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Doelgroepgericht 
werken als gids
Open en inclusief, een ervaring die het bezoek overstijgt



Gaan we mee met de gids?

• Dan moet je heel de tijd luisteren…

• We willen gewoon even kijken

• Dan kom je veel te weten

• Mijn kinderen gaan zich zo lang niet kunnen 
rustig houden

• Wat als mijn zoontje hele tijd de betweter 
uithangt?

• Wat een gids vertelt, gaat meestal boven mijn 
petje

• Da’s iets voor Zilveren Passers

• Als het een goede verhalenverteller is



De gids als cruciale sleutelfiguur

De bezoekersDe gids

Het erfgoed/de 

kunst/de natuur

Hoe kunnen we 

mensen helpen om te

connecteren met het 

onderwerp?
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Betekenisvol gidsen
De sleutel om iedereen aan boord 

te krijgen én te houden



Betekenisvol gidsen:
sleutelelementen

1. Erfgoed/kunst/natuur (objecten, plaatsen, 
gebouwen, verhalen) omzetten naar een 
betekenisvolle beleving

2. Ruimte maken voor persoonlijke 
reflectie/emoties

3. Actieve deelname uitlokken 





Wat zie je?

• Vers gebakken
frietjes

• In een
papieren bakje

• Met mayonaise



Wat is dit?

• Gemaakt van 
aardappelen

• Een wezenlijk
onderdeel van het 
sociale leven van 
25% van de Belgen

• Sinds 2017 erkend
als immaterieel
erfgoed als
onderdeel van de 
frietkotcultuur



Sluit je ogen.

Beeld je in dat je net 

buitenkomt uit de frituur.

Dit pakje verse frietjes in je 

handen. 

Je voelt de warmte

doorheen het papier.

Beeld je de geur in van de 

frietjes.

Welke woorden roept dat bij

je op?



Heb jij een vast 
frietjesritueel in jouw
gezin/familie?



Is er een herinnering
die bij je opkomt als
je denkt aan frietjes?



Vind jij dat “frietjes” 
erfgoed zijn? 
Waarom wel of niet?
Waarom zouden we 
er erfgoed van willen
maken?



Is er in jouw regio/land 
ook een soort
‘nationaal gerecht’?

Kan je ons vertellen
hoe dat voelt als je 
denkt aan samen met 
je familie/vrienden dat
gerecht eten?



Van feiten naar betekenis

• Aardappelen

• 25% van de Belgen eet 
dit wekelijks

• Immaterieel Erfgoed

• De geur van 
vrijdagavond

• Herinnering aan mijn 
moeke en een 
heroïsche fietstocht



Betekenisvol gidsen

1. Erfgoed/kunst/natuur (objecten, plaatsen, gebouwen, 
verhalen) omzetten naar een betekenisvolle beleving

2. Ruimte maken voor persoonlijke reflectie/emoties

3. Actieve deelname uitlokken

➢ ZINTUIGLIJKE ERVARING

➢ UNIVERSELE WAARDEN/BEGRIPPEN

➢ DIALOOG



UITDAGING 1

Ga op zoek naar 3 
zintuiglijke ervaringen
die je kan inbouwen in 
je rondleiding



Betekenis via zintuiglijke ervaring

•5! Zintuigen

•Bezoekers helpen anders te … 
kijken/luisteren/…

•Andere ervaringen per seizoen/moment 
van de dag/…

• TIP: In het NU komen



UITDAGING 2
1. Zoek de universele

thema’s/waarden
van jouw onderwerp

2. Denk na over jouw
doelgroepen en hoe 
je kan linken met de 
‘universals’

3. Durf je je
rondleiding vanuit
de universal laten 
vertrekken?



Betekenis via universele 
begrippen/waarden

Universele begrippen en waarden 
zijn betekenisvol voor bijna 
iedereen ter wereld

hoop





Voorbeelden
universele
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begrippen



Voorbeelden
universele
waarden / 
begrippen



Voorbeelden
universele
waarden / 
begrippen



Voorbeelden
universele
waarden / 
begrippen



Betekenis via universele 
begrippen/waarden



UITDAGING 3

Zoek voor je volgende
gidsbeurt 6 vragen die 
de dialoog stimuleren.

Laat eens iemand
streepjes trekken voor
elke juist-foutvraag



Betekenis via dialoog

➢ DIALOOG = tweerichtingsverkeer

➢ Oprechte nieuwsgierigheid naar 
je bezoeker



Betekenis via dialoog

Valkuilen:

“aarzel niet om mij vragen te stellen”

➢ Veiligheid noodzakelijk

➢ Reflectiemotor moet aanstaan en ruimte 
krijgen



Betekenis via dialoog

Valkuilen:

“Wat zou dit zijn?” – “Waarvoor zouden ze 
dit gebruikt hebben?” – “Weet iemand 
wie…” – … 

➢ Hengelen

➢ Risico op dom voelen – bezoeker haakt af



Betekenis via dialoog: open 
vragen

• Geen juist of fout antwoord

• Je bent als gids oprecht 
nieuwsgierig naar de antwoorden

• Het nadenken over een antwoord 
zet persoonlijke reflectie in gang!



Betekenis via dialoog: 
soorten open vragen

• Focusvraag: richt de aandacht van de bezoeker 
op het onderwerp/een onderdeel van het 
onderwerp

• Transfervraag: maakt de connectie met de 
leefwereld van de bezoeker

• Evaluatievraag: vraagt naar een mening



Doelgroepgericht werken
Betekenis doen ontstaan

1. Erfgoed/kunst/natuur (objecten, plaatsen, gebouwen, 
verhalen) omzetten naar een betekenisvolle beleving

2. Ruimte maken voor persoonlijke reflectie/emoties

3. Actieve deelname uitlokken 

➢ ZINTUIGLIJKE ERVARING

➢ UNIVERSELE 

WAARDEN/BEGRIPPEN

➢ DIALOOG & OPEN VRAGEN



Dank!

Gaan we de dialoog aan?
barbara@gidsenhumus.be

mailto:barbara@gidsenhumus.be

