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Een vrijwilliger cadeau? 



Meet Laure Beels  



Bestuurslid Heemkundige 

Kring Scilla 

 

° 1983 

 

Begonnen als actrice van 

de jaarlijkse 

midzomernachtwandeling 

 

Nu PR-verantwoordelijke 

Heemkundige Kring 

-> ligt in de lijn van haar 

studies 

 

 



Project ‘Koplopers gezocht’ 

• Fase I: onderzoek en rondetafelgesprekken o.a. 
werving en behouden van nieuwe bestuursleden 
(2005) 

• Fase II: werkwinkels door vrijwilligers o.a. 
rekrutering van bestuursleden, cursussen o.a. 
vrijwilligerswerking (2006) 





Ondersteunende werking binnen het nieuwe 
cultureel-erfgoeddecreet: 

• uitgebreide doelgroep: heemkundig veld, lokale 
erfgoedbeheerder (archief, documentatie en 
museale collecties) 

• helpdeskfunctie 

• regionale vorming i.s.m. partners (in navolging 
van lokaal geheugen en pro memorie) 

• begeleidingstrajecten  



Enquête bij heemkundige kringen  

 (koplopers 2004):  

 

• gemiddelde leeftijd = 59,6 jaar (n = 398) 

• Helft hogere opleiding; kwart hoger 

secundair onderwijs 

• 22,4 % vrouwen 

• Gemiddeld 13,7 bestuursleden 



Wat bedoel je met verjonging? 

• 25-50 jarigen 

• - 25 jarigen  

 

 



De nieuwe vrijwilliger vs 

vrijwilliger van 30 jaar geleden 

 



Wat heb je te bieden als organisatie? 

  

• vroeger: aanzien door zich te profileren met de 
organisatie 

    



nieuwe vrijwilliger:  

 

• effecten op korte termijn: erbij horen, vrije tijd nuttig 

besteden, bijdrage leveren aan een doel, aanzien 

verwerven, individuele kwaliteiten of kennis tonen, 

bijleren, verantwoordelijkheid krijgen, waardering krijgen, 

…  

• willen een taak, activiteit , een inhoud die hen kan bekoren 

-> afgelijnd engagement in tijd en taak,  

• versplinterd engagement 

• win-win situatie 

• niet meer onder de kerktoren 

• variatie in intensiteit/regelmaat 

• is een bewuste keuze 

 



Brainstorm jongeren en 

heemkunde 
• Stap 1 

 Verdeel de takenfiches en laat iedereen zijn rol voorlezen.  

• Stap 2 

 Iedereen mag zichzelf en zijn erfgoedorganisatie gedurende max. 2 minuten kort voorstellen. 

Sluit telkens af met één woord dat voor jou jeugdsentiment oproept. Vragen worden 

opgeschreven en mogen pas nadien gesteld worden.  

• Stap 3 

 Vragenronde: nu mag iedereen de vragen stellen die genoteerd werden. Jullie krijgen hiervoor 

max. 3 min. 

• Stap 4 

 Geef iedereen fiche 2. Iedereen krijgt 3 minuten om de vraag te beantwoorden.  

 Stap 5 

 Bekijk in groep fiche 3. Jullie krijgen 10 minuten om de opdracht uit te voeren. Laat de 

secretaris noteren 

Stap 6  

 Elk groepje stelt zijn activiteiten kort voor. Elk groepje krijgt hiervoor max. 4 min. 

 



instandhouders vrijwilligerswerk? 

• goede werkomstandigheden 

• goed draaiende administratie 

• zekerheid 

• gebruik van vergadertechnieken 

• een joviale en gezellige organisatiecultuur 

• variatie, … 

 



Waarom haken vrijwilligers af? 

• Geen tijd meer wegens kinderen, gezin 

• Verhuis 

• Andere activiteiten 

• Gebrek aan waardering 

• Werk beantwoordt niet aan verwachtingen 

• Te weinig of te veel verantwoordelijkheid 

• Te zwaar of te veeleisend 

• Te weinig stimulerend 

• Moeilijkheden om zich aan te passen 



Taken 
1. Evalueer huidig medewerkersbeleid (welke 

soorten vrijwilligers heb je, wat zijn de behoeften, 
waar zijn kansen om te groeien, wat ontbreekt er, 
is er genoeg inspraak …waar en hoe zal je nieuwe 
vrijwilligers inschakelen, hoe worden nieuwe 
vrijwilligers nu opgevangen) -> prioriteitenlijst 
knelpunten 

2. Peil naar de verwachtingen van je vrijwilligers 
(wat zijn hun interesses, competenties en 
vaardigheden; hoeveel tijd willen ze steken in de 
vereniging; wat zoeken ze: zelfbevestiging , 
uitdaging, …; type en graad van motivatie: 
praktische zaken uitvoeren, grote betrokkenheid 
met organisatie) 


