
VRIJWILLIGER WORDEN ?  

IN MUSEUM DE KOPEREN KNOP ! 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Een uniek museum. Het Cultuurhistorisch 
Centrum van de Alblasserwaard. Waar het 
werk wordt verricht door een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers. Ook iets voor u? 
 
 

De vrijwilligersfuncties zijn in hoofdgroepen: 
 Werkzaamheden tijdens de (vaste) openingsuren. 
 Onderhoudswerk aan gebouw, tuin en collectie. 
 Ondersteunende activiteiten. 
 Overige werkzaamheden.  

 
 

Werken in het team van Museum De Koperen Knop 

heeft veel positieve kanten, zoals het bijdragen aan het 

behoud van de mooie cultuurhistorie van de streek, veel 

contacten met bezoekers en collega’s, een boeiende 

besteding van uw tijd. In elke functie is de vrijwilliger 

gastheer of gastvrouw en tegelijk museumambassadeur. 
 

 

Het museum kent een modern vrijwilligersbeleid: 
· Werken in teamverband met afspraken vooraf. 
· Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid. 
· Er zijn wederzijdse voortgangsgesprekken. 
· Er is ook plaats voor stagiaires. 
· U wordt intern begeleid door een mentor.  
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FUNCTIEOMSCHRIJVING VAN EEN AANTAL VACATURES  
 
 

SUPPOOSTEN  
Vrijwilligers verrichten bij toerbeurt tijdens de openingsuren vaste taken. De baliemedewerker 
ontvangt de bezoekers, bedient de kassa en de telefoon. Informeert de bezoekers en houdt via 
een camerabewakingssysteem alle ruimten van het museum in de gaten. De medewerker 
algemeen toezicht loopt door alle museumruimten, is vraagbaak voor de bezoekers, bedient de 
museumwinkel en houdt tegelijkertijd toezicht. De buffetmedewerker in het museumcafé zorgt 
voor de consumpties aan de bezoekers en aan alle aanwezige museummedewerkers.   
 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
Elke woensdagmiddag en daarnaast ook op andere tijden, vindt het onderhoud van de 
gebouwen, de museumtuin en het erf plaats. Hieronder valt ook de technische assistentie bij 
het inrichten van exposities, zoals schilder- en timmerwerk, materialen in elkaar zetten e.d.  
 

THEETUIN EN CATERING 
De theetuin is open van woensdag- tot en met zaterdagmiddag. Daarnaast is soms assistentie 
nodig bij groepsontvangsten (serveren van koffie en thee en dergelijke), openingen en 
activiteiten.  
 

DEMONSTRATIE SMEDEN EN HOEPELMAKEN  
Ook is er plaats voor enkele smeden en hoepelmakerij. Voor het op regelmatige tijden geven 
van demonstraties. En voor assistentie bij het onderhoud van de griend achter het museum. 
 

LEDEN EXPOSITIECOMMISSIE 
De commissie zorgt voort de voorbereiding en organisatie van de wisselexposities. Per expositie 
wordt telkens een aantal leden ingezet. Die voorbereiding start anderhalf jaar vooraf.   
 

STAGEPLAATSEN  
Ingaande oktober 2021 is er ook weer plaats voor stagiaires. De taken en functies voor deze 
groep is van zeer uiteenlopende aard en wordt afgestemd op de studenten.  
 

ONDERSTEUNENDE FUNCTIES  
In het museum is een groot aantal verschillende functies, die verdere ondersteuning moeten 
krijgen. Zoals voor de fotografie, rondleiden, educatie bij scholen e.d., automatisering en ict, 
invoeren van de collectie in het registratiesysteem, digitaliseren van de bezoekersinformatie,  
assisteren bij en uitvoering van workshops, kinderfeestjes, lezingen e.d. en nog veel meer.  
 

TENSLOTTE  
Het museum streeft er naar dat er voor elke functie meer dan een persoon verantwoordelijk is.  
Bent u geïnteresseerd in een vrijwilligersfuncties in Museum de Koperen Knop of weet u in uw 
omgeving iemand die op zoek is naar  invulling van zijn of haar tijd, neem eens contact op met 
het museum: maak met de museumdirecteur Alida Ambachtsheer vrijblijvende afspraak voor 
een gesprek: 06-14148618 of koperenknop@koperenknop.nl. 
 
 

HEEFT U OOK ZIN IN EEN LEUKE BOEIENDE VRIJWILLIGERSFUNCTIE? 
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