
INSPIRATIEGIDS
FOCUS OP FAMILIES VOOR EEN ERFGOEDACTIVITEIT

 ROND JOUW MONUMENT



Liefde voor monumenten & erfgoed komt niet vanzelf met de jaren, dit soort 
liefde geven we door. De familie-context is hiervoor de ideale voedingsbodem. 
Onderzoek wijst dit keer op keer uit. 

Ook jouw monument, landschap of archeologische site kan hier een rol in spelen 
door activiteiten te organiseren die families het gevoel geven dat ze welkom zijn 
én met heel wat indrukken naar huis kunnen gaan.

Deze inspiratiegids geeft je concrete tips om een familie-activiteit te 
ontwikkelen voor jouw monument of erfgoedsite. Een activiteit voor een 
evenement zoals Open Monumentendag, of een activiteit om in je permanente 
aanbod in te bedden, aan jou de keuze. 

Met het stappenplan kan je aan de slag, hoe groot of hoe klein je werking ook is 
en ook als je middelen beperkt zijn. We zijn ervan overtuigd dat ook jij iets kan 
ontwikkelen dat families de waarde van jouw erfgoedplek laat ontdekken, terwijl 
ze ook gewoon een leuke dag beleven..

Tussendoor bieden we je inzicht in wat families vandaag de dag nodig hebben en 
verwachten van hun vrijetijdsuitstappen.

Hulp nodig? We ondersteunen je graag op maat van jouw werking! Neem contact 
op via barbara@gidsenhumus.be en we luisteren naar jouw noden.

TIP: Kijk eens over de muren van je eigen site. Bezoek andere organisaties met 
aanbod voor families, zowel uit de erfgoedsector als daarbuiten. Door te kijken 
wat je bij anderen goed of minder goed vindt, krijg je een beter beeld van wat je 
voor je eigen site zou willen, of wat familievriendelijkheid allemaal kan 
betekenen.
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STAP 1 STEL EEN TEAM SAMEN

Samen kan je meer dan alleen. Een cliché misschien, maar zeker handig als je een familie-aanbod gaat ontwikkelen.

Eerste vraag: wie van je team (vrijwilligers, gidsen, medewerkers, …) heeft goesting om voor de doelgroep ‘families’ iets op poten te zetten? 
Mensen met drive kan je zeker gebruiken.

Testen is altijd belangrijk bij het ontwikkelen van nieuw aanbod. Zijn er families uit de buurt die je hiervoor kan inschakelen? 
Zo sla je 2 vliegen in één klap: jij kan nog bijsturen waar nodig en je creëert meer betrokkenheid bij je lokale gemeenschap.

Na deze stap weet je: met wie je het nieuwe aanbod zal uitwerken, wat je van wie verwacht en welke timing je vooropstelt.

Wie heeft inhoudelijke 
expertise rond je monument 

of het thema van het 
evenement waarvoor je 

aanbod ontwikkelt? Schakel 
deze mensen in zodat je zeker 
activiteiten ontwikkelt die ook 

families iets bijbrengen. 
Families willen in de eerste 

plaats samen plezier beleven, 
maar willen bij een uitje toch 

ook graag iets opsteken!

Wie heeft voeling met de 
doelgroep? Jonge mama’s of 

papa’s onder je 
medewerkers/vrijwilligers? Of 

grootouders die er regelmatig op 
uittrekken met hun 

kleinkinderen? Vraag hen om mee 
te denken of feedback te geven op 
de ideeën die je uitwerkt. Zo ben 
je zeker dat je voeling houdt met 

wat families leuk vinden.

Wie gaat zorgen voor 
de uitwerking? Zit er 
bijvoorbeeld iemand 

in je team die 
ervaring heeft met 
workshops? Deze 
creatieve geesten 
hebben zeker ook 
waardevolle input.

Spreek heldere timings af 
met je werkgroep en wat 

van iedereen verwacht 
wordt. 

Zorg dat iemand de rol van 
coördinator heeft, zodat 
hij/zij ervoor kan zorgen 
dat alles in goede banen 

loopt.

tip!

Aspecten om te overwegen:
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STAP 2 BEPAAL DE RANDVOORWAARDEN 
VAN JE AANBOD

tip!

