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Taakomschrijving WG coördinator 
 

 

 

 

De activiteiten die Vereniging Oud Hoorn voor inwoners van Hoorn (doelgroep) organiseert, beogen 

draagvlak te creëren voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed in Hoorn (missie). Een van de 

activiteiten is het organiseren van gratis toegankelijke historische rondleidingen. Deze worden 

verzorgd door idealiter 35 vrijwilligers in de werkgroep stadswandelingen. De te leveren dienst is 

uitgewerkt in het Beleid werkgroep stadswandelingen.  

 

1. Historische rondleidingen 
Deelnemers aan de stadswandelingen van Oud Hoorn mogen rekenen op een boeiend verhaal over 

de cultuurgeschiedenis van Hoorn gebaseerd op betrouwbare informatie. De wandelcoördinatoren 

zijn verantwoordelijk voor - de praktische organisatie van een geprogrammeerde rondleiding - het 

beschikbaar stellen van een actuele studiegids – bijscholing en opleiding van gidsen middels 

studiegroepen - het interesseren van voldoende gidsen voor hun rondleiding.  

De werkgroep coördinator is het aanspreekpunt voor de wandelcoördinatoren. Hij/zij ondersteunt 

hen middels een actuele taakomschrijving/checklist, bij het publiceren van studiegidsen, het 

bijhouden van het seizoenoverzicht en promotionele taken. Tevens biedt hij/zij praktische 

ondersteuning bij de studiegroepen; materiaal, OIP reserveren/openen e.d. Nieuwe gidsen worden 

door de coördinator geworven onder deelnemers aan de cursus Cultuurhistorie Hoorn en vervolgens 

per afzonderlijke wandeling door de betreffende wandelcoördinator opgeleid.  

 

2. Organisatie van de werkgroep 
De coördinator is verantwoordelijk voor een organisatie inrichting die de kwaliteit en continuïteit van 

de historische rondleidingen borgt. Extra aandacht gaat uit naar stabiliteit in de werkgroep met een 

zo laag mogelijk vrijwilligersverloop. Zie het beleidsplan. Belangrijke besluiten worden door de gidsen 

genomen tijdens de werkgroepvergadering. De coördinator bewaakt dat de statuten en het 

verenigingsbeleid daarbij altijd het uitgangspunt zijn.  

Het is belangrijk dat vrijwilligers een duidelijk beeld hebben van hun taak en zo zelfstandig mogelijk 

kunnen werken. De coördinator zorgt voor actuele beschrijvingen, toegankelijk voor alle gidsen in 

een digitale omgeving: 

• Beleid werkgroep Stadswandelingen 

• Taakomschrijving gids / Handleiding gidsvaardigheden 

• Taakomschrijving wandelcoördinator / Taakomschrijving wandelontwerp 

• Taakomschrijving werkgroepcoördinator 

• Promotie stadswandelingen 

 Handleiding sitebeheer activiteiten 

 Handleiding publicatie cultuur hoorn 

 Handleiding promotiekaarten 

 

3. Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers geen historische rondleidingen en geen Vereniging Oud Hoorn. De coördinator 

stimuleert de sociale cohesie in de groep door: 

• Te faciliteren dat vrijwilligers taken in duo’s of groepjes oppakken.  

• De gemeenschappelijk viering van een succesbeleving na afloop van de rondleiding; OIP. 

• Het inbedden van voldoende contactmomenten buiten het wandelprogramma; studiegroepen. 

• Te faciliteren dat vrijwilligers actief met hun gedeelde interesse bezig zijn; studiegroepen. 
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• Persoonlijke betrokkenheid. 

Gidsen die zich meer dan 5 jaar intensief voor de werkgroep hebben ingezet, worden bij afscheid 

plenair in het zonnetje gezet. Gidsen die langer dan 10 jaar als gids hebben gefunctioneerd, worden 

als ‘eregids’ betrokken bij de uitjes van de feestcommissie (mits ze daar behoefte aan hebben). 

Langdurig actieve vrijwilligers worden volgens de richtlijnen voorgedragen voor een koninklijke 

onderscheiding of erelidmaatschap.  

 

4. Kwaliteitsbewaking 
Gidsen kunnen de coördinator verzoeken om feedback en zo de kwaliteit van hun wandeling 

verbeteren. Hiervoor is een checklist beschikbaar in het document Gidsvaardigheden. Soms heeft 

een gids extra begeleiding nodig, b.v. na klachten van publiek. De coördinator inventariseert de 

knelpunten en brengt in kaart aan welke ondersteuning behoefte is. Bij gebleken ongeschiktheid 

bepaalt de coördinator i.o.m. het bestuurlijk aanspreekpunt vrijwilligers wat de vervolgstappen zijn. 

