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Duurzaam vrijwilligersbeleid 

In samenwerking met het Prins Bernhard 

Cultuurfonds heeft sKBL in 2015 een drietal 

bijeenkomsten georganiseerd rond het thema 

‘Duurzaam vrijwilligersbeleid’.  De bijeenkomsten 

zijn verspreid over het land. De eerste voor de 

noordelijke provincies vond plaats op 29 juni op 

Twickel in Ambt-Delden, Overijssel. De tweede was 

op 24 september in de Mauritshoeve in 

Maartensdijk, Utrecht voor het midden van het 

land. De derde, voor de zuidelijke provincies, vond 

plaats op 19 november op landgoed Geldrop in 

Brabant.  Liesbeth Tonckens zorgde als moderator 

van de drie dagen voor een rode draad. Alles bij 

elkaar hebben ca. 130 mensen aan de 

bijeenkomsten deelgenomen.                Oranjerie Twickel 

Van de eerste twee bijeenkomsten zijn aparte verslagen gemaakt. Zie hieronder de links.  
1. 29 juni 2015 op Twickel 
2. 24 september in de Mauritshoeve 

Hieronder vindt u een totaal overzicht van de drie bijeenkomsten. U kunt in onderstaande lijst 
rechtstreeks doorklikken naar het gedeelte van een bepaalde spreker.  

De sprekers 
 
Liesbeth Tonckens, adviseur erfgoed en vrijwilligers bij Gelders Erfgoed 
Kees Jan Meijer, rentmeester landgoed Singraven 
Marjon Edzes, directeur Fraeylemaborg 
Rob Bloemendal, beheerder buitenplaats Twickel 
Ir. J.G (John) Smits, projectmanager monumenten Staatsbosbeheer en (als vrijwilliger) rentmeester 
van Landgoed Huis Sevenaer en Landgoed Klarenbeek 
Else de Boer, hoofd vrijwilligers Paleis Het Loo 
Mirco Cuppens, directeur Eventcompany, o.a. gevestigd op Huis te Werve  en De Hooge Vuursche  
Aryan Klein, directeur Landgoed Slot Schaesberg te Landgraaf 
Jos Koopmans, rentmeester op o.a. Geerestein en Landgoed Schijf (Rucphen) 
Kees Beelaerts van Blokland 
Hein Pasman, senior adviseur Landschap Erfgoed Utrecht 

Voorlopige conclusies (Liesbeth Tonckens) 

Links naar relevante informatie  

 

 

http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Verslag-29-juni-2015-duurzaam-vrijwilligersbeleid-1.pdf
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2015-09-24-verslag-duurzaam-vrijwilligersbeleid-2.pdf
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Oranjerie-Twickel-e1435608363116.jpg
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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
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Liesbeth-Tonckens-e1435609092666.jpg
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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! 



                                                                       
 

7 
 

 

Ir. J.G (John) Smits, projectmanager monumenten Staatsbosbeheer en (als vrijwilliger) 

rentmeester van Landgoed Huis Sevenaer en Landgoed Klarenbeek 

 

‘Vrijwilligers….. je krijgt er genoeg van’  
Er is nog een wereld te winnen.  

In het project ‘Vrijwilligers en Erfgoed’ van Provincie Gelderland doen Drie Gelderse landgoederen 
samen met de provincie praktijkervaring op met leerlingen en vooral vrijwilligers. Hoe kunnen ze 
goed georganiseerd en deskundig bijdragen aan erfgoed? Wat kan de Gelderse erfgoedsector leren 
van Europese partners? De resultaten worden gedeeld met de erfgoedsector in Gelderland, zodat 
andere organisaties hun voordeel kunnen doen met de opgedane kennis en de inzet van vrijwilligers 
kunnen optimaliseren.  Dit project wordt ondersteund door het project SHARE van het Europese 
programma Interreg IVB.  