Wat zijn de beperkingen 
voor jouw monument waar 
waar je rekening mee moet 

houden?
Monumenten hebben 
enorme troeven voor 

families, maar vaak ook 
beperkingen. Heb je die 

helder in beeld? Een 
expliciete oplijsting is 

handig om te vermijden dat 
de creatieve ideeën door de 

beperkingen hun doel 
voorbijschieten.

Waarom wil je een aanbod voor families 
ontwikkelen/verbeteren?

Schrijf uit wat jouw motivatie is om iets te ontwikkelen voor 
families. Zo hou je helder voor de geest wat het doel is van 
je activiteit en is er meer kans dat je die doelen ook haalt. 

Uiteenlopende doelstellingen zijn mogelijk: 

• Je wil méér families bereiken,

• Je wil dat families die komen ook het échte 
verhaal van je plek ontdekken,

• Je vindt het belangrijk dat niet alleen het 
klassieke erfgoedpubliek naar je plek komt,

• Je wil 1 keer per jaar ervoor zorgen dat mensen 
die bij jou nooit een voet zouden binnenzetten op 

een fijne manier je plek ontdekken,

• …

Wat zijn de bezorgdheden van je 
medewerkers/vrijwilligers rond 

aanbod voor families? 
Neem deze bedenkingen serieus en 

vraag er expliciet naar. Zo kan je hier 
rekening mee houden bij de 

ontwikkeling van je aanbod en creëer 
je meer draagvlak bij je team voor het 

bereiken van deze doelgroep.

Welk budget en welke middelen 
(mensen, tijd, …) kan je vrijmaken 

voor je familie-activiteit? 
Dit helder hebben, geeft een kader om 
binnen te werken. Ook een klein kader 

geeft meer houvast dan geen kader!

Voor je je familie-aanbod uitwerkt, is het belangrijk om helder te hebben 
binnen welk kader dit kan voor jouw monument:

Deze stap lijkt misschien tijdopslorpend, maar je zal zien dat je er in de 
volgende stappen veel tijd mee bespaart. Bovendien hoef je deze oefening 
maar eens in de paar jaar te doen, en kan je het kader dat je uitgeschreven 
hebt hergebruiken voor andere evenementen/activiteiten.

Na deze stap weet je: wat het kader is waarbinnen je je aanbod voor families zal uitwerken.

Heb je in stap 1 een werkgroep samengesteld? Bantwoord 
dan de vragen in stap 2 samen met je team, zo leren jullie 
elkaar beter kennen én ben je zeker dat de neuzen in 
dezelfde richting staan voor het uitwerken van het aanbod.
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STAP 3 OP ZOEK NAAR INHOUD

1. JE TROEVEN EN ‘VERHALEN’ 
IN KAART GEBRACHT

Kijk eerst naar de troeven van jouw 
erfgoedplek. Wat maakt deze plek uniek? Wat 
kan je hier ontdekken dat je nergens anders 
ziet? Wat maakt dit kasteel/deze abdij/deze 

site anders dan andere kastelen/ 
abdijen/sites?

En welke verhalen horen hierbij? Families 
willen meegenomen worden in een beleving, 

in een verhaal. Monumenten ademen verhalen 
uit het verleden. Ga op zoek naar de verhalen 

van jouw monument en lijst ze op. Probeer 
verder te kijken dan namen en data. 

Bijvoorbeeld: werd jouw plek in een bepaalde 
eeuw door een nieuwe eigenaar vernieuwd en 
uitgebreid? Ga op zoek naar het “waarom” en 
de context van deze persoon. Wat waren ook 

de gevolgen van zijn bouwwoede voor de plek? 
Wat kan je er vandaag nog van zien?

2. PRIORITEITEN EN THEMA’S
Je hebt na deze oefening vast meer dan één ‘verhaal’ dat jouw 

monument vertelt. Maak nu een prioriteitenlijst. Welke verhalen 
zijn het belangrijkst? Als families naar huis terugkeren en ze 

hebben 1 ding onthouden van hun bezoek, wat zou dat dan 
moeten zijn? Het is heel belangrijk om keuzes te maken, want té 

veel inhoud schrikt families af. Spaar liever ‘verhalen’ op voor 
volgende activiteiten, zo heb je telkens iets nieuws te bieden!

