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Duurzaam vrijwilligersbeleid 

Op maandag 29 juni 2015 vond op Twickel de eerste van drie bijeenkomsten plaats met als thema: 

Duurzaam vrijwilligersbeleid. sKBL is, samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, organisator van 

deze drie middagen. 

 

 

Verslag 

Op 29 juni 2015 verleende kasteel Twickel een gastvrije ontvangst aan ca. 40 gasten met 
uiteenlopende achtergronden: bestuursleden, rentmeesters, conservatoren, museumdirecteuren, 
projectleiders, coördinatoren, eigenaren, aandeelhouders, beheerders, voorzitters, 
afdelingshoofden, onderzoekers, een ambtelijk secretaris en kandidaat-notarissen. De meeste 
deelnemers werken met vrijwilligers, zijn er blij mee en hebben er soms zorgen over.  

Het welkomstwoord van gastheer Roderik graaf zu Castell-Rüdenhausen (bewoner van het kasteel 
Twickel) stelde onder andere dat de Duitse benaming, ehrenamtliche Helfer een passender en 
eervoller titel is dan vrijwilliger. 

 
Twickel 

http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Oranjerie-Twickel-e1435608363116.jpg
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/IMG_0013-e1435608784785.jpg
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De sprekers 

Liesbeth Tonckens, adviseur erfgoed en vrijwilligers bij Gelders Erfgoed 

“Vrijwilligerswerk staat enorm in de belangstelling. Er zijn vrijwilligers in soorten en maten, daarvoor 
is geen format, ieder neemt zijn eigen kwaliteit mee. Bij kastelen en buitenplaatsen hebben we 
vooral te maken met vrijwilligers die zich met passie willen inzetten; harde werkers en uitstekende 
pr-machines. Hun beloning is om op zo’n mooie plek te mogen rondlopen en erbij te horen. De 
keerzijde is dat ze soms té enthousiast kunnen zijn, hun plek niet kennen, niet altijd een representief 
voorkomen hebben en moeilijk zijn aan te sturen.  Al met al een vrolijk spanningsveld.  

 

Het is belangrijk om de wederzijdse 
verwachtingen af te stemmen. Houd vooraf 
een goed gesprek, maak 
taakomschrijvingen, weet wat je wilt en 
maak duidelijk waar taken en 
verantwoordelijkheden liggen. Voorkom 
hiermee dat ze de boel gaan overnemen.  

 

 

 

Aandacht is de belangrijkste factor in het geheel, bij elke stap in het proces van de vijf B’s.  

Binnenhalen: Maak een duidelijke taakomschrijving en leg dit goed vast in een contract of 

afsprakenbrief.  

Begeleiden: Help de vrijwilleger goed bij de voorbereiding en zorg dat hij/zij capabel wordt. Een 

handig hulpmiddel hierbij zijn de gratis te downloaden handboeken vrijwilligersbeleid.  

Behouden: Geef de mensen het gevoel erbij te horen en gerespecteerd te worden. Verzorg 

trainingen intern en scholing extern en regel onverwachte extraatjes.  

Belonen: Beloon vooral in natura met aandacht. Een vergoeding is mogelijk met een maximum van  

€ 150,- per maand en € 1500,- per jaar.  

Beëindigen: Als beëindigen nodig is, is het van betekenis als dit  op basis van de vastgelegde 

afspraken gebeurt. Wees geen zachte heelmeester, maar ga als vrienden uit elkaar of als dat niet 
gaat, zorg dan dat je dat later weer wordt.  

https://vrijwilligerswerk.nl/vinden-binden/handboeken-vrijwilligersbeleid
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Kees Jan Meijer, rentmeester landgoed Singraven 

Jarenlang werkte Singraven alleen met betaalde krachten (gidsen en molenaar). Zij ontvingen 12.000 

bezoekers per jaar, wat te veel was voor wat het huis aan kon. Vrijwilligers waren ingezet in het 

Landgoedcentrum, maar dit centrum was geen succes. De vrijwilligers vroegen zelf of zij gidsen 

mochten zijn op het huis. Er ontstond een situatie waarbij betaalde krachten naast vrijwilligers 

werkten. Het bleek dat de vrijwilligers meer enthousiasme uitstraalden dan de betaalde krachten. De 

laatste groep is langzaam verdwenen en nu werkt Singraven alleen nog maar met vrijwilligers, ruim 

50 personen. 