Met het SHARE programma worden  vaardigheden in het cultuurgroen erfgoed beschermd, om de 
culturele diversiteit te behouden, de sociale cohesie te bevorderen en daarmee plattelandsgebieden 
duurzamer een aantrekkelijker te maken.  
Dit gebeurt door: 

 Ervaringen te delen met Europese partners 

 Gezamenlijk ontwikkelen van een regeling die kennisdeling, opleiding en breder inzetbaar 
maken van vrijwilligers bevordert. Bijvoorbeeld met het zogenaamde SHARE-paspoort, die 
het vrijwilligers mogelijk maakt om opgedane ervaring bij de een, in te zetten bij de ander.  

 Erkenning van vrijwilligers.  

Betrokken landgoederen bij dit SHARE-project zijn Middachten, Klarenbeek en Huis Sevenaer. 
Daarnaast zijn bezoeken aan andere projecten, zoals de Hollandse Waterlinie ook heel leerzaam. Ook 
over de grens valt veel te leren. Zo hebben we kunnen zien hoe goed de National Trust is 
georganiseerd.  

 
 

  

http://www.theshareproject.eu/investments/gelderland.aspx
https://www.nweurope.eu/
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Wat hield het programma in 

• De vrijwilligers op de landgoederen kunnen mét 
en van elkaar leren op 
• Technisch vlak 
• Organisatorisch vlak 
• Educatief vlak 

• Impuls t.b.v. vrijwilligers (subsidie t.b.v. bouwen 
van een webwinkel, aanschaf ciderbrouwerij, 
aanschaf computer) 

• Subsidie t.b.v. inhuur adviseurs (planvorming en 
begeleiding) 

 
We richtten ons niet alleen op horizontale vrijwilligers (veel handen aan het werk), maar vooral ook 
op verticale, breed inzetbare vrijwilligers in alle lagen van de organisatie.  
 
Over welke kennis hebben we het?  
Veel kennis is van vader op zoon doorgegeven en is door ervaring verkregen. Maar hoe kom je aan 
die kennis als je niet uit zo’n traditie voortkomt. Het gaat dan om  
 
• Ambachtelijk kunnen werken (Gilde) 
• Materieel erfgoed in brede zin (kunsthistorie, archieven, inboedel) 
• Waar vind ik die (netwerk, loket) 
 
Bekijk hier de video ‘Deel Gelders Erfgoed’ 
 
Landgoed Klarenbeek 
 
• Herbestemming gaat samen met inzet van vrijwilligers 

(galerie)  
• Cursus: oral history (i.s.m. Geldersch Erfgoed) 
• Cursuslocatie: restauratie-centre  
• Op korte termijn: 

- Gastheren / –vrouwen werven voor rondleidingen 
- Inzet industrieel erfgoed (machines, houtbewerking) 
- Dé cursuslokatie voor onderhoud en herstel meubels, 

klokken, schilderijen  
- Landgoedwerkgroep 

Landgoed Huis Sevenaer 

• Wijzigingen in aanpak levert andere vrijwilligers op.  
• Handboek helpt  (zie hier) 
• Professionals zijn en blijven nodig (zeker bij gebouwen) 
• Behoefte aan opleidingen 
• Website Huis Sevenaer   

https://www.youtube.com/watch?v=hoQcOsRou6c
http://huissevenaer.com/wp-content/uploads/2014/06/Vrijwilligershandboek.pdf
http://huissevenaer.com/
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Wat heeft het opgeleverd 
 
• Beter inzicht in hoe te komen tot een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie 
• Beter inzicht in noodzakelijke kennis en kunde 
• Er valt veel te leren van én met elkaar 
• Contacten met deskundigheid (ambacht) 
• Belangrijke impuls voor erkenning ambachtelijke opleidingen 
• Rol van overheid / landgoederen (we hebben elkaar nodig) 
 
Wat hebben wij ervan geleerd 
• Vrijwilligers komen tot hun recht in een echte organisatie; er is een ‘MT’ nodig 
• Vrijwilligers zijn ook goed inzetbaar in de verticale kolom (advieswerk) 
• Vrijwilligers moeten kennis kunnen opdoen, dit is essentieel om een organisatie op te bouwen 

