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1. Inleiding 
 
 
De rondleiding is een veel gebruikte methode om mensen kennis te laten maken met een gebouw, 
een stad, een collectie of een monument. De rondleiding is zowel geliefd bij erfgoedbeheerders, die 
hun bezoekers graag door middel van een gids rondleiden, als bij de bezoekers zelf die ervan houden 
een persoonlijk verhaal te horen. Het succes van een rondleiding is allereerst afhankelijk van de 
persoon van de rondleider. Zijn of haar enthousiasme over het onderwerp, de manier waarop de 
informatie wordt over gedragen, de wijze van contact zoeken met de groep en de interactie, de juiste 
dosering van humor en ontspanning, bepalen samen het succes van de rondleiding. 
De rondleider vangt de groep op en loodst de bezoekers op de juiste wijze langs de hoogtepunten. 
De rondleider legt de verbanden tussen de objecten en maakt de bezoeker attent op interessante 
details of specifieke kenmerken van collectie of monument. Een sterk punt van de rondleiding is het 
persoonlijke contact waardoor de rondleider op vragen uit de groep kan reageren. Rondleidingen zijn 
op maat te maken. Ze zijn toe te snijden op de specifieke wensen en mogelijkheden van de groep, 
zowel voor een groep specialisten als voor een kleuterklas. De bezoeker vindt het prettig om te 
kijken en te luisteren tegelijk.  

Een rondleiding geven is zeer arbeidsintensief. Elke groep van 5 tot 25 personen kost de rondleider 
ruim een uur intensief praten en luisteren. De beloning  voor deze inspanning is dat een goede 
rondleiding lang in het geheugen van de bezoeker blijft hangen. 

Helaas loopt niet elke rondleiding vlekkeloos. Soms voelt de gids dat het verhaal er niet makkelijk uit 
komt, er worden lastige vragen gesteld, het niveauverschil in de groep is groot of men wil steeds de 
voorwerpen aanraken zonder dat het is toegestaan. Lastige situaties die zelfs zeer ervaren gidsen aan 
het twijfelen kunnen brengen.  

Deze syllabus behandelt een aantal aspecten die bij een rondleiding komen kijken. Aandachtspunten 
die een goede rondleiding nog meer richting kunnen geven, of de gids helpen een lastige rondleiding 
zonder kleerscheuren door te komen. Want niet elke rondleiding kan een tien krijgen, soms lukt het 
niet, is er onvoldoende synergie tussen gids en groep. Dat is niet altijd te voorkomen. Het blijft 
mensenwerk. 

De informatie in deze syllabus is niet uitputtend, maar kan handvatten bieden voor rondleiders die 
hun eigen presentatie willen verbeteren. 

De tips zijn toepasbaar voor gidsen of rondleiders in allerlei verschillende situaties. De eerste versie 
van deze tekst uit 2002 was helemaal geënt op de musea.  Delen van deze tekst slaan nog steeds 
specifiek op de museumsituatie, u kunt de intentie ervan vertalen naar uw eigen specifieke 
(erfgoed)locatie. 

 
 
 
Gelders Erfgoed  
Liesbeth Tonckens 
Zomer 2011 
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2. De rondleiding  

 

De rondleiding is een ondersteuning bij het kijken naar een expositie, een monument of een stad. De 
rondleider kan grotere verbanden laten zien, zodat de bezoeker de zichtbare details in een breder 
kader kan zien. Bij een gespecialiseerde tentoonstelling en een groep die weinig voorkennis heeft, 
wordt deze verbreding zeer gewaardeerd, dankzij de gids ‘snappen’ de bezoekers nu waar men naar 
kijkt. De rondleider kan anekdotes vertellen bij bepaalde voorwerpen of over bepaalde personen. 
Door deze anekdotische verdieping wordt de interesse van de bezoeker gewekt en is de kans groot 
dat er meer van de feitelijke inhoud blijft hangen. De rondleider kan ook relaties leggen tussen de 
interesses van de groep en het onderwerp van een tentoonstelling. Zo zal de groep het 
geëxposeerde meer op zichzelf betrekken en daardoor beter onthouden. 

