
Koerstafel praatplaat

Onbetaal(d)baar: vrijwillige erfgoedwerkers 
en erfgoedparticipatie

Opzet Koerstafels

Het werken met erfgoed is mooi, uitdagend en 

inspirerend voor velen. De laatste jaren is er 

steeds meer aandacht gekomen voor hoe wij dat 

als maatschappij samen kunnen blijven doen. Wie 

bepaalt wat er op de agenda staat, welke mensen 

doen mee en wat voor onderwerpen worden 

belangrijk gevonden? Met andere woorden: wie 

bepaalt de koers?

Erfgoed Brabant stelt voor dit samen te doen 

in zogenaamde Koerstafels: in een kleinschalige 

(digitale) omgeving komen we samen en wisselen 

we van gedachten over onze ervaringen en 

perspectieven. Met deze praatplaat nemen we u 

mee in wat er besproken is tijdens de Koerstafel en 

nodigen we u uit om in gesprek te gaan binnen uw 

eigen organisatie.

Een erfgoedveld zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Mensen zetten zich in als suppoost, educator, 
onderzoeker, of helpen bij het gastvrij ontvangen van bezoekers, om maar enkele voorbeelden 
te noemen. Zij steken ook de koppen bij elkaar om zelf initiatieven op te starten. Hoe stimuleer 
je deze initiatieven en hoe faciliteer je die? Op welke manier kun je samenwerken en hoe bouw 
je een duurzame relatie op? 

Onze gesprekspartner was Joep Horevoorts, initiatiefnemer en coördinator van Schijnvliegveld 
De Kiek in Riel. Dit ‘nepvliegveld’ werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet door de Duitse 
bezetter om geallieerde vliegtuigen te misleiden zodat zij deze locatie zouden bombarderen, in 
plaats van de belangrijke luchtbasis in Gilze-Rijen. Deze geschiedenis wordt op Schijnvliegveld 
De Kiek vanuit diverse perspectieven belicht dankzij het vrijwilligersinitiatief van Joep en zijn 
team. Voor meer informatie: www.goolsegeheimen.nl/schijnvliegveld-de-kiek 

Kijk voor meer informatie over de Koerstafels op:  

www.erfgoedbrabant.nl/projecten/koerstafels



Wat herkennen 
jullie in deze 

punten? 

Waar lopen jullie 
tegenaan bij vrij-

willigersinitiatieven 
in het erfgoedveld?

Tips

• Stel vrijwilligerscontracten op en 
bespreek samen wat nodig is in het 
museum en wat aansluit bij de motivatie 
van vrijwilligers. Is het een match?

• Gebruik Erfgoedvrijwilliger.nl om openstaande 
vacatures onder de aandacht te brengen.

• Stel afgebakende of tijdelijke opdrachten 
voor en faciliteer deze: kunnen vrijwilligers 
thuis werken of ter plaatse, is er voorkennis 
of zijn er specifieke middelen nodig?

• Naast geld kan ook gevraagd worden 
om materiaal of menskracht. 

• Toon de impact van een initiatief: als 
een activiteit publieke aandacht krijgt, 
wordt het voor lokale vrijwilligers 
interessanter om mee te doen.

• Wees een sociale ontmoetingsplek waar 
bezoekers koffiedrinken, kennismaken en 
evenementen bijwonen zodat mensen 
terugkomen en zich betrokken voelen.

Welke tip spreekt 
jullie aan of 
welke zouden 

jullie toevoegen?
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Gesprekspunten

Deelnemers aan deze Koerstafel deden voorstellen voor hoe Erfgoed Brabant hen zou kunnen ondersteunen: 

het zijn van een spin in het web om verbindingen tussen vrijwilligersinitiatieven en (overheids)instellingen 

te stimuleren, het informeren en communiceren over vrijwilligersinitiatieven in het veld en het leggen 

van concrete verbindingen met provinciaal beleid. Bij Erfgoed Brabant worden deze punten actief 

besproken om de uitwisseling en samenwerking met Brabantse erfgoedvrijwilligers voort te zetten.

Vrijwilligersorganisatie in het erfgoedveld

• Lastig: vrijwilligersorganisatie zijn actief in een professioneel 
veld en moeten daarbij aansluiten om vooruit te komen, maar 
op veel fronten vraagt dit te veel scholing, werk en tijd.   

• Contacten met ambtenaren, erfgoedprofessionals en 
fondsen: te veel jargon, te theoretisch, te veel voorwaarden 
bij subsidieaanvragen, te projectmatig in werkwijze en te 
weinig inzicht in instanties en contactpersonen.

Samen werken, samen maken 

• Ga actieve partnerschappen aan, bijvoorbeeld met de 
zorgsector, sociaal-maatschappelijke organisaties, horeca, 
ondernemers, heemkundigen of buurtbewoners. 

• Duurzame betrokkenheid van vrijwilligers is behoefte aan, want het werk 
is niet vrijblijvend. Maar hoe kan dit beter worden gestimuleerd? En wat 
zijn de verwachtingen van de vrijwilliger? Hoe kan dit samen gaan? 

• Vraag ondersteuning van de gemeente, niet alleen financiële middelen, 
maar ook door toewijzing van locatie, bewegwijzering, gebruik 
van elkaars netwerk of verstrekking van parkeervergunningen. 

• Zoek balans in het vrijwilligerswerk: hoeveel tijd 
kunnen mensen besteden (naast een baan) en sluit 
de ambitie van het museum daarop aan? 


