
Vrijwilligersbeleid 

De Stichting Vrijheidsmuseum hecht sterk aan het vervullen van een 
maatschappelijke taak. Er zijn daarom naast ons team van beroepskrachten ook 
altijd veel vrijwilligers in het Vrijheidsmuseum en het Infocentrum WO2 Nijmegen 
werkzaam. We werken op het ogenblik met ruim 100 vrijwilligers op verschillende 
afdelingen. Wij bieden ook plaats aan stagiaires van universiteiten en hogescholen, 
maatschappelijke stagiaires en herintreders. 

Wij vinden het belangrijk vast te leggen hoe wij met onze vrijwilligers omgaan en 
hebben dit beschreven in ons vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden 
bij de Coördinator Personeelszaken. Als we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers 
volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Het aannamebeleid focust 
zich op jong en oud, diversiteit en passend werk. Elke nieuwe vrijwilliger bij het 
Vrijheidsmuseum of het Infocentrum WO2 Nijmegen ondertekent een 
vrijwilligersovereenkomst. 

Het Vrijheidsmuseum en het Infocentrum WO2 Nijmegen willen de (vrijwillige) 
medewerkers en bezoekers in alle opzichten een veilige omgeving bieden. Om dit te 
kunnen waarborgen hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid en een 
gedragscode opgesteld. Een gedragscode is een document waarin onder andere de 
richtlijnen beschreven staan voor de omgang tussen (vrijwillige) medewerkers 
onderling en met bezoekers (zowel volwassenen als kinderen), veiligheid, 
communicatie, de omgang met collectie en ongewenst gedrag. Alle medewerkers, 
zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers, moeten deze gedragscode 
ondertekenen. 

Verder wordt voor iedere medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
aangevraagd. 

Vertrouwenspersonen 
Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers en medewerkers terecht met vragen. 
De coördinator Personeelszaken is de vertrouwenspersoon in zowel het 
Vrijheidsmuseum als het Infocentrum WO2 Nijmegen. 

Vrijwilligers gezocht 
Regelmatig zoeken we nieuwe vrijwilligers. Open sollicitaties, ook als er geen 
(vrijwilligers-) vacatures beschikbaar zijn, worden wel altijd behandeld. U wordt dan 
opgenomen in portefeuille en zodra er een vacature beschikbaar is wordt er contact 
met u opgenomen. 

Heeft u interesse? 
Onze coördinator Personeelszaken Karen van Gelder, staat u graag te woord via e-
mail hr.vrijheidsmuseum@gmail.com of op telefoonnummer 024-3974404. 

Zowel het Vrijheidsmuseum als het Infocentrum WO2 Nijmegen ressorteren onder de 
Stichting Vrijheidsmuseum. 

https://www.onderwijsmuseum.nl/files/2020-12/vrijwilligersbeleid-nationaal-onderwijsmuseum-versie-december-2019.pdf?aec95a327c
https://www.onderwijsmuseum.nl/files/2020-12/preventie-en-integriteitsbeleid-nationaal-onderwijsmuseum.pdf?be48c7c716
https://www.onderwijsmuseum.nl/files/2020-12/gedragscode-tegen-ongewenst-gedrag.pdf?fab0da4daa
mailto:hr.vrijheidsmuseum@gmail.com