(b.v. GROEN EN DOEN voucher voor opleiding) 
 
Wat nog meer geleerd 
• Laat restaureren over aan professionals (erkenningsregelingen ambacht) 
• Vrijwilligers: nu vooral werkzaam in groen (landschap, boerderijen, tuinen) 
• Vrijwillige inzet voor behoud van erfgoed  

- Kan niet altijd (beperkingen in beschikbare deskundigheid, omvang project, tijd & geld) 
- Maar zeker goed mogelijk (o.b.v. deskundigheid, beschikbaarheid en bereidheid) 

• Rol van overheid kan verschil uitmaken 
 
Waar liggen nu de risico’s 
• De levende verhalen van vroeger verdwijnen in rap tempo (‘Oral history’) 
• Hoe staat het met het archief (onderhoud en onderzoek) 
• Ambacht verdwijnt richting musea (en daarmee kennis en kunde) 
• Niet tijdig benutten van een maatschappelijk krachtenveld (betere mogelijkheden fondswerving) 
 
Wat kan de eigenaar doen 
Commitment:  óf je doet het óf je doet het niet, een tussenweg is er niet.  
 
Wat kan de overheid doen? 
Provincie: 
• kan bijdragen aan goede plannen 
• Kan platform bieden voor de ‘zoekers naar erfgoed’ 
• Kan opleidingen faciliteren 
• Koester de instellingen met expertise voor vrijwilligerswerk (betaalde vraagbaak op afstand) 
• Help eigenaren met het opzetten van een goed georganiseerde vrijwilligersgroep 
• Etaleer in groter verband lokale goede voorbeelden 
• Koppel kansen bij gemeenten in het sociale domein aan erfgoedeigenaren: provincie als 

bovengemeentelijk orgaan. 
Gemeente: 
• Kan aanbod verbinden met de eigenaren (vacatures) 
• Actief mee helpen met werven en opleiding in samenwerking met eigenaren én provincie 
 
 

http://www.groenendoen.nu/
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Hoe nu verder? 
• Eigenaar: zet de vraag naar vrijwilligers uit 
• Handboek 
• Werven & selecteren 
• Organisatie opbouwen vraagt commitment 
• Overheid: faciliteer de vraag naar kennis 
• Steun opleidingen voor kennis en kunde 
• Ondersteun opbouw vrijwilligersorganisaties 
• Ontwikkel netwerk / praktische toegankelijkheid  
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Else de Boer, hoofd vrijwilligers Paleis Het Loo  

 

Vrijwilligersbeleid Paleis Het Loo 

Waar staat PHL voor? 

• Internationaal toonaangevend museum 
• Aantrekkelijke werkgever: motiveert en zet talenten en capaciteiten in, ook van vrijwilligers. 
• Financieel gezonde organisatie: (ook merkbaar aan hoe we met vrijwilligers omgaan; een 

bedrijfsmatige aanpak.  

Waarom vrijwilligers? 

Vrijwilligers dragen bij aan:  
• Behalen doelstellingen Paleis Het Loo: het behoud van de collectie.  
• Verhogen serviceniveau 
• Omdat het leuk is! Vrijwilligers brengen een andere dynamiek. Professionals en vrijwilligers 

kunnen veel van elkaar leren.  