Mogelijk komen de competenties van de vrijwilliger beter tot hun recht in een andere werkgroep.  

Naast een boeiend verhaal mogen gasten ook verwachten dat de gids een uitgebreide historische 

kennis heeft over het gebied van de rondleiding en dat de vertelde informatie historisch juist is. 

Gidsen bereiden zich op een rondleiding voor m.b.v. een uitgebreide studiegids. De coördinator heeft 

de eindredactie over de studiegidsen en stelt deze beschikbaar in een digitale omgeving.  

 

5. Informatiebeheer 
Voor een efficiënte informatie-uitwisseling van met name de studiegidsen is een eigen omgeving in 

de Cloud noodzakelijk. De werkgroep maakt gebruik van Antagonist Cloud, een applicatie binnen de 

kennisbank van Oud Hoorn. De coördinator heeft beheerdersrechten en zorgt voor een 

overzichtelijke mappenstructuur, een actuele/relevante inhoud en toekenning van de 

gebruikersrechten. Gidsen hebben kijkrechten en kunnen de documenten inzien en downloaden.  

Verslaglegging van het zomerprogramma vindt centraal plaats.  

Middels de Excel sheet Seizoenoverzicht is in één oogopslag te zien welke wandelingen op welk 

moment met welke wandelcoördinator en gidsen plaatsvinden. Het bestand wordt in de digitale 

omgeving van de werkgroep gedeeld en mag geen contactgegevens bevatten. Voorafgaand en 

gedurende het seizoen houdt de coördinator alle gegevens van het wandelprogramma bij. Aan het 

einde van het seizoen geeft dit overzicht een juiste en volledige weergave van het uitgevoerde 

programma, het aantal gasten per wandeling en het aantal wandelingen per gids. Deze gegevens 

worden gebruikt voor verslaglegging op de site en aan het bestuur.  

 

 

 

6. Promotie 
De planning van de rondleidingen met datums en tijden, wordt ieder jaar opnieuw bepaald. De 

opkomst bij onze activiteiten is daarom volledig afhankelijk van een actieve promotie. De coördinator 

zorgt voor rechtenvrije foto’s en de persberichten i.o.m. de wandel coördinatoren. De coördinator 

zorgt ervoor dat deze gepubliceerd of verspreid worden via de site van Oud Hoorn, het kwartaalblad, 

de site van Cultuur Hoorn, gidsje Mooi Hoorn, de lokale pers en facebook. I.o.m. met het bestuurslid 

PR worden de raamposters en promotiekaartjes geregeld.  

Kloosterwandeling Wallenwandeling Handel in de Haven Venenlaanwandeling Gevelstenenwandeling

vr. 20 mei 19.30 uur vr. 03 juni 19.30 uur vr. 17 juni 19.30 uur vr. 01 juli 19.30 uur vr. 15 juli 19.30 uur

Startlocatie Kerkplein Oosterpoort Roode Steen Oosterpoort Roode Steen

Coordinatoren Anneke Ineke Huub Jan Jeroen Hans M. Simon Francisca Jan Marjan S. Kees Marian G.

Studiegids klaar & gedeeld klaar & gedeeld klaar & gedeeld klaar & gedeeld

Studiegroepen november februari januari maart april

Proefwandeling ma. 16 mei 19.00 uur zo. 29 mei 9.00 uur zo. 12 juni 09.00 uur zo. 26 juni 09.00 uur zo. 10 juli 09.00 uur

q wandelaars 0 0 0 0 0 0 0

q gidsen 26 0 0 0 0 0

Aantal wandelingen per gids
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In de nieuwsrubriek op de site van Oud Hoorn verzorgt de coördinator regelmatig een verslagje met 

foto’s van de activiteit. 

Af en toe komt een verzoek van het bestuurslid PR om copy voor de nieuwsbrief aan leden of de 

nieuwsbrief aan vrijwilligers. De coördinator schrijft een alinea tekst met een vooruitblik, een verslag 

van het programma of studiebijeenkomst en stuurt een toepasselijke foto mee. 

 

7. Communicatie 
 

Het mailaccount gidsen@oudhoorn.nl is bedoeld voor communicatie binnen de gidsengroep. Aan dit 

account is tevens het MSO account van de vereniging gekoppeld. Per jaar komen gemiddeld 3000 

mails binnen en gaan er 1750 uit. Dit is exclusief het aantal mails via het privé account.  