Het kan ook handig zijn om te kijken onder welke thema’s je je 
‘verhalen’ kan onderbrengen. Zo vind je in de toekomst snel 

terug welk verhaal je naar voren wil schuiven voor een volgend 
evenement. Enkele voorbeelden van thema’s: restauratie, 

ridders, politiek, familiegeschiedenis, romantiek, dagdagelijks 
leven in het verleden, adel, arm-rijk, ontwikkeling van de stad, 

het leven van kinderen in het verleden, …

 Organiseer je een evenement in het kader van een groter 
koepelevenement zoals Open Monumentendag? Onderzoek dan 
op welke manier je je monument en de verhalen van je plek kan 
linken aan het thema. Je karretje aan een nationaal evenement 

hangen biedt veel voordelen!
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Erfgoed en monumenten hebben bijzondere verhalen te vertellen en het zijn deze verhalen die we willen doorgeven! 
Welke verhalen/inhoud wil jij doorgeven aan families? Deze stap valt uiteen in 3 delen:



tip!

Na deze stap weet je: waarover je het wil hebben in je familie-aanbod. En je weet ook wat families interessant vinden 
aan jouw monument/het verhaal dat je wil vertellen.

3. DE LINK MET FAMILIES ANNO 2020
Je weet nu welke inhoud/verhalen jouw monument uniek 

maken en waarde geven. Je weet wat je zou willen 
overbrengen. Je hebt misschien ook al het ‘verhaal’ 

gekozen dat je voor je volgende activiteit voor families 
naar voren wil schuiven. 

Kijk nu welke elementen hiervan families aantrekken. Ga 
hierbij op zoek naar links met de realiteit van families 
vandaag. Een voorbeeld: restauratie lijkt op zich een 

thema dat ver van kinderen en families staat. Maar veel 
kinderen worden wel eens geconfronteerd met het bouwen 
of verbouwen van een huis. Kan je daar links vinden? Wat 

is anders dan bij een restauratie? Wat is hetzelfde?

Vraag het aan je doelgroep! Je zal soms verbaasd zijn 
waarover families iets te weten willen komen. Hoe kom je 

aan die informatie? Bevraag de families in je netwerk: in je 
werkgroep (zie stap 1!), via scholen in de buurt, via de 

families die over de vloer komen door Schatten van Vlieg, 
… Stel geen te brede vragen. Vraag niet wat zij zouden 
willen ontdekken bij jou, maar onderzoek hoe zij op dit 

moment al je plek en je huidige aanbod ervaren. Waarover 
willen ze meer weten? Wat vinden ze interessant? Durf 

ook vragen naar mindere aspecten van hun bezoek. In de 
antwoorden op die vraag ligt een schat aan informatie!

Wil je diepgaand onderzoeken hoe families jouw plek zien en waar hun interesses liggen? We helpen je graag verder met 
een belevingsonderzoek. Stuur een mail naar barbara@gidsenhumus.be voor meer info.
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STAP 4 OP ZOEK NAAR EEN GOEDE VORM
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Hoe ga je je aanbod inrichten? Wordt het een zoektocht of een familie-gidsbeurt? Bied je workshops of vertellingen aan? Of een 
dagevenement met meerdere elementen? En als je een zoektocht doet, ga je werken met een boekje, met een app, met QR-codes of 

met een combinatie? En wat voor opdrachten ga je uitwerken?

De vorm van je aanbod kan heel divers zijn, volgens je budget en mogelijkheden. We geven je 9 tips om rekening mee te houden als je 
activiteiten/opdrachten gaat uitwerken:  

Families willen SAMEN iets beleven. Vrije tijd is een schaars goed voor families, 
dus als ze erop uittrekken, willen ze er samen van genieten en samen 

herinneringen maken om op terug te kijken. Hou hier rekening mee in de vorm 
van je aanbod:

• Zorg voor activiteiten die volwassenen en kinderen samen kunnen doen. Lukt 
het  niet om dit te organiseren, bijvoorbeeld wegens coronamaatregelen? 

Probeer dan manieren te vinden om aanknopingspunten te bieden tussen wat 
jong en oud apart beleefd hebben, zodat ze het er achteraf samen over kunnen 

hebben.