 

Vrijwilligerswerk tot 2014 
• Stichting ’t Koningsloo & stichting Paleis Het Loo was de ‘werkgever’ van alle vrijwilligers.  
• Vijf vrijwilligersdisciplines 

- Winkel 
- Audiobalie 
- Gidsen 
- Wiedclub 
- Pendeldienst 

• 200 vrijwilligers – gemiddelde leeftijd 68 (!) 
• Traditionele vrijwilligers 

- Vooral vrouwen 
- Zeer toegewijd, sommigen al 30 jaar.  
- Sociale aspect is belangrijk 
- Klagen niet over of tegen management; wel onderling! 
- Moeite met veranderingen, die zeker op komst waren.  
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Vrijwilligerswerk na 2014, een nieuwe organisatiestructuur 

Organisatie en coördinatie 

• Alle vrijwilligers zijn onderdeel van de organisatie PHL en hebben een overeenkomst met 
Paleis Het Loo  

• Beroepskrachten:  
- hoofd vrijwilligers  
- teamleider winkel: een flinke uitdaging als het gaat om de keuzes in de 

winkelvoorraad.   
• Coördinator en/of roosteraar per discipline  
• Dagcoördinatoren winkel  

Voorwaarden 

Vrijwilligers moeten zich gewaardeerd voelen en werk kunnen doen wat ze leuk vinden. Anderzijds 
moet PHL iets aan ze hebben.  

• Overeenkomst & VOG (verklaring omtrent gedrag) 
• Onkostenvergoeding:  

- Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten  
• Attentiebeleid: bijv. uitnodigen voor en betrekken bij activiteiten.  
• Medezeggenschap:  

o Vrijwilligersraad  
- 5-koppig  
- Vertegenwoordigt alle vrijwilligers  
- Behartigt de gemeenschappelijke belangen  

o Denktanks  
• Vrijwilligers verbinden zich aan een gedragscode: hoe om te gaan met elkaar en de media.   
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Vinden en binden 

Vinden is op dit moment geen probleem, er zijn 
wachtlijsten.  

• Werving en selectie  
- Profielen vrijwillige functies zijn 

vastgesteld, net zo als bij reguliere 
medewerkers.  

- Bij een vacature wordt de 
wachtlijst aangeschreven en volgt 
een reguliere selectieprocedure.  

• Introductie  
- Opleiding (voor gids): lessen en 

examens en de eis van minimaal 1 
jaar verbinding.  

- Inwerkprogramma   
- Handboeken per afdeling 

• Loopbaan  
- Verantwoordelijkheid  
- Vooral kijken naar wat iemand (nog wel) goed kan; juiste man op de juiste plaats. 
- Aanbod van trainingen & cursussen  
- Lezingen voor vrijwilligers 
- Vrijwilligers werken minimaal 4 uur (1 dagdeel) per week. Het doel is om dit op te 

hogen.  
- Ziekteverzuim wordt (nog) niet geregistreerd.  

• Vertrek  
- Op aangeven / signalen  
- Exitgesprek  

• Alumnibeleid 

Vrijwilligers & toekomst  

We willen 
• Verregaande integratie vrijwilligers in personeelsbestand, dit vraagt een cultuurverandering. 
• Vrijwilligers actief op bijna alle afdelingen 

- Heldere definiëring van verdringing (!) 
- Vrijwilligersraad / MR 

• Werving & selectie i.s.m. P&O (en uiteindelijk misschien helemaal door P&O) 
• Voortgangsgesprekken 
• Roostering vrijwilligers middels  online bereikbare roostertool 

Projectmatige inzet vrijwilligers en hier specifiek voor werven 

Vrijwilligerswerk, omdat het leuk is! (blog van Else de Boer) 

 

https://www.paleishetloo.nl/blog/vrijwilligerswerk-omdat-het-leuk-is/
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Mirco Cuppens, directeur Eventcompany  

o.a. gevestigd op Huis te Werve  en De Hooge Vuursche  

 

 

‘De worsteling van de instandhouding’  

Als horeca ondernemer was het een ommezwaai  om niet de onderneming, maar de locatie als 
uitgangspunt te nemen en een verdienmodel te ontwikkelen als economische drager voor de 
instandhouding van de buitenplaats.  