Plenaire communicatie gaat i.v.m. privacy regelgeving altijd als BCC aan de groep. Dit voorkomt 

tevens dat antwoorden naar de hele groep gaan indien ze slechts voor de opsteller bedoeld zijn.  

 

De coördinator initieert de volgende overlegsituaties: 

 Gidsenoverleg, de tweede maandag in maart 19.30 uur 

 Gidsenoverleg, de tweede maandag in oktober 19.30 uur 

Hiervoor wordt een agenda voorbereid, de uitnodiging met bijlagen verstuurd, verslaglegging en 

locatie geregeld.  

 

8. Financiën  
 

De coördinator stelt in december de begroting op in overleg met de penningmeester. Per vrijwilliger 

is € 30,-- beschikbaar voor een uitje met de werkgroep. Vrijwilligers die lang actief zijn geweest bij de 

werkgroep en afscheid nemen, krijgen t.w. van € 40,-- een bos bloemen of cadeaubon met een kaart. 

Kostuumhuur (Conny Butter; ‘Wat doe je me aan”) is ongeveer € 30,-- per outfit. Papier, printkosten 

en badges reserveren. Posters en drukkosten kaartje € 250,--. Nota’s gaan rechtstreeks naar de 

penningmeester. Facturen onder € 500,-- behoeven geen extra fiat. 

 

9. Draaiboek met taken 
 

September 

Laatste week van september het gidsenoverleg voorbereiden: 

 Concept agenda aan gidsen sturen en vragen naar aanvullingen. 

o Opening en mededelingen 

o Notulen vorige vergadering 

o Terugblik op het wandelseizoen door wandelcoördinatoren, door groep met tips en tops 

o Vooruitblik met concept programma nieuwe seizoen, planning studiegroepen en verdeling 

wandelcoördinatoren  

o Mededelingen feestcommissie  

o WVTTK 

o Datum voorjaarsoverleg 2e maandag maart om 19.30 uur. 

 Afspraak OIP bevestigen met beheergroep; hapjes en drankjes? 

 Wandelcoördinatoren van de geprogrammeerde wandelingen toetsen. Oudste rechten gaan 

voor. 

 

Oktober 

 Eerste maandag van oktober definitieve uitnodiging, agenda, laatste notulen en eventuele 

bijlagen aan de werkgroep sturen.  

 De tweede maandag van oktober is er gidsen overleg om 19.30 uur. 
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 Na de vergadering; wandelprogramma aanvullen met namen van coördinatoren, notulen 

checken en rondsturen, actiepunten afhandelen. 

 Eind oktober; eventuele ondersteuning wandelcoördinatoren bij samenstelling studiegidsen, 

organiseren studiegroep, e.d.  

 Informatiebeheer: concept studiegidsen klaarzetten in werkgroep omgeving Antagonist Cloud. 

 

Januari 

 Persberichten schrijven voor alle geprogrammeerde wandelingen van tussen de 200 en 300 

woorden. De inhoud moet mensen prikkelen om de wandeling te gaan lopen. Onze gasten willen 

dingen over hun stad ontdekken en zich verbazen. Het bericht krijgt publiciteitswaarde voor de 

lokale pers door inhoudelijke informatie over de geschiedenis van Hoorn.  

 Foto’s maken en selecteren. Vanwege portretrechten geen wandelaars met het gezicht in beeld 

en zeker geen kinderen. Eventueel rechtenvrije afbeeldingen zoeken op de beeldbank. Per 

wandeling minimaal 1 staand - en 1 liggend formaat. De foto’s moeten scherp en kleurrijk zijn, 

een object bevatten dat in een oogopslag aan het onderwerp te koppelen is en/of een gids 

afbeelden met een groepje luisteraars. Bewuste toepassing van beeldaspecten als doorkijkjes, 

spiegeling, kikvorsperspectief, licht- en schaduw.  

 Een voorstel voor het zomerprogramma in de agenda plannen vanaf half mei tot half juli en 

communiceren met de wandelcoördinatoren. 

 

Begin januari afstemmen met de wandelcoördinatoren: 

 Fiat op de datums van het zomerprogramma, eventueel onderling wisselen.  

 Wat wordt de titel van de wandeling, deze moet kort zijn om op de poster te passen. 

 Wat wordt de startlocatie. Welke wandeling eindigt in het OIP. 

