
 

Vrijwilliger Relatiebeheer 

 

Meer informatie over de functie Vrijwilliger Relatiebeheer: 

Je werkt in teamverband en draagt mede verantwoordelijkheid voor het werven en behouden van 

relaties in het bijzonder uit de omgeving Helmond en Deurne. Wij zijn op zoek naar jou als je het leuk 

vindt om bedrijven te bezoeken en te enthousiasmeren voor sponsor of partnerschap met het 

museum, als je actief mee wilt zoeken naar hoe wij de bedrijven in Helmond en Deurne beter 

kunnen bereiken en bedienen en als je het fijn werken vindt om relaties tijdens bezoeken te 

begeleiden.  

 

Je activiteiten in kernwoorden: 

 

• werven van nieuwe relaties uit bedrijven in vooral omgeving Helmond/Deurne 

• onderhouden van relaties door minimaal een jaarlijks bezoek 

• ontvangen van relaties tijdens bijzondere bijeenkomsten in het museum 

• geven van presentaties en rondleidingen aan (potentiële) relaties.  

 

Je werkt in een klein team dat goed met elkaar afstemt wie wat doet en ook elkaar op weg helpt. Je 

hoeft dus niet alles alleen te doen. Vanaf je start maak je als vrijwilliger deel uit van dit team en 

zorgt ook voor de goede samenwerking met je collega's. Het realiseren van het doel gebeurt in 

nauwe samenwerking met de voorzitter Commissie Relatiebeheer en Vriendenstichting.  

 

Wat heb je nodig om goed te kunnen starten: 

 

• enthousiasme, de wil om samen te werken in een team 

• de wens om al doende bij te dragen en te leren 

• de realisatie dat je bijdrage vrijwillig is, en niet vrijblijvend 

• initiatiefrijk en open-minded 

ervaring met relatiebeheer of het werven van leden voor een vereniging is gewenst, maakt de start 

eenvoudiger, maar is niet vereist 

 

Je vaardigheden en gedrag kenmerken zich door: 

 

• resultaat gericht 

• gericht op samenwerken in een organisatie die voor vrijwel 100 % bestaat uit vrijwilligers 

• goed kunnen formuleren en communiceren 



• zelfstandig met eigen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden 

 

Museum Klok & Peel heeft een gestructureerd vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers krijgen geen 

vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten voor het museum. 

Meer informatie over de voordelen van vrijwilliger zijn bij Klok & Peel kunt u krijgen van 

vrijwilligerscoördinator Bram Nugteren of via communicatie@museumklokenpeel.nl. 