Voor een gebouw is dat goed te doen, maar voor het groen wordt het lastiger. En dat groen is 
belangrijk, ook voor het rood. Het beheer van het groen kan onmogelijk worden bekostigd uit de 
exploitatie en hier zijn dus vrijwilligers nodig. De kunst is nu om de kennis in de hoofden van 
vrijwilligers te kunnen bewaren. Een mooi  voorbeeld is dit filmpje over cultuurhistorie en de flora en 
fauna op landgoed Te Werve.  

Te Werve 
Onderhoud en beheer van het landgoed is in handen van Stichting Vrienden van landgoed Te Werve  
Het landgoed is toegankelijk voor donateurs van de stichting. Voor 19,50 per gezin per jaar mag er 
vrij gewandeld worden op het landgoed. Enige ballotage is nodig om excessen zoals uitgebreide 
barbecues e.d. te voorkomen. Verdere inkomsten komen van sponsors, giften en enkele subsidies. 
De opbrengst van de stichting gaat in zijn geheel naar het groen. 
 

Het onderhoud 
Naast de vrijwilligers wordt er gebruik 
gemaakt van partners die activiteiten 
organiseren op het landgoed en daarmee 
tegelijk bijdragen aan het onderhoud, zoals 
cursussen boomzagen, de boer die maait en 
dan het hooi heeft of de brandweer die 
duiklessen geeft en iets doet aan het 
onderhoud van de vijver.  
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/140411088
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De vrijwilligers 
 
Te Werve heeft een harde kern van 10 vrijwilligers die dagelijks van 8.00 – 14.00 uur (5 à 6 dagen per 
week) het onderhoud uitvoeren. Het landgoed is een belangrijk stuk van hun leven. Wanneer het 
door de hoge leeftijd (de oudste is 87) moeilijker wordt om werk te verrichten, blijven ze welkom.  
Hieromheen is een groep van ca. 30 vrijwilligers die een paar keer per maand komen werken.  
 
Geen betaalde banen, maar wel hiërarchie. 1 baasje, een paar sub-baasjes en werkers.  
Er is een bedrijfsmatige benadering. Geen salaris, maar wel veel verantwoordelijkheid en ruimte om 
te beslissen, zolang 80% goede beslissingen zijn.  
Veel aandacht zoals: 
- persoonlijk contact 
- werkomstandigheden in orde 
- een diner, ook voor de partners 
Werven van vrijwilligers vooral onder donateurs, ook voor de harde kern.  

 

Aryan Klein, directeur Landgoed Slot Schaesberg te Landgraaf 

Slot Schaesberg in Landgraaf, ooit in bezit van de adellijke familie Von Schaesberg, raakte na de 
Franse tijd geleidelijk in verval. In 1975 werd de ruïne geconsolideerd. In 1650 werd er een 
imposante voorhoeve gebouwd, die na beëindiging van het boerenbedrijf in verval raakte en in 1968 
volledig werd gesloopt.  
 

 
Slot Schaesberg anno 1888      Slot Schaesberg anno 1975                De Voorhoeve       
 
Herbouwproject 
In 2012 is gestart met een ambitieus project om het kasteel op ambachtelijke en wetenschappelijke 
wijze te herbouwen en het omliggende landgoed her in te richten, wat uiteindelijk leidt tot een 
cultuur-toeristische attractie die de geschiedenis van deze gebouwen, haar bewoners en het 
omringende landschap weer tot leven wekt.  Het project bevindt zich in de pioniersfase (2012-2016) 
waarbij momenteel gewerkt wordt aan: 

 Publiekstoegankelijk maken van terrein en restanten 

 Realisatie van een bezoekerscentrum 

 Realisatie ambachtelijke werkplaatsen 

 Verhogen van attractiewaarde door toevoegen van historische tuin en  boerderij 
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Breed draagvlak 
Het project wordt breed gedragen en kent veel samenwerkingspartners.  
 

Stakeholders Samenwerkingspartners 
Scholing en maatschappelijk, o.a. 

