
Musea Brugge start gidsenpool op

25 maart 2021  
Musea Brugge kreeg groen licht van het stadsbestuur om een eigen professionele 
en gedifferentieerde gidsenpool op te starten. Hoe dit allemaal in zijn werk zal gaan 
wordt vandaag toegelicht door Schepen van Cultuur Nico Blontrock en Schepen van 
Toerisme Philip Pierins.
Elviera Velghe, directeur Publiek en Tentoonstellingen en projectcoördinator Evelien 
Vanden Berghe zijn inhoudelijk verantwoordelijk.
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AMBITIES
Musea Brugge werkt voor de groepsrondlei-
dingen al jaren samen met de gidsenvereni-
gingen Hello Bruges, Gidsenbond en Swan. 
Musea Brugge merkt echter dat er steeds 
meer vragen komen vanuit het  publiek om 
gepersonaliseerde rondleidingen aan te bie-
den zoals voor mensen met een beperking, 
teambuildingsactiviteiten voor volwassenen 
met een creatief atelier, interactieve rondlei-
dingen met jongeren, enz.  
 
Daarnaast merken we dat het aantal gids-
beurten (vooral met jongeren) te laag ligt, 
namelijk 1% van het totale bezoek, waardoor 
we als organisatie gedwongen worden de 
huidige gidsenwerking te evalueren en bij te 
sturen.
Om aan de wensen en noden van het publiek 
én van een hedendaagse, internationaal

georiënteerde museumgroep te voldoen 
besloot Musea Brugge over te gaan tot de op-
richting van een eigen gidsenpool. De meeste 
(inter)nationale musea beschikken eveneens 
over een eigen groep gidsen om hun bezoe-
kers rond te leiden. Het spreekt vanzelf dat 
indien we het aanbod voor groepen drastisch 
willen uitbreiden, we ook de gidsenwerking 
professioneel moeten uitbouwen. Bovendien 
willen we meer mensen stimuleren om in 
groepsverband de Brugse musea met gids te 
bezoeken.
Vanaf september 2021 biedt Musea Brugge 
via het nieuwe online ticketprogramma 
groepsbezoeken aan. Dit is het ideale mo-
ment om gidsen op te leiden die groepen op 
een interactieve en vernieuwende manier 
met de rijkdom van de collecties laten ken-
nismaken. Daarbij richten we ons op doel-
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groepen met verschillende samenstellingen 
zoals onder andere scholen, socio-culturele 
verenigingen, families, vriendengroepen, 
mensen met een beperking en personeel van 
bedrijven.
Musea Brugge werkt een meerjarig stappen-
plan uit om de gidsenpool met kwalitatieve 
rondleidingen op maat voor diverse doel-
groepen te kunnen aanbieden. De start van 
het nieuwe aanbod, en dus de vernieuwde 
gidsenwerking, is gepland voor september 
2021. 
 
 
DOELGROEPEN EN AANBOD VOOR GROEPEN
Musea Brugge wil tijdens een meerjaren- 
aanpak rondleidingen op maat uitwerken 
voor het onderwijs, toeristen, mensen met 
een beperking, grote en kleine groepen.
De hoofdmoot van de bezoekers van Musea 
Brugge zijn anderstalige toeristen. Vanuit de 
gidsenpool zullen gidsen die beschikken over 
een goede talenkennis deze grote doelgroep 
kunnen bedienen.
Scholen zullen vanaf het kleuter tot en met 
het secundair onderwijs een rondleiding 
kunnen boeken in een van de Brugse musea. 
We willen een ervaring aanbieden met 

aandacht voor het leren kijken, genieten en 
creatief zijn met kunst en erfgoed. 
Musea Brugge wenst ook een aanbod voor 
mensen met een beperking en ouderen uit te 
werken. 
Gidsen zullen tegemoet komen aan de wen-
sen van de verschillende groepen in de vorm 
van rondleidingen bij tentoonstellingen, slow 
art tours of hands on momenten met conser-
vators. 

REKRUTERING
De gidsen voor deze ploeg worden op twee 
manieren gerekruteerd. We doen daarbij 
beroep op de Brugse gidsenverenigingen, 
maar kiezen ook voor een open oproep om 
zo divers mogelijke  gidsen te bereiken. 
 
RESERVEREN
Groepen zullen via het nieuwe online reser-
vatiesysteem van Musea Brugge een gids 
kunnen boeken voor een waaier aan soorten 
groepsrondleidingen (diverse talen, diverse 
type rondleidingen, diverse doelgroepen). Bij 
deze boeking krijgt men de mogelijkheid om  
hun wensen en noden te specifiëren  
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AFBEELDINGEN GIDSBEURTEN
Afbeeldingen kunnen enkel voor promotionele doeleinden ten gunste van dit project gedownload 
worden op volgende link: flickr.com/photos/museabrugge/albums
Gelieve de correcte credits te vermelden die je bij elke foto vindt.

MEER INFO
Afspraak kan geregeld worden via sarah.bauwens@brugge.be of t +32 50 44 87 08.  Persbezoek aan de 
museumlocaties & exposities is mogelijk op afspraak cfr. www.museabrugge.be/pers. De persmap kan 
ook online geraadpleegd worden en teksten kunnen overgenomen worden via www.museabrugge.be/
pers. 
 
VERZOEK
Wij verzamelen alle mogelijke recensies betreffende onze musea en evenementen. Daarom vragen wij 
het door u gepubliceerde artikel digitaal te bezorgen aan sarah.bauwens@brugge.be 
Met dank voor uw medewerking en belangstelling.

DE VRIENDEN VAN MUSEA BRUGGE DANKEN HUN BIJZONDERE BEGUNSTIGERS 