 

Het merendeel van de 
Nederlandse musea heeft 
rondleidingen op het programma 
staan. Een enkel museum wijkt 
daarvan af door het principiële 
standpunt in te nemen dat de 
expositie voor zichzelf spreekt en 
geen verdere toelichting behoeft. 

De rondleiding is in een aantal 
gevallen een vast onderdeel van 
de presentatie. Veel 
monumenten of bijvoorbeeld de 
grotten in de Sint Pietersberg,  
kunnen alleen groepsgewijs met 
een rondleiding bezocht worden. 
De rondleider treedt dan op als 
verteller van 'het verhaal', maakt 
een selectie uit de voorwerpen, 

licht de voorwerpen toe en is tegelijkertijd suppoost. Ook in musea waar de demonstratie een 
belangrijk onderdeel uitmaakt van het presentatie speelt de rondleiding een voorname rol. In 
Museum Speelklok in Utrecht of het Kijk en Luistermuseum in Bennekom is het noodzakelijk dat een 
medewerker de orgels en speeldozen aanzet, ze gaan pas werkelijk leven als ze te horen zijn. 

Steeds meer kastelen kiezen er voor de verplichte rondleiding te vervangen door een individueel 
bezoek al of niet met een audiotour of multimedia presentatie. Het voordeel hiervan is dat bezoeker 
niet afhankelijk is van bepaalde tijden waarop een rondleiding begint en zelf kan ronddwalen. Een 
audiotour kan zowel een goed sfeerbeeld geven, door het gebruik van muziek, geluiden en meerdere 
stemmen, als kennis overdragen. De overgang in een organisatie van een ‘verplichte’ rondleiding met 
een gids, naar een rondleiding met een audiotour roept vaak eerst enige weerstand op bij de vaste 
gidsen, zij voelen zich gepasseerd. Meestal blijkt  na enige tijd dat de gidsen, dankzij de audiotour, 
minder rondleidingen hoeven te geven, maar wel een zeer gemotiveerde groep voor zich hebben 
staan tijdens de rondleidingen. Kwantiteit is vervangen door kwaliteit. 
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2.1 Meningen over de rondleiding 

 

Voordelen van de rondleiding 

Een van de grote voordelen van de rondleiding is dat de bezoeker als het ware aan de hand wordt 
meegenomen. De gids heeft een voorselectie gemaakt, want hij kan niet alles laten zien en alles 
vertellen. Voor mensen die niet vaak een museum bezoeken of op de locatie heel erg onbekend zijn, 
is dit erg prettig, een goede houvast. Er is tijdens de rondleiding direct contact tussen de rondleider 
en de bezoeker, vragen worden direct beantwoord. Een rondleiding is op maat aan te leveren, 
toegesneden op de specifieke behoefte en voorkennis van de bezoeker. Een ander voordeel is dat er 
zonder extra kosten rondleidingen in meerdere talen gegeven kunnen worden, mits de gidsen die 
talen spreken. Spontane rondleidingen in dialect zullen door een groep dialectsprekers zeer 
gewaardeerd worden. Een dergelijke persoonlijke touch van de gids blijft lang in de herinnering van 
de groep hangen. 

Nadelen van de rondleiding 

Een rondleiding gebeurt meestal op vaste tijdstippen of op afspraak. Wie spontaan aanklopt bij een 
kasteel, of bij het VVV vraagt naar een stadswandeling kan teleurgesteld worden. Een ander nadeel is 
dat er alleen rondleidingen worden gegeven in groepsverband, er zijn meestal geen specifieke 
individuele mogelijkheden. Een rondleiding kan storend zijn voor andere bezoekers, die juist rustig 
alleen willen rondlopen en kijken. Ten slotte is de rondleiding een overdrachtsmiddel dat relatief veel 
tijd kost aan de medewerkers. Het maken van een audiotour bijvoorbeeld kost een eenmalige 
investering, maar daarna kunnen duizenden mensen van die tour gebruik maken. 

Voorwaarden voor rondleidingen 

De rondleider brengt zich op de hoogte van de wensen, kennis en leefomgeving van de specifieke 
groep waar hij of zij voor staat en kan daarop inspelen. 

