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Taakomschrijving wandelcoördinator 
 
 
 
 
 
Tijdens de werkgroepvergadering in oktober kunnen gidsen zich opgeven als wandelcoördinator voor 
één van de geprogrammeerde historische rondleidingen in de zomer. In de praktijk zijn het meestal 
twee of meer gidsen die gezamenlijk de organisatie van een wandeling op zich nemen.  
De wandelcoördinator is verantwoordelijk voor: 
• Voldoende –, betrouwbare –, en actuele informatie in de studiegids 
• Bijscholing en opleiding van (nieuwe) gidsen in studiegroepen 
• Het interesseren van voldoende gidsen om een geprogrammeerde rondleiding te bemensen  
• De praktische organisatie van een geprogrammeerde rondleiding. 
De wandelcoördinator is het aanspreekpunt voor gidsen met vragen over de betreffende wandeling.  
 
Informatie 
 
Gasten mogen 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 studiegids. Dat is een digitale map met de volledige leerinhoud van een 
specifiek gebied volgens de clusterindeling in de beschrijving werkgroep stadswandelingen.  
De digitale map bestaat uit een basisdocument van tussen de 20 en 30 bladzijden. Specifieke thema’s 
worden uitgediept in aparte documenten herkenbaar aan T …. Van de 16 standaardwandelingen zijn 
de meeste studiegidsen inmiddels beschikbaar. In dat geval hoeft de informatie slechts 
geactualiseerd te worden. Als er nog geen studiegids is samengesteld, gaat de wandelcoördinator 
aan de slag met de inhoud, samenstelling en documentatie van de leerinhoud.  
De definitieve studiegids wordt door de verantwoordelijke wandelcoördinator zo snel mogelijk aan 
de werkgroepcoördinator gestuurd, echter uiterlijk 2 weken voor de eerste studiegroep bijeenkomst. 
De werkgroepcoördinator plaatst de bestanden in de digitale omgeving van de werkgroep zodat alle 
gidsen toegang hebben tot de informatie.  
 
Bijscholing en opleiding 
 
Om de kwaliteit van onze rondleidingen te borgen, organiseert de wandelcoördinator gedurende de 
wintermaanden één of meer studiebijeenkomsten. Meerdere, boeiend vormgegeven bijeenkomsten 
en extra begeleiding van nieuwe gidsen, dragen bij aan een goede bezetting van het 
zomerprogramma. Gidsen ontlenen een meerwaarde aan hun vrijwilligerswerk door gezamenlijk met 
hun hobby, de geschiedenis van Hoorn bezig te zijn. Contactmomenten buiten het wandelseizoen 
dragen tevens bij aan de cohesie binnen de werkgroep. 
 
Om te voorkomen dat bijeenkomsten met verschillende onderwerpen door elkaar heen lopen, krijgt 
iedere wandelcoördinator gedurende de winter een aparte maand toegewezen. Hij/zij nodigt alle 
gidsen uit en regelt via de werkgroepcoördinator eventuele praktische ondersteuning in het 
verenigingsgebouw, kopieën, koffie, techniek etc. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de 
studiebijeenkomst stuurt de wandelcoördinator een mail met de planning van de bijeenkomst en een 
link naar de informatie in de digitale omgeving met het gemeenschappelijk wachtwoord.  
 

https://www.oudhoorn.nl/werkgroepen/beleidwandelingen/Beleid_WG_Stadswandelingen.pdf
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Praktische organisatie  
 
Januari 
De tweede maandag van januari wordt het programma aan datums gekoppeld in de agenda. 
• Per wandeling wordt de startlocatie vastgesteld. 
• Per wandeling wordt de promotie afgestemd; thema, naam, postertitel.  
• De wandelingen worden vanaf half mei tot eind juli ongeveer om de twee weken 

geprogrammeerd. Uiteraard zal de vijfjaarlijkse themawandeling over WOII rond 5 mei liggen. 
De wandelcoördinatoren controleren het definitieve programma en de voorgestelde teksten.  
 
Maart 
De tweede maandag in maart is het gidsenoverleg waarin wordt teruggekeken op de studiegroepen. 
Iedere wandelcoördinator pitcht zijn/haar project met een toelichting. Gidsen vinken op de 
intekenlijst minimaal twee te verzorgen wandelingen aan. Afwezigen geven zich op via de mail.  
Alle aanmeldingen worden door de werkgroepcoördinator verwerkt op het Seizoenoverzicht en voor 
iedereen toegankelijk in de digitale omgeving gedeeld. De wandelcoördinator kan bij onvoldoende 
bezetting nogmaals aan de gidsen vragen om versterking en extra studiebijeenkomsten organiseren. 
De contactgegevens van de gidsengroep mogen niet in de digitale omgeving gedeeld worden. De 
actuele lijst wordt na het gidsenoverleg met de notulen mee gestuurd.  
 
T-3 weken 
• Alle gidsen een mail sturen waarin de details worden bevestigd; 

o De datum, tijd, startplaats en eventuele eindpunt van de stadswandeling. 
o De namen van de gidsen die zich hebben opgegeven zodat gidsen zich naar behoefte samen 

extra voor kunnen bereiden.  
o Hoe het afroepen en het verdelen van gasten in groepjes per gids gaat verlopen. 
o Wanneer en waar de proefwandeling is. (Zie T-1 week) 
o Eventuele afspraken met derden.  
o Dat de gidsen na afloop welkom zijn in het OIP voor een drankje. 

 
T-1 week 
• De wandelcoördinator organiseert en leidt de proefwandeling de zondag voorafgaand aan de 

stadswandeling om 9.00 uur op de startlocatie. 
o Het afroepen en het verdelen van groepjes gasten over gidsen wordt geoefend. 
o Meldt praktische zaken zoals werk a/d weg of route opties, dragen van badges. 
o De wandelcoördinator leidt de wandeling zoals deze aan de gasten gegeven zou moeten 

worden. 
• Promotiekaartjes en eventueel de spreektoeter ophalen in het OIP. 
• Eventueel iemand vragen om een foto impressie te maken t.b.v. site/facebook. 
 
T Stadswandeling  
• Kwartier voor aanvang op startpunt aanwezig zijn (i.v.t. met promotiekaartjes en spreektoeter). 
• Gidsen melden zich bij wandelcoördinator; 

o Bevestigen de procedure van het verdelen van groepen gasten.  
o Krijgen eventueel promotiemateriaal om uit te delen aan de gasten. 
o Horen eventuele laatste instructies. 
o Worden herinnerd aan de borrel achteraf in het OIP. 

• Wandelcoördinator roept af en verdeelt de groepen volgens het geoefende systeem. 
• Napraten en borrelen met gidsen in OIP (1 x per seizoen met gasten). 
• Doorgeven aan werkgroepcoördinator: Namen van gidsen die hebben gelopen en totaal aantal 

gasten.  
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