
 

 

 

Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de manier waarop we straffen, is door 

de eeuwen heen flink veranderd. In het Gevangenismuseum ontdekken bezoekers 

alles over straffen van vroeger én nu. Het Gevangenismuseum is een succesvol 

museum met ruim 110.000 bezoekers per jaar. Daarnaast vertelt het museum de unieke 

geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid.  

 

Rondleiders gezocht! 

Binnenkort start een nieuw opleidingstraject voor rondleiders. Het museum zoekt daar enthousiaste 

vrijwilligers voor. 

 

Als rondleider begeleid je groepen tijdens hun bezoek. Je geeft uitleg bij de vaste en tijdelijke 

presentaties, gidst op de Boevenbus tijdens de rondrit door Veenhuizen en leidt rond in de 

voormalige strafgevangenis de Rode Pannen. Zo nu en dan vervul je  ook een suppoostfunctie in de 

expositieruimte. 

 

Wij zijn op zoek naar mensen die 

• Belangstelling hebben voor de geschiedenis van detentie en gedetineerden en voor de 

geschiedenis van Veenhuizen 

• Het leuk vinden met diverse groepen te werken  

• Bij voorkeur ervaring hebben in het begeleiden van of werken met groepen 

• Beschikken over inlevings- en aanpassingsvermogen 

• Nieuwsgierig zijn en bereid om nieuwe dingen te leren 

• Representatief, betrouwbaar en collegiaal zijn 

• Het leuk vinden om op interactieve wijze kennis over te dragen 

• Zich helder kunnen uitdrukken in goed verstaanbaar Nederlands 

• Bereid zijn minimaal één keer per maand een zaterdag- of zondagdienst te draaien 

 
Dit kunt je van ons verwachten 

• Begeleiding tijdens het trainings- en inwerkingstraject door zowel vaste als vrijwillige 

medewerkers. 

• Betrokken collega’s en een prettige werksfeer 

• Bescheiden vrijwilligersvergoeding en verzekering 

• Een paar keer per jaar een vrijwilligersvergadering en gezellige vrijwilligersuitjes  

• Informatie en lezingen over recente ontwikkelingen op het gebied van justitie, detentie en 

Veenhuizen. 

 

Enthousiast geworden? 

Neem contact op met vrijwilligerscoördinator Anne van Schepen voor meer informatie en een 

kennismakingsgesprek, T. 0592 388264 of a.vanschepen@gevangenismuseum.nl  
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