 Eventuele aanpassingen van het persbericht. 

 Eventuele extra activiteiten. 

 Excelsheet Seizoenoverzicht aanmaken met het actuele programma en de actuele gidsenlijst. Dit 

overzicht gedurende het seizoen bijwerken zodra gidsen of wandelcoördinatoren wijzigingen 

doorgeven.  

 

Eind januari 

 Persberichten aanvullen met definitieve titels, datums, teksten en startlocaties. 

 Persberichten op de site van Oud Hoorn publiceren volgens de Handleiding Sitebeheer 

Activiteiten. De geselecteerde afbeeldingen aanpassen en uploaden naar ftp@oudhoorn.nl met 

FileZilla. Inloggen op de site om in html een nieuw artikel aan te maken op basis van de 

stylesheet van de vereniging. De artikelen worden automatisch chronologisch in de vorm van een 

programma op de site getoond. 

 Gidsen informeren over het definitieve programma tezamen met de datums/tijden van de 

proefwandelingen en het voorjaars- en najaarsoverleg.  

 Bestuurslid PR z.s.m. informeren over het definitieve programma t.b.v. de Informatiegids Mooi 

Hoorn. Stichting Hoorn Marketing drukt jaarlijks 60.000 gidsjes die b.v. via winkels worden 

verspreid.  

 Voor 1 februari het definitieve wandelprogramma met teksten aan de redactie van het 

kwartaalblad sturen t.b.v. publicatie kwartaalblad van maart. 

 Alle vergaderdata en het programma van het komende jaar doorgeven aan de beheergroep OIP 

i.v.m. koffie, thee en drankjes voor de gidsen en één keer per seizoen met de wandelaars. 

Verzorging bespreken met Milja. Tevens op de agenda schrijven in het OIP t.b.v. de 

interieurverzorgster.  

 Ondernemers Stad Hoorn informeren over alle reeds geplande activiteiten voor het komende 

jaar. Naast de stadswandelingen dus ook de bekende tentoonstellingen en nog lopende lezingen. 

Mail aan Roxanne Vijzelman cc: Rien van Drongelen. 
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Februari 

 I.o.m. het bestuurslid PR de uitdeelkaartjes met het wandelprogramma laten drukken. Zie de 

Handleiding Promotiekaarten. Programma en rechtenvrije foto’s aanleveren. Het bestuurslid PR 

kan kiezen om gebruik te maken van beeldmateriaal van derden. De tekst van de drukproef zelf 

controleren en nogmaals laten tegenlezen door de office manager. 

 Plaats m.b.v. een mediapublisher het programma op de site van Cultuur Hoorn. Per activiteit een 

artikel uploaden en een afbeelding in liggend formaat. Het is belangrijk om de tags en overige 

records nauwkeurig in te vullen Zie de Handleiding Publicatie Cultuur Hoorn. De site is gekoppeld 

aan een narrowcasting systeem waardoor het artikel direct zichtbaar is op zo’n 25 schermen bij 

culturele instellingen. 

 

Laatste week van februari het gidsenoverleg voorbereiden: 

 Concept agenda aan gidsen sturen en vragen naar aanvullingen. 

o Opening en mededelingen. 

o Notulen vorige vergadering 

o Wandelcoördinatoren inz. studiegroepen en komend programma 

o Intekenen voor het zomerprogramma 

o Gidsenuitje 

o WVTTK  

o Datum najaarsoverleg 2e maandag oktober 19.30 uur.  

 De intekenlijst met wandelingen per datum voor de gidsen voorbereiden.  

 Definitieve readers delen in werkgroep omgeving Antagonist Cloud. 

 

Maart 

 Eerste maandag van maart definitieve uitnodiging, agenda, laatste notulen en eventuele bijlagen 

aan de werkgroep sturen.  

 De 2e maandag in maart is er gidsen overleg om 19.30 uur. Programmakaartjes uitdelen. Handig 

is om een aantal kopieën van de intekenlijst rond te laten gaan. 

 Na de vergadering; actiepunten afhandelen, notulen checken en rondsturen met actuele lijst 

contactgegevens gidsengroep, intekenlijst verwerken en seizoenoverzicht bijwerken. Link met 

wachtwoord Antagonist opnieuw meesturen. 

 

April 

 Promotiefoto’s maken met doorschijnend lichtgroen voorjaarsloof. 

 Gedeelte v.d. promotiekaartjes verspreiden tijdens de ledenvergadering.  