Wetenschappelijke 
partners 

Gemeente Landgraaf Bouwmensen Zuid Materiaaldeskundigen 
RCE 

Provincie Limburg Arcus College Heemkundeverenigingen 

Parkstad Limburg CitaVerde College Bouwhistorici 

Fonds voor Cultuurparticipatie Zuyd Hogeschool Archeologen 

Stichting ABEL Koraalgroep Archeologische 
werkgroepen 

SIEN Vrijwilligerscentrales  

BOEi Xonar  

IBA Parkstad Beroepscollege Parkstad Limburg  

Raiffeisen Ubach PPL  

 Hephata (D)  

 Restauratie Opleidings Projecten  

 SBB erkend leerbedrijf  

 Reclassering Nederland  

 E.v.a.  
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Behalve vrijwilligers, wordt bij het project ook gewerkt met stagiaires, studenten van vakopleidingen 
en reclasseringscliënten. Er wordt door de verschillende groepen probleemloos samengewerkt.  
 
Het project rust op vier primaire pijlers:  

 Toerisme 

 Wetenschap 

 Educatie 

 Ambachten 
 
 
Vrijwilligers 

 

Slot Schaesberg kent opvallend veel jongeren onder de vrijwilligers. Vanwege de hoge 
(jeugd)werkloosheid zien jongeren een kans om ervaring op te doen. 

De ca. 50 vrijwilligers zijn verdeeld over werkgroepen, waarbij een vrijwilliger per groep als 
coördinator optreedt.  

De werving geschiedt in samenwerking met vrijwilligerscentrales, via de media en op evenementen.  

Er is aandacht voor de belangen van de vrijwilligers. Zo is er een vrijwilligersraad ingesteld, worden er 
trainingen verzorgd en wordt waar nodig gezorgd voor veiligheidskleding.  
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Aanleg Tuin & Park 

Ca. 50 boventallige medewerkers van NedCar 
werken in het kader van het werk-fit 
programma aan de aanleg van een historische 
moestuin.  
- Ontwerpen 
- Plantenlijsten 
- Planning 
- Onderzoek 
- Aanleg 

 
De Bouwploeg 
De Bouwploeg in het bezoekerscentrum 
 

 

 
Onderzoek 

Ondersteuning bij:  
-Archeologisch onderzoek 
-Zichtbaar maken restanten 
-Consolidatiewerkzaamheden 

 

 

 
Publieksfuncties 
- Rondleidingen 

- Balie- en winkel 
- Horeca 
- Ontvangsten 
- Evenementen 
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In deze werkgroep zijn vaak voormalige horecamedewerkers actief.  

 

Voortdurend in beweging 

Het project is een spannend proces met steeds nieuwe uitgangspunten, nieuwe doelgroepen, nieuwe 
vrijwilligers en nieuwe attractiewaarde.  

 

Tot slot 

Het idee leeft om uiteindelijk te komen tot de realisatie van een erfgoedcampus. Wie weet, stap voor 
stap…. 

 

Bezoek vooral de website van Slot Schaesberg voor uitgebreide informatie. 

 

 

 

 

  

http://www.slotschaesberg.nl/
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Jos Koopmans, rentmeester op o.a. Geerestein en Landgoed Schijf (Rucphen 

 

Vanuit zijn rentmeesterskantoor beheert Jos Koopmans onder meer landgoed Geerestein. Een 
landgoed van 180 hectare, half bos, half landbouwgrond.  

Het huidige huis dateert uit de 16de en het landschappelijke park uit de 18de eeuw. De laatste jaren is 
er geen vast personeel meer voor het onderhoud van het park, maar werd het uitbesteed aan 
hoveniersbedrijven.  Nu wordt er gewerkt met een 30-tal vrijwilligers.  