De rondleider is in staat op een prettige ongedwongen manier contact te leggen met de bezoeker. 

De rondleider is in staat op elk moment een weloverwogen afweging te maken tussen 
kennisoverdracht en entertainment, gebaseerd op de (onbewuste) wensen van de groep. 

Het gebouw of de locatie is geschikt om groepen rond te leiden. De hele groep kan de gids zien en 
verstaan. Bovendien moet de hele groep tegelijk een belangrijk detail waar de gids over spreekt, 
kunnen zien. 

 

 

2.2 Verschillende vormen van rondleiden 

 

De meest toegepaste vorm van rondleiden is de centraal geleide rondleiding: de  gids vertelt het 
verhaal, de groep kan aanvullende informatie vragen. 

Andere vormen zijn: 

− De vrije rondleiding: de rondleider als begeleider die, na een korte introductie, het 
initiatief zoveel mogelijk bij de groep laat. De groep kan gestuurd worden d.m.v. opdrachten 
(individueel of gezamenlijk); voor vragen kan men terecht bij de gids. Voor schoolgroepen 
wordt deze vorm vaak toegepast.  

− De rondleider speelt een typetje, bijvoorbeeld een bewoner van het huis waarin het 
museum is gehuisvest of een personeelslid van deze persoon. Het voordeel van deze aanpak 
is dat er op deze wijze extra informatie kan worden gegeven over sociaaleconomische 
omstandigheden en emoties ten opzichte van voorwerpen.  
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“dat is mijn plekje, daarbij het raam daar sta ik altijd te strijken en dan kan ik zo lekker uit het 
raam kijken. Ja, dat kan hoor, want ik heb zo’n splinternieuw strijkijzer van mijn mevrouw gekregen 
en dat gaat zo lekker, wilt u hem ook even vasthouden kijk maar...” 

Nadeel van deze vorm is, dat het bijna theater wordt. Iemand die zich helemaal verplaatst in zijn rol 
als persoon uit voorgaande eeuwen, kan geen uitleg geven over de sociaal economische ontwikkeling 
in die tijd gezien vanuit onze kennis nu. De middenweg is dat de groep het typetje als verrassing 
halverwege de rondleiding tegenkomt. De ‘gewone’ gids kan het kader schetsen en de vragen 
beantwoorden. 

− De rondleider heeft voorwerpen bij zich die het publiek in de hand mag houden en 
bekijken. Zo kunnen voorwerpen uit de vitrines beter tot leven worden gebracht. Het gaat 
hier meestal om replica’s van voorwerpen die in een kar worden meegenomen of de 
objecten zitten in de ‘jas-met-twintig-zakken’ van de rondleider;  

− De leerlingen-rondleiding is een speciale vorm voor schoolklassen die het bezoek aan het 
museum grondig voorbereiden. Iedere leerling vertelt een deel van het 'verhaal', de 
rondleider zorgt voor de samenhang. Deze vorm van rondleiden is vooraf op school goed 
voorbereid. 

− De audiotour wordt dankzij allerlei nieuwe technieken steeds interactiever. Er kunnen 
quizvragen in verwerkt worden, wie interesse heeft kan verdiepende informatie krijgen en 
soms zijn er zelfs afbeeldingen op het apparaat 
te zien, zodat foto’s of schilderijen het verhaal 
nog kunnen uitbreiden en versterken. Het 
grote voordeel van een audiotour bij een 
druk bezochte expositie is, dat het tevens 
helpt om de stroom bezoekers in banen te 
leiden. Men loopt door volgens de timing van 
het apparaat, er is geen hinder van een te luid 
pratende gids. Wie een klein beetje geduld 
heeft zal alle objecten goed kunnen bekijken, 
want alle bezoekers met een audiotour lopen 
in ongeveer hetzelfde tempo als uzelf langs de 
voorwerpen. 

De medewerkers van het museum kunnen 
vooraf in alle rust het verhaal goed 
samenstellen en op de audiotour zetten. Zij 
zijn niet afhankelijk van de soms wisselende 
kwaliteiten van de gidsen. 

