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Lieve Van Schoors is verantwoordelijk voor de gidsenwerking in het Gentse museum voor industrie, arbeid en 

textiel (MIAT). Ze was altijd al erg begaan met het gidsenwerk. Om die reden nodigde een kennis bij FARO, het 

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, haar uit om deel te nemen aan de workshops ‘Kwaliteit in de 

gidsenwerking’ van Toerisme Vlaanderen. Het traject bestond uit vier halve cursusdagen plus een terugkomdag. 

“Ik zou collega-organisaties met gidsenwerking zeker aanbevelen om dit traject te volgen”, begint Lieve. “De 

lesgever heeft het trouwens fantastisch gedaan. Toch had ik vooraf geen specifieke verwachtingen. Ik was 

misschien zelfs ietwat sceptisch.” 

BOEIEND VERTELLER 

In het MIAT verzorgt een vijftiental gidsen dagelijks rondleidingen voor klasgroepen van het lager en secundair 

onderwijs. Zij vormen het grootste publiek. Daarnaast zijn er themarondleidingen voor volwassenen rond 

industrie en arbeid en over communicatie. Lieve:  “Voordat ik verantwoordelijk werd voor de gidsenwerking, heb 

ik zelf heel wat jaren gegidst. Een goede gids is voor mij in de eerste plaats een boeiend verteller. Daar zijn onze 

gidsen het trouwens in grote lijnen mee eens. Onze mensen hebben vaak een achtergrond in geschiedenis of 

kunstgeschiedenis of ze stonden in het onderwijs. De laatste jaren stellen we wel een verjonging van de groep 

vast. Dertigers en veertigers tonen zich steeds vaker enthousiast om bij ons rondleidingen te begeleiden. De tijd 

waarin de gidsen op puur vrijwillige basis werkten, is voorbij. Tegenwoordig wordt iedereen betaald voor zijn 

diensten.”  

VERRASSEND PRAKTISCH 

Lieves scepticisme over de workshops bleek onterecht. “Mijn ervaring is dat studiedagen en vormingen vaak 

blijven steken bij een theoretisch kader. Ze brengen weinig praktische kennis aan”, legt ze uit. “Uiteraard is het 

altijd fijn om te netwerken, maar ik heb vooral nood aan makkelijk en snel implementeerbare kennis. Als je de 

theoretische inzichten van een vorming, eerst zelf moet vertalen naar je eigen praktijk, verlies je veel tijd door 

extra studiewerk. De vorming rond kwaliteit in de gidsenwerking daarentegen was verrassend praktisch gericht. 

Daarom ben ik positief. Neem de laatste workshop als voorbeeld. We moesten aangeven welke actie we wilden 

realiseren in de eigen werking tegen de terugkomdag. Ik heb gekozen om een competentieprofiel op te stellen 

voor de gidsen. Met de Competentiewaaier uit de toolkit, kon ik meteen aan de slag.  Daarbij kregen we de tools 

ook goed uitgelegd tijdens de workshops. Dat maakt een heel verschil. Je wint er tijd mee.” 

 

LIEVE VAN SCHOORS : 
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IMPLEMENTEERBARE KENNIS EN 
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DUIDELIJKE VERWACHTINGEN 

Lieve legt haar keuze voor de Competentiewaaier uit. “Ik vond dat de verwachtingen vanuit onszelf als 

opdrachtgever naar de gidsen toe eerder vaag waren. Er was geen duidelijke formulering. Dat vond ik een lacune. 

Met een competentieprofiel daarentegen zouden we iets concreets in handen hebben. Bovendien kan je dan ook 

gaan evalueren en meten. En zo je kwaliteit verbeteren.” Lieve koos voor het overlegmodel om het 

competentieprofiel uit te werken, eerder dan top-down te gaan. Tijdens een bijeenkomst met de gidsen peilde ze 

naar hun ideeën over competenties. Iedere gids kreeg de opdracht om een top drie te maken met competenties 

die hij of zij belangrijk vond. “Allerlei meningen kwamen naar voren”, merkt Lieve op. “Voor sommige gidsen 

komt het verhaal op de eerste plaats. Andere leggen de nadruk op kennis. We hadden het over het belang van 

humor, en over de interactie met de groep. Toch was er een soort consensus. Met de input van de gidsen ben ik 

aan het schrijven gegaan en nu beschikken we over een competentieprofiel waar iedereen achterstaat. Ook een 

collega van het Huis van Alijn was hierbij betrokken. Op die manier heeft ook een collega-organisatie kennis 

gemaakt met een instrument uit de toolkit van Toerisme Vlaanderen.”  

KLANTGERICHT WERKEN 

Lieve gebruikt het competentieprofiel nu bij de intake van nieuwe gidsen. Ze is ervan overtuigd dat het de 

gidsenwerking en het museum in het algemeen nog klantgerichter kan maken. Lieve: “Ik heb hier veel werk 

ingestoken, maar het resultaat is waardevol. Als iemand zich aanbiedt als gids, is het competentieprofiel een 

onderdeel van het gesprek. Elke kandidaat krijgt het profiel ook via mail. Zo is duidelijk wat wij van een gids 

verwachten. Toch zijn we terughoudend om dit instrument nu al te gebruiken bij individuele evaluaties. Ik heb 

liever dat de algemene verwachting zich langzaam verspreidt. Verandering brengen doe je niet op één dag.” 

INSPIRERENDE ERVARINGEN 

“Tot slot wil ik nog de prettige ervaringsuitwisseling tijdens de workshops vermelden”, zegt Lieve. “Het was 

inspirerend om de verhalen te horen van gidsenwerkingen in andere niches. Je ziet ook de verschillen tussen 

grote en kleine, jonge of al lang bestaande gidsenwerkingen. De gidsenwerking in het MIAT bestaat toch al een 

tijdje en heeft al een hele evolutie meegemaakt.” 

 

 

 

 