• Hou bij je activiteiten/opdrachten rekening met de verschillende leeftijden in 
een familiegroep. 

- Vaak kan je een moeilijke en makkelijke variant van een opdracht bedenken. 
Bied deze allebei aan. Families kunnen zelf de keuze maken of gewoon allebei 

de opdrachten proberen!
- Geef een rol aan de verschillende generaties, zo zorg je voor meer ‘samen’ 
beleefplezier: Misschien mogen kinderen eens bepalen wat de volwassenen 
moeten doen? Of is er een link tussen het onderwerp van je activiteit en iets 

wat de (groot)ouders hebben beleefd toen zij kind waren? Voorzie in een 
activiteit waarbij zij hun herinneringen kunnen delen met de kinderen in het 

gezelschap. 

1 2
Variatie in je opdrachten maakt iedereen blij. 

Iedereen is anders en vindt andere dingen leuk. 
Zorg daarom voor veel variatie in wat je aanbiedt om 
op die diversiteit in te spelen. Families willen vooral 
ook geen schoolse ervaring als ze bij jou op uitstap 
komen. Variatie in het type activiteiten/opdrachten 

helpt je om dit te voorkomen! 

Enkele types die je als checklist kan gebruiken, 
vind je in dit lijstje:

Doen/uitbeelden

 Luisteren

 Schrijven

 Tekenen/kleuren

 Denken/dromen/fantaseren

 Puzzelen

 Tellen/meten

 Zoeken/kijken/vergelijken
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Goed of fout is saai.

Opdrachten waarbij het goede antwoord moet 
gevonden worden zijn vaak beperkend voor de 

creatieve geesten van families. Bovendien riskeer je 
om families een negatief gevoel te geven als ze vaak 
het juiste antwoord op je vraag niet vinden … Wissel 
daarom zeker de zoek-, puzzel- en meetopdrachten 

ook af met creatieve opdrachten uit bovenstaand 
rijtje. 

5

4
Wees niet bang om inhoud mee te geven!

Families willen beleven en samen ontdekken. Samen plezier hebben staat 
daarbij centraal, maar onderzoek toont ook aan dat ze het belangrijk vinden 

om nieuwe dingen te ontdekken, zich te ontwikkelen, iets bij te leren. Hoe 
kan je hierop inspelen?

• Zorg dat er een inhoudelijke link is met je monument/verhaal/thema.
Een voorbeeld: teloefeningen waarbij families iets moeten zoeken, liggen 
voor de hand (het aantal bloemen in het glasraam, het aantal ramen op de 
eerste verdieping, …). Maar tellen om te tellen is geen beleving die ons iets 

meegeeft. Ramen tellen omdat het aantal ramen op de eerste verdieping 
anders is dan op het gelijkvloers en omdat dit ons iets vertelt over waar de 

rijke heren verbleven en waar het personeel woonde, geeft ons tools om 
anders naar de werkelijkheid te kijken. En plots wordt de teloefening veel 

meer dan een teloefening. 

• Leg links naar de leefwereld van families vandaag. We onthouden dingen 
beter als we ze kunnen relateren aan onze eigen leefwereld. Een voorbeeld: 

laat je een familie halthouden in een 17de eeuwse keuken waar gekookt werd 
op een open vuur met een spit? Geef de families niet enkel een opdracht rond 

koken vroeger, maar laat hen reflecteren over de gelijkenissen/verschillen 
met koken nu, de manier waarop, de recepten, …

Ga voor authenticiteit, breng mensen in je verhaal.

Families zijn anno 2020 op zoek naar authenticiteit: échte verhalen van échte 
mensen. Die kunnen we bieden met erfgoed en monumenten. 

• Probeer weg te blijven van generieke verhalen en breng jouw verhaal (zie ook 
stap 3) in de activiteiten/opdrachten. 

• Zijn er menselijke figuren uit het verhaal van jouw monument die je tot leven 
kan brengen? Niet aarzelen! Misschien zijn er vrijwilligers of gidsen die in hun 
huid willen kruipen? Of kan je de figuren gebruiken om in je opdrachtenboekje 

als gastheren te functioneren? Dit maakt het veel persoonlijker.

