
Open Monumentendag kan niet zonder vrijwilligers. Denk maar aan de suppoosten, 

onthaalvrijwilligers en vrijwillige gidsen die er alles aan doen om het de bezoeker 

zo fijn mogelijk te maken. Overweeg je dit jaar om voor het eerst beroep te doen op 

vrijwilligers? Of wordt Open Monumentendag bij jou al jaar en dag gedragen door 

vrijwilligers? Hieronder vind je een aantal handige tips om een goede vrijwilligers-

werking uit te bouwen. Ook als je al een goed functionerende vrijwilligerswerking 

hebt, kan je de tips er nog eens op nalezen. Wie weet zijn er nog enkele dingen die je 

over het hoofd zag of kan verbeteren.

VOOR EEN GOEDE VRIJWILLIGERSWERKING 
OP JOUW OPEN MONUMENTENDAG

01Denk na over de vaardigheden, kennis en attitudes die een vrijwilliger nodig heeft 
voor de taak die je voor ogen hebt. Wie ga je hiervoor aanspreken? Bijvoorbeeld 

iemand die graag sociale contacten legt? Een administratieve duizendpoot? Een creatieve 
geest? Speel zoveel mogelijk in op de leefwereld van de vrijwilliger en geef hem een taak die 
goed bij hem past.

02Omschrijf de vrijwilligerstaken zo concreet mogelijk. Geef duidelijk en tijdig aan wat 
er wanneer dient te gebeuren. Op die manier weet de kandidaat-vrijwilliger wat er 

precies van hem of haar verwacht wordt.  Spreek gerust voor Open Monumentendag al eens 
op locatie af om samen een aantal zaken te overlopen. Geef de vrijwilliger waar mogelijk ook 
inspraak. Wanneer je je vrijwilligers laat meedenken over het takenpakket, zijn ze ook extra 
gemotiveerd. 

10 TIPS

03Een dag meehelpen tijdens Open Monumentendag: ideaal voor iemand met een 
hart voor monumenten die zich wil inzetten voor het behoud van erfgoed. Bij veel 

erfgoedvrijwilligers staat die dag al met stip aangeduid in de agenda. Maar Open Monumen-
tendag is ook het perfecte moment  om iemand te laten proeven van vrijwilligerswerk. Een 
aantal taken zijn heel concreet en vragen niet zoveel voorkennis. Bijvoorbeeld bezoekers 
verwelkomen en hen de weg wijzen, of inschrijvingen controleren wanneer er met reservaties 
gewerkt wordt.

04Monumenten zijn vaak ingebed in de lokale gemeenschap. Begin je zoektocht 
naar vrijwilligers dan ook in de nabije omgeving, de gemeente of deelgemeente.



05Neem contact op met de cultuurraad van je stad of gemeente. Daarin zetelen 
zowel professionele organisaties als vrijwillige verenigingen die zich met cultuur 

bezighouden. Zij kennen ongetwijfeld heel wat mensen die je willen helpen. Ook socio-cul-
turele verenigingen  kunnen je helpen om vrijwilligers te zoeken. Daarnaast kan je nog een 
oproep lanceren in het stadsmagazine of het gemeenteblad. Een zoekertje verspreiden via 
Facebook kan ook helpen.

06Sommige secundaire scholen bieden een richting aan in het studiegebied ‘toe-
risme’. Leerlingen uit die studierichting kunnen ervaring opdoen tijdens Open 

Monumentendag. Ga na of er een school in jouw buurt is die een dergelijke richting aanbiedt. 
Wie weet zijn ze bereid om samen te werken? In Deinze doen ze dit al jaren, en met succes!

07Vind je het moeilijk om  vrijwilligers te overtuigen? Herbekijk dan  het originele  
takenpakket en ga na of je voor bepaalde taken duo’s kan inzetten. Zeker voor 

nieuwe vrijwilligers is het aangenamer om samen met een ervaren vrijwilliger of een vaste 
werknemer aan de slag te gaan. Hij of zij staat er dan niet alleen voor en zal zich  
comfortabeler voelen. 

08Actieve vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs van je vrijwilligerswerking.  
Schakel hen dan ook in bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen via 

mond-tot-mond reclame andere mensen warm maken om ook te komen helpen tijdens jouw 
Open Monumentendag. 

09Open Monumentendag trekt traditioneel veel bezoekers. Je vrijwilligers 
kunnen het bij momenten aardig druk krijgen. Zorg er daarom voor dat je 

voldoende helpende handen hebt,  zodat je met beurtrollen kan werken. Bied een hapje 
en een drankje aan en las geregeld pauzes in.

10De meeste erfgoedvrijwilligers zetten zich vol overgave in. Neem hun engage-
ment ernstig en toon je appreciatie. Organiseer na Open Monumentendag een 

activiteit om je vrijwilligers te bedanken. Dat kan een vrijwilligersfeest zijn, maar evengoed 
een gezamenlijke uitstap naar een ander monument of een etentje in een goed restaurant.

ZOEK JE MEER INFORMATIE OVER VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSWERK?  

Bekijk dan zeker ook eens de website van: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be. Daar vind je heel wat algemene informatie 

over regelgeving, vergoedingen en verzekeringen. Ze hebben ook een online kennisbank met daarin tal van publicaties en 

artikels in verband met vrijwilligerswerk. Bovendien ontwikkelen ze geregeld nieuwe instrumenten om je te helpen met je 

vrijwilligersbeleid. Naast deze website beheert het steunpunt ook: https://vrijwilligerswerk.be. Daar kan je zelf een vacature 

plaatsen of op zoek gaan naar geschikte  vrijwilligers. Deze tips zijn geïnspireerd op het ABC van het vrijwilligerswerk in de 

erfgoedsector. Een gezamenlijke uitgave van Herita, FARO en Heemkunde Vlaanderen uit 2014.

F
o

to
’s

: ©
S

te
fa

n
 D

ew
ic

ke
re


