Vrijwilligers voor Museumhuizen
In onze Museumhuizen leren bezoekers niet alleen wat de huizen zo bijzonder maakt, maar ervaren bovendien
hoe het was om er te wonen. In het Museumhuis geen afscheidingskoordjes of bordjes met ‘niet aanraken.' Onze
gasten ontdekken wat er in de wandkast is opgeborgen en mogen plaats nemen op die sierlijke 19e-eeuwse
fauteuil onder het genot van een kopje thee.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen assisteren. Het eerste Museumhuis in Steenwijk is reeds
geopend, de andere huizen die worden opengesteld staan in Amsterdam, Haarlem en Hoorn.
De rol van de vrijwilliger
Als vrijwilliger bent u het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. U bent ambassadeur van zowel het huis als van
Vereniging Hendrick de Keyser en draagt zorg voor een vriendelijk en gastvrij ontvangst. U verkoopt de kaartjes,
wijst de weg en vertelt bezoekers die daar prijs op stellen uw favoriete historische anekdote over het huis.
Liever actief met het huis zelf bezig? Help dan mee met het verzorgen van de planten, zorg voor geur in de
keuken door koekjes te bakken en luid net als in de tijd van bewoning de gong bij theetijd. U als vrijwilliger brengt
het Museumhuis, samen met de bezoeker, pas echt tot leven.
Wat verwachten we?
Vereniging Hendrick de Keyser zoekt vrijwilligers met goede communicatieve en sociale vaardigheden, die het
leuk vinden om met mensen te werken. Er is geen specifieke voorkennis of ervaring vereist, maar interesse in
architectuur, het pand of de geschiedenis van de regio is gewenst. Daarnaast bent u woonachtig in de regio.
Tijdens de kennismakingsperiode bent u minimaal een dagdeel per week beschikbaar. Daarna is de minimale
inzet een dagdeel per twee weken.
Wat bieden we?
Een bijzonder 'huiselijke' werkplek, bij een professioneel goed doel en met gezellige andere vrijwilligers. U bent
nooit alleen aan het werk. Vereniging Hendrick de Keyser biedt een kilometervergoeding.
Meer verantwoordelijkheid?
Lijkt dit werk u interessant, maar wilt u graag meer verantwoordelijkheid? Word dan kernvrijwilliger. Als
kernvrijwilliger heeft u de taken van een vrijwilliger, aangevuld met extra verantwoordelijkheden. U opent en sluit
het gebouw, u weet hoe de presentatie hoort te staan en waar meubels naartoe verplaatst kunnen worden indien
noodzakelijk. In geval van nood weet u wat te doen en u bent een dagdeel het aanspreekpunt voor andere
vrijwilligers. U bent minimaal twee dagdelen per week beschikbaar en werkt nauw samen met de coördinator.
Vereniging Hendrick de Keyser biedt haar kernvrijwilligers een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) en een
onkostenvergoeding van € 125 per maand inclusief reiskosten.
Geïnteresseerd?
Meldt u zich dan nu aan door een e-mail te sturen naar Esly van Dam: vandam@hendrickdekeyser.nl