• Ook niet-menselijke figuren zoals een eenhoorn die in stucwerk in jouw 
monument staat afgebeeld, een boom met een grote rol in een legende van jouw 

plek of kikkers die al eeuwen een thuis gevonden hebben in de vijvers, zijn 
dankbare personages om families mee te onthalen. Vermijd fictieve personages 

of sprookjesfiguren als ze geen link hebben met jouw monument!

• Breng je organisatie ook in het verhaal! Het favoriete plekje van de man die 
zorgt dat jouw erfgoedplek elke dag gepoetst wordt? Het spannendste verhaal 
dat gids X meemaakte in zijn lange gidscarrière in jouw monument? Het zijn 

elementen die de nieuwsgierigheid prikkelen en mensen stimuleren om zelf op 
ontdekking te gaan, zeker als je de link legt met bijvoorbeeld het favo-plekje van 

de familie.



Na deze stap weet je: welke activiteiten/opdrachten je wil aanbieden die én leuk zijn voor families én iets vertellen over 
je monument/het thema van het evenement. Op welke manier biedt je ze aan? PAGINA 9
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Hou het eenvoudig qua vorm.

• Families hebben vaak veel mee te sleuren als ze op uitstap gaan. 
Als ze voor de activiteit ook nog eens én een boekje, én een 

plattegrond, én een vergrootglas, én een doosje potloodjes mee 
moeten nemen, wordt dit eerder een logistieke uitdaging dan een 

beleving.

• Apps bieden leuke en goede alternatieven voor de klassiekere 
oplossingen, maar zijn zeker geen must. 

Een offline oplossing als een opdrachtenboekje is misschien net 
handiger en leuker voor een uitstap. Dan zijn de kinderen wég van het 

scherm en is er geen gedoe met downloaden van de app en 
inschakelen van de wifi. 

Bovendien verhoog je de drempel voor families uit kwetsbare 
doelgroepen als je beleving enkel op een eigen toestel te beleven valt. 

Zorg voor het juiste materiaal:

• Te veel materiaal is niet goed, maar te 
weinig ook niet. Moeten kinderen iets 
opschrijven? Zorg dat dat je schrijf- of 

tekenmateriaal kan uitdelen en verwacht niet 
dat families dit op zak hebben.

• Een opdrachtenblaadje om op te tekenen? 
Laat dit niet op glanzend papier drukken, 

want dan kan je niet met potloodjes werken.

Te veel of te weinig uitleg – een dunne lijn

• Moeten families zelf op stap met een koffer of opdrachtenboekje? 
Bekijk dan goed hoeveel uitleg ze nodig hebben. 

- Te veel uitleg is moeilijk voor ouders die dan eerst veel moeten lezen voor 
het beleven met de kroost kan beginnen. 

- Te weinig uitleg doet de beleving verloren gaan. Niets zo vervelend als een 
onduidelijke opdracht die voor discussie zorgt.

• Zorg dat je vrijwilligers/medewerkers zich comfortabel voelen 
om uitleg te geven aan families. Weten ze zelf goed hoe de activiteit 

in elkaar steekt? Beseffen ze dat families zich vaak onwennig 
voelen? Een medewerker die bij de start of tussendoor de families 

op weg kan helpen, zorgt voor een fijn gevoel bij je bezoekers!

Hou het flexibel

Familie maken heel wat mee op een dag vóór ze bij jouw 
monument of activiteit toekomen. Wees je hiervan bewust 

en geef mensen tijd om in te lopen. 

• Activiteiten waarvoor je niet stipt aanwezig hoeft te zijn, 
genieten de voorkeur. Het geeft families de kans om toe te 
komen wanneer het hen uitkomt, zonder stress omdat er 

file onderweg was of omdat een tussenstop voor een 
dringende plaspauze nodig bleek.

• Moet je toch met vaste tijdstippen en reservatie werken? 
Zorg dan vooral voor goede communicatie. Vermeld 

bijvoorbeeld dat je best 15 minuten op voorhand toekomt 
om optimaal van de activiteit te kunnen genieten. Geef ook 
praktische info: hoe lang lopen is het van de parking tot de 

ingang? Waar kunnen families eerst nog naar de wc voor de 
activiteit start?