De organisatie is weinig 

hiërarchisch, een 

bestuurslid is tevens 

vrijwilligerscoördinator, 

daardoor blijven de lijnen 

kort, dit wordt zeer 

gewaardeerd. 

De taak van een vrijwilligers 

komt uit de persoon zelf, er 

is ruimte voor veel eigen 

initiatief. Kennis en 

opleiding komt ook uit de 

eigen groep, eigen initiatief. 

De vrijwilliger draagt in 

hoge mate bij aan het 

maatschappelijk draagvlak.  

De belangrijkste aandachtspunten op Singraven: 

 Vrijwillig, maar niet vrijblijvend 

 Wees kritisch m.b.t. de aanwas 

 Bied ruimte voor initiatieven 

 Vermijd rangen en standen, ‘we doen het samen’ 

 Uit waardering voor inspanningen van vrijwilligers en toon persoonlijke betrokkenheid 

 Transparantie cruciaal, ook t.a.v. beleid 

 “Vergeet” uw betaalde medewerkers niet,  ze blijven noodzakelijk 
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 Marjon Edzes, directeur Fraeylemaborg 

De kracht van de vrijwilligers is dat je je organisatie als een harmonica kunt in en uitschuiven. Bij 

evenementen kan je makkelijk opschalen. In totaal is er ruim 15 fte aan vrijwilligers, ruim 300 

personen, die niet het hele jaar rond betrokken zijn. 

Het heeft 30 jaar geduurd voor er vrijwilligers uit Slochteren zelf kwamen, het vertrouwen moest 

groeien. Mensen blijven lang actief en betrokken als vrijwilligers, er is geen leeftijdsgrens, wat soms 

ook wel lastig is, maar de problemen lossen zich uiteindelijk altijd soepel op. Vervelende exit 

gesprekken komen eigenlijk niet voor, voor iedereen wordt een passende taak gezocht. 

Knelpunten zijn wel het kassasysteem en de beveiliging van het huis. Hier zitten veel technische 

kanten aan en dat kan niet iedereen. Een vrijwilligers moet wel veel kunnen. De verplichte BHV 

training wordt op maat op de eigen locatie gegeven, daardoor kan er een beetje gevarieerd worden 

en blijft het leuk voor iedereen. 

Veel verschillende vrijwilligers. Er worden VOBULA- (Vrijwilligers op Buitenplaatsen en 

Landgoederen) kampen op het landgoed gehouden, dat is handig voor het groenonderhoud. Er zijn 

ook mensen van een zorgboerderij of via de sociale dienst. Knelpunt bij de mensen van de 

zorgboerderij is dat er maximaal vijf tegelijk moeten zijn en de relatie met de begeleiders vraagt 

meer aandacht dan verwacht. 

In het weekend zijn alleen vrijwilligers aanwezig, de beroepskrachten (4fte) hebben wel piketdienst 

en zijn bereikbaar.  Mensen zullen niet snel bellen als er in het weekend iets gebeurt, ze bellen dan 

ook niet snel naar 112. Dit is en risico.  

Elke nieuwe vrijwilliger is eerst baliemedewerker en daarna wordt gekeken welke competenties 

aanwezig zijn en wat een geschikte taak is. Zo is er een ‘opperhoofd’ stinzenplanten aanwezig.  

Marjon geeft veel aandacht aan de vrijwilligers, ze stopt elke dag een half uur eerder om tijd te 

hebben nog even overal langs te lopen en mensen te spreken. Ook wordt er indien mogelijk samen 

koffie gedronken. 

 
Bok Coen, ook een vrijwilliger 
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De werkzaamheden van vrijwilligers op Fraeylemaborg 

 Rondleiden in borg en park 

 Hulp erfgoededucatie-medewerker 

 Registreren collectie 

 Redactie Nieuwsbrief 

 Onderhoud website 

 Onderhoud adres database 

 Balie medewerker/suppoost 

 Winkelploeg 

 Bloemenploeg 

 Bedrijfshulpverlener 

 Tuinonderhoud (Hooge berg erosie bestrijden, bosmaaien, paden aanvullen, wieden, zagen, 
windhoeken schonen). 

