
 
  1 
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Het Belevingscentrum ’14-’18 Tildonk brengt de Vlaams-Brabantse oorlogsgeschiedenis in beeld. Persoonlijke 

getuigenverhalen dompelen de bezoeker onder in het alledaagse leven tijdens de Groote Oorlog. Dertien 

vrijwillige gidsen aangesloten bij de Gidsenbond Dijleland zorgen voor het onthaal en leiden groepen, individuele 

bezoekers en schoolklassen rond. Ragna Van Den Bergh, werkzaam bij de provincie Vlaams-Brabant, coördineert 

de gidsenwerking. Ze volgt de aanvragen voor de gidsbeurten op en zorgt samen met de Gidsenbond Dijleland 

voor een geschikte gids voor elke groep. Ragna: “De koepelorganisatie Herita nodigde ons uit om deel te nemen 

aan de vorming rond kwaliteit in de gidsenwerking van Toerisme Vlaanderen. Vermits onze gidsenwerking pas 

van start is gegaan in de zomer van 2014, heb ik niet lang getwijfeld. Voor een beginnend project is extra 

vorming altijd meegenomen.” 

EERSTE GIDSENBIJEENKOMST 

“Vóór mijn deelname aan de kwaliteitsworkshops, had ik de gidsen eigenlijk alleen sporadisch en eerder bij 

toeval in levende lijve ontmoet”, geeft Ragna toe. “Mijn kantoor is in Leuven, dus ik ben niet dagelijks aanwezig 

in het Belevingscentrum in Tildonk. Het is alvast een van de verdiensten dat er nu een eerste groepsbijeenkomst 

is geweest met de gidsen. Ik had gehoopt in de workshops een beetje advies te krijgen over hoe ik dit moest 

aanpakken en aan die verwachting is tegemoet gekomen. De opkomst voor de eerste gidsenbijeenkomst was 

bevredigend, en de reacties van de deelnemers positief. We hebben gebruik gemaakt van de Competentiewaaier, 

een van de tools van Toerisme Vlaanderen. We zullen in de toekomst regelmatig blijven bijeenkomen met de 

gidsen. Zelf wil ik in deze fase vooral de verwachtingen van de gidsen beter leren kennen.” 

VISIETEKST 

Een ander initiatief van Ragna is de opmaak van een visietekst. “Het is een visie op het Belevingscentrum in het 

algemeen en dus ook op de gidsenwerking. De tekst beschrijft wat er van een gids verwacht wordt. Tot hier toe 

bleef de visie nog binnenshuis bij mij en enkele collega’s, maar in een volgende bijeenkomst met de gidsen willen 

we ze ter bespreking voorleggen”, aldus Ragna. 

DE KLANTENGROEP 

Bij de workshopreeks van Toerisme Vlaanderen hoort een toolkit. Die bevat praktische instrumenten waarmee de 

deelnemers aan de slag kunnen in hun dagelijkse praktijk. Ragna maakte er al gretig gebruik van. “Laat ik 

beginnen met de tool rond de kenmerken van de klantengroep”, vertelt ze. “Als nieuwe groepen, gezinnen of 

klassen mij contacteren voor een bezoek, vraag ik nu meer expliciet naar wat ze verwachten van de rondleiding. 

RAGNA VAN DEN BERGH: 
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Dan krijg je te horen dat ze bijvoorbeeld iets meer willen weten over de Slag van Wespelare. Of leerlingen van de 

basisschool willen graag iets te horen krijgen over hoe het dagelijkse leven verliep in oorlogstijd. Dat is 

belangrijke informatie voor ons, omdat het ook de keuze van de gids kan bepalen. Elke gids heeft immers een 

eigen stijl. De ene vindt feiten en cijfers belangrijk, een ander brengt de oorlog graag als een verhaal. Ik zoek dan 

een gids die zo nauw mogelijk aansluit bij de verwachtingen van de groep.” 

RESERVERINGSFORMULIER 

Een tweede tool focust op het reserveringsformulier en wat daar zoal in hoort te staan. Voorheen had het 

Belevingscentrum geen formulier. De afspraken met de gidsen en de groepen werden telefonisch en mondeling 

gemaakt. Ragna: “Ik heb een bevestigingsformulier opgesteld, dat zowel de groep als de gids in zijn mailbox 

ontvangt zodra de reservatie vastligt. Zo beschikt iedereen ondubbelzinnig over de juiste informatie. Ook speciale 

kenmerken van de doelgroep staan vermeld. Denk aan een groep ouderen waarvan iemand in een rolstoel zit. 

Van de gidsen kreeg ik alvast positieve reacties op dit soort informatie.” 

EVALUATIE DOOR DE BEZOEKERS 

Een derde directe verbetering is de update van het evaluatieformulier voor groepen. “De toolkit bracht ons op 

ideeën voor nieuwe vragen, we voegden een quotering toe en we maakten ook handig gebruik van de specifieke 

terminologie die gehanteerd wordt in de toolkit”, zegt Ragna. “Ook verloopt alles nu digitaal: de groepen 

ontvangen een link naar de online enquête. Het is onze bedoeling in de toekomst om de resultaten van de 

enquêtes terug te koppelen naar de gidsen. Ik kreeg tijdens de workshops trouwens nog een erg goede tip. 

Selfscreening, dat is een methode waarbij de gids ook zichzelf evalueert. We doen dit voorlopig niet, maar als dat 

wel het geval zou zijn, lijkt het me nuttig om de resultaten van de selfscreening te vergelijken met de 

evaluatieformulieren van de groep.”  

VRUCHTBARE ONTMOETING 

 “Ik kan andere gidsenwerkingen de workshops over kwaliteit in de gidsenwerking alleen maar aanbevelen. Je 

krijgt veel praktische voorbeelden en goede tips. De ontmoeting met collega’s is ook vruchtbaar. Je moet samen 

naar oplossingen zoeken en met elkaar meedenken. Waar ik persoonlijk veel aan heb gehad, was de 

terugkomdag, drie maanden achteraf. In de tussentijd moest je aan een persoonlijke uitdaging werken. Net die 

terugkomdag stimuleerde me om daadwerkelijk aan de slag te gaan.”  

 

 

 

 

 