 

 

2.3 Veiligheid  

 

Naast het overdragen van informatie en zorgen dat de bezoekers een aangename tijd hebben, is het 
ook taak van de gids om te zorgen voor de veiligheid op verschillende fronten. Het gaat hier om de 
veiligheid van de groep, waarschuw voor een opstapje, doe tijdig het licht aan en let op dat niemand 
achterblijft in een ruimte die daarna weer wordt afgesloten. Veiligheid voor bezoekers heeft ook te 
maken met zich veilig voelen. Ook daar kan een gids aan bijdragen door een sfeer te creëren waarin 
men een vraag durft te stellen en niemand belachelijk wordt gemaakt. Maar het gevoel van veiligheid 
ontstaat ook als men zeker weet dat de persoonlijke bezittingen veilig in de garderobe of kluisjes 
liggen en dat de groep op de afgesproken tijd weer terug is bij het beginpunt. De laatste vorm van 
veiligheid is de veiligheid van de voorwerpen of objecten waarlangs de rondleiding voert. 
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Het is aantrekkelijk voor bezoekers als de rondleider voorwerpen vastpakt of de werking ervan 
demonstreert. Een linnenkast openen, een draai geven aan de koffiemolen of een drieluik aan de 
voor- en achterzijde tonen. Informatief en afwisselend voor de bezoeker, niet altijd gunstig voor de 
voorwerpen. In het (collectie)beleid van de organisatie zal vastgelegd moeten worden welke 
voorwerpen aangeraakt en gedemonstreerd mogen worden en welke niet. Welke voorwerpen zijn 
onvervangbaar of heel uniek? Een goed bedoelende gids kan 
onbewust grote schade aan de voorwerpen aanbrengen.  

Daarnaast geeft de gids ook een signaal af, als hij of zij alle 
voorwerpen aanraakt, met de hand langs kasten en stoelen glijdt en 
alle kastdeurtjes opent, wordt daarmee een onbewust signaal aan de 
bezoeker afgegeven, dat dàt kennelijk mag in dit museum. De 
bezoeker zal daarna, als hij alleen nog even rondloopt, ook 
makkelijker een voorwerp aanraken.  

Stel de veiligheid op alle fronten aan de orde in een overleg van de 
gidsen en bespreek samen wat de zwakke plekken zijn in het gebouw 
qua veiligheid, hoe u hiermee om wil gaan en wat de eisen vanuit de 
directie zijn. Leg zwart op wit vast welke voorwerpen aangeraakt 
mogen worden en spreek af of de gidsen wel of niet handschoenen 
dragen tijdens een rondleiding. Ook die handschoenen geven een 
heel duidelijk signaal af aan de bezoekers, namelijk dat dit museum 
goed wil zorgen voor haar collectie.   

 

 

2.4 Structuur van de rondleiding 

 

Voor de rondleiding geldt het algemene principe van informatieoverdracht:  

1. Introductiefase: zeg wat je gaat vertellen  

2. Informatiefase : vertel het 

3. Verwerkings- afsluitingsfase: vat samen wat je zojuist hebt verteld 

Het lijkt in het begin misschien een beetje raar om een rondleiding op deze manier op te bouwen. 
Maar het blijkt dat niemand nieuwe informatie in één keer kan opnemen. Door de introductie bouw 
je verwachtingen op, men wordt geattendeerd op voor hen interessante onderwerpen en men wacht 
tot die aan bod komen. Op het informatiemoment zelf zal de aandacht extra scherp zijn, wellicht zijn 
er zelfs al vooraf vragen bedacht. Door de herhaling tot slot wordt de herinnering aan het 
onderwerp verstevigd.  

 
Introductiefase 

− Ordelijke ontvangst van de groep (garderobe, toiletten, betaling liefst vooraf of achteraf door 
de groepsleider). Voor schoolklassen is het handig om een speciale ruimte te hebben voor de 
30 jassen en tassen. 

− Woord van welkom op een geschikte locatie (anderen niet hinderen, iedereen kan de gids 
zien), voorstellen, tijdsindeling, wijzen op de gelegenheid tot vragen stellen (tussendoor of 
telkens bij afronding van een klein onderwerp). 

