoont.
3. De praktische zaken die voor een vrijwilligers van belang zijn
a. Het sectorhoofd is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Elke
vrijwilligerstaak heeft een verantwoordelijk sectorhoofd. Daarnaast krijgt elke
vrijwilliger bij aanvang een mentorvrijwilliger toegewezen, die de vrijwilliger
wegwijs maakt in de organisatie.
b. Gebruik horeca. Koffie en thee zijn vrij door vrijwilligers te gebruiken. Het gebruik
van overige etenswaren en dranken dient afgerekend te worden.
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c. Vergoedingen
Wanneer een vrijwilliger in opdracht van het sectorhoofd een opdracht vervult,
waarvoor de vrijwilliger kosten moet maken, worden deze kosten na voorafgaand
overleg vergoed door het museum.
d. Conflicten.
Bij een ontstaan conflict is de eerste stap dat de vrijwilliger zich wendt tot de
persoon met wie hij/zij het conflict ervaart en gezamenlijk probeert tot een
oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kan als tweede stap de verantwoordelijke
sectorhoofd ingeschakeld worden. Leidt dit nog steeds niet tot een oplossing, dan
wordt de voorzitter van het bestuur ingeschakeld.

WERVING EN SELECTIE
Het is gemakkelijk en ligt voor de hand om nieuwe vrijwilligers te zoeken op die plaatsen
waar de eigen vrijwilligers ook al komen: de Heemkundekring, kerkgenootschappen, het
cultureel platform, de autochtone inwoners, de bibliotheek, etc. Mensen uit geheel nieuwe
groepen zijn het beste te vinden via intermediairs of verenigingen. Via de website, de
vrijwilligerscentrale of het gemeentehuis is een goed beeld te krijgen van de Dongense
mogelijkheden. Een grotere diversiteit aan mensen brengt leven in een organisatie en zal bij
subsidieverstrekkers (bijvoorbeeld de gemeente) niet onopgemerkt blijven: een
baliemedewerker in een rolstoel, een blinde verhalenverteller, een moeder die als gastvrouw
optreedt of een Turkse man die de klimaatapparatuur verzorgt. We proberen een diverse en
inclusieve organisatie te zijn.
Bekend is dat mond-tot-mondreclame de beste resultaten oplevert.
Momenteel hebben we op de website een oproep staan om vrijwilligers te werven.
Om concreet resultaten te boeken zullen we meer activiteiten moeten ontwikkelingen om
structureel vrijwilligers en bestuurders te vinden.
RASCI
RASCI is een hulpmiddel om verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een organisatie op
een zeer eenvoudige manier in kaart te brengen. RASCI is gebaseerd op een techniek, die
'responsibility charting' heet, en komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. Met RASCI is
het mogelijk exact aan te geven wat de rolverdeling is tussen personen, die samen een
bijdrage in een proces moeten leveren.
In een RASCI tabel hebben we alle activiteiten binnen het museum omgeslagen op de
vrijwilligers. Zo krijgen we inzicht of alle posities goed zijn bezet. We onderhouden deze tabel
actief in de bestuursvergadering.
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(Responsible=uitvoerend, Accountable=Verantwoordelijk bestuurder, Supported=tweede
uitvoerende, Consultend=Advies vragen of geven en Informed=verslag uitbrengen)

BIJLAGEN
•
•
•

Bijlage A: Vrijwilligersovereenkomst algemeen
Bijlage B: Vrijwilligersovereenkomst specifiek
Bijlage C: Inwerkprogramma gastheer / gastvrouw (nog in ontwikkeling)
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