STAP 5 MAAK HET FAMILIEVRIENDELIJK
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Je hebt de inhoud en vorm van je familie-aanbod bepaald. Je kan het gaan uitwerken! 

Nu is het tijd om ook na te denken over een familievriendelijke omkadering van je evenement/activiteit. Met deze vijf handvaten kan je 
daar werk van maken:

Zijn we hier welkom?

Een familie-uitstap begint al bij het dromen en plannen 
van thuis uit, en eindigt pas bij het ophalen van 
herinneringen als we weer thuis zijn. Breng de 

verschillende stappen van het bezoek voor families in 
kaart. Je zal zien dat er veel stappen voor én na de 

eigenlijke activiteit in je monument zitten. Denk na op welk 
van die stappen je kan inspelen om families zich welkom 

te laten voelen.

• Spreek kinderen aan als je ouders wil charmeren. 

• Veel families ervaren drempels om een vrijetijdsuitstap 
naar een monument te plannen die niets met kostprijs of 
interesse te maken hebben: zullen we daar wel welkom 

zijn met onze jonge kinderen? Is er ruimte om mijn baby te 
verschonen? Wat als mijn peuter een driftbui krijgt? Wat 

als ik niet weet hoe we ons moeten gedragen in zo’n abdij? 
Zal het wel leuk zijn? Zullen de suppoosten wel geduld 

hebben  met mijn luide kinderen?

Doe een denkoefening met je team! Als we weten dat dit 
drempels zijn voor families, hoe kunnen wij hier op 

inspelen?

1 2
Hoe weet ik of het een fijne dag wordt?

Communicatie is key! Zorg voor hele duidelijke 
communicatie over wat families kunnen 

verwachten. Zowel voor als tijdens het bezoek. 

• Met goede communicatie kan je veel emotionele 
drempels wegnemen!

• Ook als iets niet mogelijk is, weet de familie dit 
best op voorhand. Is het bezoek aan je erfgoedplek 

bijvoorbeeld niet toegankelijk met een 
kinderwagen? Vermeld dit in je communicatie, en 

vermeld ook in welke oplossingen/alternatieven je 
voorziet. Bijvoorbeeld: Je kan je kinderwagen 

veilig achterlaten bij onze poortwachter onder een 
afdak.

• Let op voor het boze vingertje als je huisregels 
uitlegt. Je kan ze ook positief formuleren en wat 
context geven. Bijvoorbeeld: ‘lopen en rennen is 

niet toegestaan’ wordt dan: ‘Onze vloeren zijn heel 
oud en dus ook fragiel, daarom stappen we er heel 

voorzichtig op. Help jij mee er zorg voor te 
dragen?’
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Kunnen we daar pannenkoeken eten?

Logistiek brengt een uitje met jonge kinderen vaak 
uitdagingen met zich mee. 

Hou hier rekening mee, zowel bijvoorbeeld in het 
aanbieden van faciliteiten zoals een luiertafel (en niet 

alleen in de vrouwenwc’s) als in de communicatie erover. 

• Is er tijdens de activiteit ruimte om naar de wc te gaan? 

• Kan je ergens babyvoeding opwarmen? 

• Kan de kinderwagen mee op het parcours?

• …?

Geef me iets voor mijn Instagram

Ouders anno 2020 wordt vaak verweten dat ze meer bezig zijn met foto’s te 
nemen van hun kroost voor hun eigen Instagram en andere sociale media dan 

zelf van de uitstap te genieten. Zie dit niet als een obstakel, maar gebruik het in 
je voordeel! 

Families wíllen heel graag mooie foto’s maken om met hun eigen netwerkje te 
delen. Door hierop in te spelen, geef je hen het gevoel deel uit te maken van 

jouw community én bereik je andere families die jouw organisatie misschien nog 
niet kennen.

Hoe doe je dit: 

• Is er ergens een fotogenieke plek? Plaats er een bordje bij: #fotomoment. 

• Vermeld bij de fotoplekken welke hashtag je bezoekers kunnen gebruiken om 
bij hun foto’s te plaatsen. Zo maak je gebruik van de mogelijkheden die sociale 

media bieden om mond-tot-mond reclame voor jouw monument te voeren.