Werving vrijwilligers 

Om vrijwilligers te werven is er een advertentie 
geplaatst in de plaatselijke krant.  De 
belangstellenden, 55 in getal, werden uitgenodigd 
voor een bijeenkomst, waar e.e.a. werd verteld 
over de werkzaamheden en de omstandigheden 
en de onmogelijkheid om het park te 
onderhouden met betaalde krachten. Van die 55 is 
nu een actieve groep van 30 mensen over die om 
de twee weken op vrijdag komen werken. Het is 
belangrijk om klein te beginnen en het olievlek 
principe te volgen. Een praktische benadering met 
een snel resultaat.  

http://koopmansbeheer.nl/
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Werkplan 
Elk jaar wordt er een werkplan opgesteld. De vrijwilligers voeren dit zelfstandig uit en krijgen veel 
vrijheid in het indelen van het werk. Het resultaat is goed. De vrijwilligers voelen zich verbonden met 
en verantwoordelijk voor het park en houden, als ze er zijn, ook een beetje toezicht.  
Jos is zelf ook vrijwilliger en coördineert de groep.  

De vrijwilligers worden beloond met koffie en gebak, een eindejaar borrel en een stukje hout voor de 
open haard.  
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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 
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Hein Pasman, senior adviseur  

Landschap Erfgoed Utrecht 

Hein Pasman doet het een en ander uit de doeken 

over  het project ‘Groene vingers van Utrecht’, een 

onderzoek dat een beeld schetst van de bijdrage die 

vrijwilligers kunnen leveren aan het onderhoud van 

historische tuinen en parken. Voornemen is om een 

draaiboek te ontwikkelen voor het opzetten van een 

vrijwilligersgroep.  

Momenteel loopt er een pilot op Huis te Maarn.  

Enkele aanbevelingen voor het draaiboek in wording: 

 Ondersteuning van Tuinbaas/eigenaar nodig 

 Goed beheerplan is noodzakelijk 

 Cursussen organiseren, niet alleen inhoudelijk maar bijvoorbeeld ook voor coördinatie 

 ARBO/EHBO plan is wenselijk 

 Maak een wervingsplan 

Op 26 november 2015 vond een contactdag plaats.  

Meer informatie bij Landschap Erfgoed Utrecht 

 

Voorlopige conclusies 
van Liesbeth Tonckens 

Rode draden die ik  heb waargenomen: 

- Er is de afgelopen jaren veel 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. 

- Vrijwilligers zijn er in vele soorten en maten en in leeftijd van 10 tot 92. Elk brengt zijn eigen 

kwaliteit in. 

- Waar leg je de verantwoordelijkheid? Dat verschilt per organisatie, in Paleis het Loo is die juist de 

afgelopen tijd hoger in de organisatie komen te liggen, terwijl Mirco Cuppens de 

verantwoordelijkheid zo laag mogelijk wil leggen. 

http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/buitenplaatsen/groen-op-buitenplaatsen/
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- Een lastig punt blijft de eventuele verdringing op de arbeidsmarkt. De plaatselijke UWV en de 

belastingdienst spelen hierbij een doorslaggevende rol. Er is dus geen algemene regel te geven 

over wanneer iets wordt aangemerkt als verdringing van betaalde krachten en wanneer niet. Het 

is wel belangrijk om de competenties en ambities van de vrijwilligers te kennen, ambiëren zij het 

om door te groeien? 

- Werven van nieuwe vrijwilligers kan lastig zijn. Het blijkt dat de historie van het KBL met de 

directe omgeving van invloed is op de bereidheid van de directe omgeving om als vrijwilliger te 

komen werken. 

- Er is behoefte aan overdracht van kennis en scholing van de vrijwilligers. Dit kan zowel gaan om 

inhoudelijke kennis, denk aan kennis over het rode of groene erfgoed. Maar het kan ook gaan om 

kennis rondom de organisatie van vrijwilligers. Zie bijvoorbeeld 

https://www.cultuurcollege.nl/scholing/vrijwilligers-managen  

- Het borgen van competenties zou kunnen door het vastleggen van de ervaringen in een 

vrijwilligerspaspoort, zodat iemand ergens anders snel op zijn ervaringen kan worden ingezet. 