 Boomgaarden snoeien, enten, aanplanten 

 Electra onderhoud (uitvoeren zelfgebouwde klimaatbeheersing expo, noodverlichting, 
vervanging oude bedradingen) 

 Klein onderhoud (timmeren, sloten) 

 Wat zich maar voordoet, bijv. living statue spelen voor een TV-spot. 
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Rob Bloemendal, beheerder buitenplaats Twickel 

Rob heeft de afgelopen jaren veel beleefd met de vrijwilligers. Kernpunt is daarbij steeds om het 

gewenste kwaliteitsniveau te krijgen met een grote mate van zelfstandigheid.  

De groei van het aantal vrijwilligers ging 

vanaf de jaren ’80 organisch, er bestonden 

veel kleine groepjes met eigen regels en 

privileges. Hieruit kwam de behoefte voort 

om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. 

Waarom werken met vrijwilligers? Is dit om 

de taak uitgevoerd te krijgen of om de 

maatschappelijke betrokkenheid te 

genereren? Er is voor gekozen om de 

vrijwilligers een duidelijke taak te geven als 

ambassadeur en voor de sociale functie. 

Twickel wil niet afhankelijk zijn van vrijwilligers. Nu is er een meer hiërarchische organisatie ontstaan, 

met duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor de vaste medewerkers. Er zijn nu minder 

vrijwilligers, maar zij zijn wel actiever en meer betrokken. Minder klassieke vrijwilligers die vooral 

hun vaste taak uitoefenen en ‘er zijn om ’t zijn’. Nu meer moderne vrijwilligers, die meer 

verantwoordelijkheid aankunnen. Er is vertrouwen in hun kennis en kunde. Het zijn mensen die snel 

bijspringen als het nodig is. 

Met dit proces is de groep vrijwilligers gekrompen van 125 naar 70. Belangrijk is dat de vaste 

krachten één front vormen en samen beleid bepalen. 

Keuzes m.b.t. de structuur: 

 

 Plaatsen vrijwilligers in de lijnorganisatie 

 Adviserende Vrijwilligerscommissie 

 Duidelijke taken voor het vaste personeel 

 Vrijwilligers coördinatoren 

 Functioneringsgesprekken en pensionering 

 Maximeren aantal vrijwilligers 

 

Aandachtspunten m.b.t. het omgaan met 

vrijwilligers 

 Neem de leiding 

 Neem tijd 

 Weerstand bij verandering 

 Sluit de gelederen 

 Durf afscheid te nemen 

 Maximeer aantal  

 Blijf in gesprek (functioneren) 

 Ken uw vrijwilliger bij naam en 

toenaam 

 Geef aandacht en waardering die de 

vrijwilliger verdient! 
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Kees Beelaerts van Blokland hield een pleidooi voor samenwerking in de organisatie van 

goede opleidingen  voor vrijwilligers in groen erfgoed om de kwaliteit te behouden en verhogen. 
Speerpunten hierbij: 

 Professioneel 

 Laagdrempelig 

 Regionaal 

 Aansluiten bij wat er al gebeurt én kwaliteit heeft 

 

Voorzichtige conclusies 

Rode draden die ik  heb waargenomen: 

- Alle drie de sprekers vertellen hoe zij de afgelopen jaren hebben gewerkt aan de organisatie 

van de vrijwilligers. Er is meer structuur en hiërarchie gekomen, zonder de sociale waarden 

uit het oog te verliezen. 

- Werken aan kennis en kunde van de vrijwilligers, aan de ene kant zoeken naar hun 

competenties en talenten, aan de andere kant vaststellen dat men bepaalde meer 

technische taken (kassa, beveiliging) erg moeilijk vindt. 

- Ontwikkeling van de klassieke naar de moderne vrijwilliger is volop in gang, maar het 

eindpunt is nog niet bereikt. 

 
 

Liesbeth Tonckens 

1 juli 2015 
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