Vrijwilligers:
Vinden, binden, boeien
Wo 29 juni 2022 | 15:00 - 17:00 uur | deMess Naarden | Deelname is gratis

HOE ZORG JE VOOR EEN STERK
VERBONDEN VRIJWILLIGERS
COMMUNITY?
Krijg beter inzicht in wat vrijwilligers drijft.
Hoe verbind je ze aan je organisatie?
Ontvang handige tips uit de praktijk
die je direct zelf kan toepassen.
NMo NU is vrij toegankelijk
voor iedereen die zich inzet
voor het behoud van
monumenten.
Meld je hier aan!

SPREKERS
Marco van der Werf, Hoofdcoördinator Vrijwilligers,
Hendrick de Keyser
Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven heeft Marco doorgebracht met het verbinden van
mens & werk. Vanuit zijn ruime ervaring deelt Marco praktische tips & tricks uit de praktijk,
zoals de inzet van Vrijwillgersbedankdagen en het gebruik van een digitale planningstool.

Marielle Hendriks, Directeur,
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Marielle is sinds eind 2018 directeur-bestuurder van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Door
effectief de krachten te bundelen wil Marielle vanuit het Erfgoedhuis iedereen ondersteunen die
zich professioneel of vrijwillig inzet voor een bloeiende erfgoedsector.

Yvonne Ploum, Directeur,
ErfgoedAcademie & Leer je Erfgoed
Yvonne is directeur van de ErfgoedAcademie en heeft een onderwijskundige en
kunsthistorische achtergrond. De ErgoedAcademie is, net als de NMo en NML, initiatiefnemer
van het online platform met e-learning modules voor vrijwilligers, Leer je Erfgoed.

Vrijwilligers:
vinden binden boeien
Wo 29 juni 2022 | 15:00 - 17:00 uur | deMess Naarden | Deelname is gratis

PROGRAMMA
13:30

Rondleiding onder begeleiding van een gids door Naarden Vesting
(dit is optioneel, graag vooraf aanmelden voor 22 juni!)

15:00

Welkom en opening

Marlo Reeders (Directeur,
Nationale Monumentenorganisatie)

15:15

Best practice

Marco van der Werf (Hoofd Vrijwilligers
Coördinatie, Hendrick de Keyser)

15.45

Erfgoedvrijwilligerszorg(en):
interprovinciale werving en
ondersteuning

Marielle Hendriks
(Directeur, Erfgoedhuis Zuid-Holland)

16.15

Platform voor vrijwilligers
Leer je Erfgoed

Yvonne Ploum (Directeur,
ErgoedAcademie)

16.45

Afsluiting & borrel

MELD JE AAN!
Stuur een mail naar info@nationalemonumentenorganisatie.nl o.v.v. NMo NU.
Deelname aan NMo NU is kosteloos.
Geef in je mail aan of je gebruik wilt maken van de rondleiding door Naarden Vesting onder
begeleiding van een gids, dit kan tot 22 juni a.s.

in samenwerking met

