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“Ons team bestaat uit 20 tot 30 gidsen, maar we hadden nog geen kader om hen te begeleiden”, zegt Naomi 

Vandenbroeck, die instaat voor de gidsenwerking bij het Fotomuseum Antwerpen. “We hadden ook niet echt een 

missie of visie. Wel in onze hoofden, maar niet op papier. Dat veranderde nadat mijn teamverantwoordelijke de 

workshops Kwaliteit in Gidsenwerking had gevolgd. We hebben al grote sprongen gemaakt.” 

Het Fotomuseum had nog geen duidelijk beeld van de competenties die de gidsen nodig hadden om de 

verschillende doelgroepen te begeleiden. Dat maakte het moeilijk om doelgericht gidsen aan te werven en te 

evalueren. “Er was ook weinig betrokkenheid tussen de gidsenwerking en de backoffice. Dat zie je wel vaker in 

organisaties.” 

Om de vaardigheden van hun gidsen te toetsen, stelden Naomi en haar team competentieprofielen op. “Het 

museum heeft een breed aanbod voor uiteenlopende doelgroepen, van technische workshops tot speelse 

activiteiten. Daar zijn dus veel uiteenlopende vaardigheden voor nodig. Met de competentiewaaier werkten we 

de nodige profielen per doelgroep uit. We brachten ook in kaart wat onze gidsen al onder de knie hadden en 

waar er nog ruimte was om te groeien.” 

GROOTSCHALIGE GIDSENWERVING 

Zodra het Fotomuseum de missie, visie en competentieprofielen van zijn gidsenwerking had gedefinieerd, werd 

het tijd om nieuwe mensen aan te werven: “Begin 2017 verwelkomden we 15 nieuwe gidsen. De meeste daarvan 

zijn tot vandaag heel geëngageerd en betrokken.” 

Toch brengen de competentieprofielen ook een nieuwe moeilijkheid met zich mee. Zo duurt het langer voor de 

gidsen zijn ingewerkt. “Veel gidsen willen verschillende doelgroepen rondleiden, maar dat betekent dat ze aan 

meerdere competenties moeten voldoen. De gidsen moeten dus veel rondleidingen observeren en opleidingen 

volgen. De lat voor kwaliteit ligt hoger, maar de drempel voor de gidsen ook.” 

RESERVATIES OP BASIS VAN COMPETENTIE 

Naomi werkte ook de bezoekerscyclus uit. Ze gebruikte daarvoor de tool van Toerisme Vlaanderen die 

organisaties helpt om zich in te leven in de journey van de klant. “We hebben die oefening toegepast op ons 

eigen museum. Van het moment dat de klant achter zijn computer zit om een rondleiding te reserveren, tot het 

moment wanneer hij uit het museum wandelt. We zochten naar concrete stappen om die ervaring te 

verbeteren.” 

NAOMI VANDENBROECK: 
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Dat begon bij de reservatieformulieren, die niet optimaal werden ingezet. Stuurde een klant een aanvraag? Dan 

werd de gids ingeboekt op basis van beschikbaarheid. Naar specifieke competenties werd nog niet genoeg 

gekeken.  

Naomi: “We schakelden daarom een nieuwe boekingstool in, Beeple. Als een klant nu boekt, maken we een fiche 

op met alle informatie over de groep en de wensen, noden en vragen van de deelnemers. Al die info stroomt 

door naar de gids. Omdat de gidsen volgens competentieprofiel in de boekingstool zitten, maken we altijd de 

juiste match. Dat vergroot de tevredenheid van de bezoekers. Ook voor de gidsen is het een stap vooruit: zij 

kunnen zich beter voorbereiden op de rondleiding.” 

OBSERVATIES HELPEN GIDSEN GROEIEN 

Naomi en haar team maken het meeste gebruik van de observatie-instrumenten uit de workshops: “Die vertellen 

glashelder wat we van onze gidsen verwachten. En omdat onze missie en visie op papier staan, weten we exact 

waar het museum voor staat. Zo kunnen we het observatieformulier gebruiken in functie van het Fotomuseum.” 

“We proberen onze gidsen nu minstens een keer per jaar op te volgen. Ze waren zelf ook vragende partij om 

geobserveerd te worden. De gidsen voelden dat ze nog konden groeien, maar daar hadden ze feedback voor 

nodig. Dankzij de competentieprofielen en de observatieformulieren hebben we nu een kader om hun 

groeipunten te benoemen. Dat doen we in wederzijds overleg met de gids, zodat hij of zij ook kan aangeven 

waar er nog werkpunten zijn.” 

Naomi vindt de tools van Toerisme Vlaanderen een grote meerwaarde. “Eindelijk hebben we een houvast, iets om 

op terug te vallen. Toerisme Vlaanderen speelt daarin een pioniersrol. Vooral de observatieformulieren waren 

heel handig: weerspiegelen de rondleidingen wat wij belangrijk vinden? Je moet de criteria natuurlijk wel 

afstemmen op je eigen organisatie. Je moet weten wat je kernwaarden zijn.” 

SNEEUWBALEFFECT 

Na de eerste verbeteringen, ging de bal aan het rollen. Het Fotomuseum creëerde meer en meer initiatieven voor 

gidsen. “We hebben nu een maandelijkse gidsennieuwsbrief waarin we hen op de hoogte houden van 

evenementen en gebeurtenissen achter de schermen. Twee keer per jaar houden we ook een brainstormsessie 

voor de gidsen. Zo kunnen we alle thema’s bespreken en wisselen we ideeën uit.” 

Naomi en haar team appreciëren het talent dat ze in huis hebben. “Onze gidsen hebben veel voeling met wat er 

in het museum gebeurt. Over de jaren heen zijn we dat meer en meer gaan inzien. Elke organisatie zou moeten 

beseffen hoe belangrijk hun gidsen zijn.” 

 

 