- Het exitgesprek kwam ook een paar keer langs, sommigen voeren dat gesprek op basis van het 

contract dat ooit bij de start is overeengekomen. Anderen voeren nooit exitgesprekken omdat er 

voor iedereen in elke levensfase wel weer een goede taak gevonden wordt. 

- De term Oral History kwam regelmatig langs. Er is een groot besef van de noodzaak om 

herinneringen en verhalen van de oudere generatie vast te leggen. De erfgoedhuizen in Zuid-

Holland, Utrecht en Gelderland hebben hier ervaring in en kunnen ondersteunen bij het opzetten 

van een oral history. 

- De instelling van een vrijwilligersraad is een goed middel om de medezeggenschap in goede 

banen te leiden.  

- Media aandacht leidt tot nieuwe vrijwilligers.  

- Samenwerking met maatschappelijke organisaties leidt tot een breed draagvlak.  

- De participatiesamenleving / verdringing arbeidsmarkt is een punt dat nog aandacht verdient.  

 

 

-  

 

https://www.cultuurcollege.nl/scholing/vrijwilligers-managen
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/
http://www.gelderserfgoed.nl/
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Links naar relevante informatie:  

Belasting zakelijk  
http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-
bijzondere_arbeidsrelaties.html#HL-16.21 
 
UWV  
http://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2015/januari/nieuwe-regels-vrijwilligerswerk-
met-een-WW-uitkering.aspx  
en 
http://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/detail/vrijwilligerswerk-tijdens-mijn-ww-
uitkering/hoe-geef-ik-door-dat-ik-vrijwilligerswerk-wil-gaan-doen 
 
Website vrijwilligerswerk (movisie)  
https://vrijwilligerswerk.nl/ 
 
Handboeken beleid 
https://vrijwilligerswerk.nl/vinden-binden/handboeken-vrijwilligersbeleid 
 
Share project 
http://www.theshareproject.eu/ 
 
Project Provincie Gelderland, project vrijwilligers en erfgoed 
http://www.gelderland.nl/4/cultuurenerfgoed/cultuurenerfgoed-Projecten/Vrijwilligers-en-
erfgoed.html 
 
Groen en Doen 
http://www.groenendoen.nu/ 

Cultuurcollege 
https://www.cultuurcollege.nl/scholing/vrijwilligers-managen 

Fonds Vrijwilligers Erfgoed (Prins Bernhard Cultuurfonds) 
http://www.cultuurfonds.nl/fonds-vrijwilligers-erfgoed 

VNG Vrijwilligersverzekering 
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vrijwilligers-mantelzorgers-en-
maatschappelijke-stage/vrijwilligersverzekering 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-bijzondere_arbeidsrelaties.html#HL-16.21
http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-bijzondere_arbeidsrelaties.html#HL-16.21
http://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2015/januari/nieuwe-regels-vrijwilligerswerk-met-een-WW-uitkering.aspx
http://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2015/januari/nieuwe-regels-vrijwilligerswerk-met-een-WW-uitkering.aspx
http://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/detail/vrijwilligerswerk-tijdens-mijn-ww-uitkering/hoe-geef-ik-door-dat-ik-vrijwilligerswerk-wil-gaan-doen
http://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/detail/vrijwilligerswerk-tijdens-mijn-ww-uitkering/hoe-geef-ik-door-dat-ik-vrijwilligerswerk-wil-gaan-doen
https://vrijwilligerswerk.nl/
https://vrijwilligerswerk.nl/vinden-binden/handboeken-vrijwilligersbeleid
http://www.theshareproject.eu/
http://www.gelderland.nl/4/cultuurenerfgoed/cultuurenerfgoed-Projecten/Vrijwilligers-en-erfgoed.html
http://www.gelderland.nl/4/cultuurenerfgoed/cultuurenerfgoed-Projecten/Vrijwilligers-en-erfgoed.html
http://www.groenendoen.nu/
https://www.cultuurcollege.nl/scholing/vrijwilligers-managen
http://www.cultuurfonds.nl/fonds-vrijwilligers-erfgoed