• Misschien kan je er een wedstrijd aan koppelen? Of de leukste foto die 
genomen wordt op jouw erfgoedplek tijdens Open Monumentendag belonen met 

een leuke souvenir?

#FOTOMOMENT

Ik wil nog lang nagenieten

Eén van de leukste dingen aan uitstappen die je als familie 
samen beleeft, is het terugblikken achteraf. Als je dit als 

organisatie mee faciliteert, zullen je bezoekers je zeker niet 
vergeten én stijgt de kans dat ze nog eens terugkomen, om 

de fijne ervaring te herbeleven.

• Kunnen we ergens een leuke souvenir kopen? Dàt is 
zeker één van de meest gestelde vragen na een bezoek dat 
we niet willen vergeten. Commerciële organisaties zorgen 

ervoor dat je niet anders kan, dan via de shop de attractie te 
verlaten. Zo ver hoef je niet te gaan, maar als je een shop 

hebt:
- Zorg dat die duidelijk vindbaar is!

- Bied producten aan gerelateerd aan je thema/monument – ga 
voor authenticiteit 

- Bied voor elk budget een souvenir aan voor de kinderen. Niets 
leukers dan met je eigen zakgeld iets kunnen kiezen!

• Kan je ook iets inhoudelijks bieden om na te genieten? 
Wanneer je e-mailadressen verzamelt van de families die 
bij je over de vloer komen, kan je iets nasturen om samen 

na te genieten. Enkele ideeën:
- Een verhaal uit je activiteit,

- De favoriete plekjes van de gids van die dag met een beetje uitleg 
erbij,

- Tips als je meer kastelen/abdijen/watermolens/belle 
epoque-huizen/… wil ontdekken

• Nagenieten kan ook heel eenvoudig en met beperkte 
middelen. Een kleurplaat die je meegeeft voor thuis of een 

instructie om iets in verband met je plek te knutselen, 
zorgen ook voor nabeleving!

- Net zoals bij de souvenirs: hou het gerelateerd aan je 
thema/monument

- Ook als je iets meegeeft voor thuis, ligt er een kans om connectie 
met de families te maken. Stimuleer ze om een foto te nemen van 

hun knutselwerk en dat met je te delen. 

Na deze stap weet je: in welke familievriendelijke omkadering je best voorziet voor je activiteit. 



TOT SLOT: JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN!

Met dit stappenplan kan je zelf aan de slag om een familie-activiteit op poten te zetten voor jouw monument. 
Uiteraard kan je ook bij ons terecht voor ondersteuning:

Wil je echt zicht krijgen op wat 
families interessant vinden aan 

jouw monument? Met het 
belevingsonderzoek bieden we je 

een blikopener waar je op kan 
verder bouwen. 

Je gidsen meekrijgen in het 
familievriendelijke verhaal? 

We bieden een traject waarin jullie 
samen nadenken over wanneer 

een familiegidsbeurt geslaagd is.

Of wil je graag een uitgebreider aanbod 
voor families ontwikkelen gedragen door 

je hele team waarbij families ook een 
stem krijgen? Gidsenhumus biedt je 

ondersteuning op maat van jouw 
organisatie.

Concept & uitwerking: Barbara Struys – Focus op families /  In opdracht van: Open Monumenten – Herita vzw / Illustraties & vormgeving: Emma Thyssen

Aarzel niet om ons te contacteren via barbara@gidsenhumus.be.
Meer info op www.gidsenhumus.be – www.focusopfamilies.be.

tip!
#parentfriendly marketing: 
boek van Maison Slash dat je 
inzicht geeft in families anno 

2020 en hoe je hen met 
slimme marketing kan 

bereiken.

Het Familiemanifest: een handige 
checklist van publiq vzw met 

concrete actiepunten om jouw 
activiteit en monument 

familievriendelijker te maken – 
www.familiemanifest.be

1-2-3 familie: praktijkgerichte gids van 
Toerisme Vlaanderen, Herita en FARO om 

jouw museum of erfgoedsite 
familievriendelijker te maken - 

https://www.toerismevlaanderen.be/publicaties
/1-2-3-familie-zo-maak-je-jouw-museum-

erfgoedsite-familievriendelijk-de-basis