 Posters: Op Koningsdag mogen in de stad de eerste raambiljetten met de wandelingen hangen. 

Dit betekent dat rond 20 april via de mail de opdracht uitgaat tot het drukken van 50 

raambiljetten aan drukkerij Klaassen. Indien het programma uit meer dan 5 wandelingen bestaat, 

kan gekozen worden voor 2 aparte posters die je overigens wel tegelijk laat drukken. Geef per 

activiteit de naam, de datum, tijd en startlocatie door. Voorbeeld: Omschrijving 50 A3 posters - 5 

items. Zomeravondwandelingen Papier : 160 grams Colorcopy. Bedrukking : Eenzijdig in full-

colour € 36,60. Drukproef nauwgezet controleren, laten tegenlezen door de office manager. Bij 

de werkgroep lezingen de actuele Distributielijst posters opvragen. Het is een estafettedocument 

tussen de WG Lezingen en de WG Stadswandelingen. De posters ophalen, uittellen in het OIP en 

per bezorger met betreffende adreslijsten klaarleggen. Bezorgers informeren. Nota drukker 

controleren en fiatteren t.b.v. de penningmeester.  

 

Mei 

 Alle wandelcoördinatoren per wandeling een reminder sturen met het gedeelte uit de 

Taakomschrijving Wandelcoördinator T-3 t/m T Stadswandeling en een lijst met mailadressen 
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van de gidsen die zich hebben ingeschreven.  

 Agenda’s van gidsen veranderen soms als gevolg van vakantie of ziekte. Tussentijdse wijzigingen 

in het Seizoenoverzicht verwerken en doorgeven aan betreffende wandelcoördinator. 

 

Gedurende het seizoen 

Bij iedere stadswandeling apart regelen: 

T-2 ½ weken  

Persberichten met minimaal 2 rechtenvrije afbeeldingen aan de lokale pers verzenden de zondag 14 

dagen voor gewenste verschijning. redactie.wef@nhd.nl ; redactie@onswestfriesland.nl (ook 

uploaden via hun site) agenda@rtvnh.nl ; redactie@xyto.nl (Zie hun site met het digitale 

Hoornsdagblad); info@weeff.nl ; info@ikhouvanhoorn.nl ; redactie@hoorngids.nl; Rodimedia 

(Hoorns Nieuwsblad verschijnt donderdagavond) naar redactie.hrn@rodi.nl contactpersoon 

Annemieke Ooms. Weekblad Zondag via redactie@weekbladzondag.nl (ook uploaden via 

https://weekbladzondag.nl/redactie/redactie--uploadformulier/).  

Het kan zinvol blijken contact op te nemen met mevr. R. van der Genugten van het NHD 

r.van.der.genugten@mediahuis.nl om een leuk artikel over de activiteit te laten plaatsen.  

Aansluitend het persbericht incl. afbeeldingen aan de beheerder van onze FB pagina sturen om een 

evenement aan te maken. Wel controleren. 

T-1 week 

 Proefwandeling meelopen. Foto’s maken voor latere promotiedoeleinden.  

T Wandeling 

 Roeptoeter en promotiekaartjes ophalen en meenemen.  

 Registreren welke gidsen daadwerkelijk lopen en per gids het aantal gasten tellen. Na 

totaaltelling het aantal gasten per gids verwijderen.  

 Kwaliteitsbewaking door met groepjes mee te lopen.  

 Foto’s maken voor latere promotiedoeleinden. 

 OIP openen, koffie, thee of drankjes voor de gidsen klaarzetten. 

T+ 

 Seizoenoverzicht bijwerken met gidsen die gelopen hebben en het totaal aantal wandelaars. 

 Eventueel: mail plenair waarin succesmomenten en bedankje aan gidsen en coördinatoren plus 

paar foto’s met sfeerimpressie.  

 

Augustus 

Na de laatste stadswandeling 

 Het Excel bestand met het Seizoenoverzicht definitief maken. 

 Een samenvattend verslag van het wandelseizoen in de Nieuwsrubriek op de site plaatsen. 

Ditzelfde artikel als stadswandeling plaatsen met de datum 31-12 door gewoon de sourcecode te 

kopiëren. Zo staat er op de homepagina bij stadswandelingen toch een artikel tot in januari het 

nieuwe programma wordt gepubliceerd. 

 Verslaglegging met het bestuur communiceren. 

 Informatiebeheer. 

 Kwaliteitsbewaking: Eventuele persoonlijke begeleidingsgesprekken. 