− Geef een soort inhoudsopgave van de rondleiding. Over welk onderwerp zult u iets gaan 
vertellen en hoe verhoudt zich dat tot de totale collectie van het museum. 
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− Vraag welke verwachting men heeft, is er voorkennis, hoe diep gaat de interesse? Sluit aan bij 
de inhoudelijke verwachtingen van de groep. Vertel iets over het onderwerp van de 
verwachting en komt dit aan de orde in de rondleiding, zo niet, waarom niet etc. 

 

Informatiefase 

− Verdeel de informatie in duidelijk afgebakende onderdelen. 

− Zorg voor evenwicht tussen toelichting (gesproken woord) en wat er in de presentatie te 
zien is; er moet voor alle bezoekers voldoende tijd zijn om te kijken. 

− Hou geen loodzware betogen maar geef een afwisseling tussen een meer informatieve en een 
meer anekdotische aanpak. 

− Zorg voor een rode draad in het verhaal. Geef verbanden aan tussen personen en 
voorwerpen, laat een bepaald thema naar voren springen etc. Dat maakt het  luisteren 
aantrekkelijker. 

 

Verwerking / afsluiting 

− Geef een samenvatting van hetgeen men gezien en gehoord heeft (kort!), benoem alleen de 
hoogtepunten en hun onderling verband.  

− Geef gelegenheid tot een afsluitende vragenronde. 

− Geef als er echt geïnteresseerden in het publiek zijn, een verwijzing meer informatie over het 
onderwerp te vinden is (in de omgeving, andere musea, website, publicaties). 

− Bedank voor de aandacht en doe uitgeleide. 

 

De aanbevolen duur van een rondleiding is een uur. Daarna verslapt de aandacht en gaat fysieke 
vermoeidheid een rol spelen. Verwacht u een groep ouderen of mensen die anderszins problemen 
met hun uithoudingsvermogen hebben overleg dan met de contactpersoon wat de beste aanpak is. 
Een paar klapstoeltjes op strategische punten doet vaak al wonderen. Sommige locaties zijn zodanig 
dat er tijdens de rondleiding een stukje moet worden gewandeld, bijvoorbeeld over een stadswal of 
over de voorplein van een kasteel of over een landgoed. Het verhaal wordt dan afgewisseld met 
langere stiltes van de gids waarin men zelf kan praten en rondkijken. Het is logisch dat een 
rondleiding in een dergelijke situatie veel langer kan duren, tot wel drie uur voor een 
natuurwandeling onder leiding van een gids. 
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3. De Bezoekers 
 

 

Elke bezoeker die naar het museum of een culturele locatie komt heeft daar een reden voor die per 
persoon sterk kan verschillen. Iedereen zal iets anders verwachten van het bezoek. Een enkeling 
komt uit wetenschappelijke belangstelling; specifiek geïnteresseerd in (bepaalde onderdelen van) de 
collectie. Een dergelijk wetenschappelijk ingestelde bezoeker is heel duidelijk in zijn verwachtingen: 
hij wil de objecten zien en bestuderen die voor hem van belang zijn. 

De meeste bezoekers komen met minder duidelijk omschreven wensen. Zij komen 'omdat zij toch in 
de buurt waren', of 'omdat mijn familie hier uit de buurt kwam' of 'omdat het regent en de kinderen 
zich vervelen'. De meeste bezoekers komen in een sociaal verband: met het gezin, de familie, vriend 
of vriendin. Zij kunnen zeer geïnteresseerd zijn, of eigenlijk alleen maar komen omdat vader dat zo 
nodig wilde. Uit onderzoek blijkt dat bij elk museumbezoek de educatieve reden als onderliggend 
bezoekmotief aanwezig is.  

De rondleider streeft naar tevreden 'klanten', mensen die na afloop van het bezoek het gevoel 
hebben dat ze iets aardigs hebben meegemaakt. Als mensen na enige tijd ondervraagd worden over 
hun herinnering aan een bezoek, blijkt dat niet zozeer de feitelijk informatie is blijven hangen. Wat 
hen bij is gebleven, is die aardige mevrouw achter de balie, de vieze toiletten en de leuke anekdote 
van de gids. In de beleving is het bezoek een som van alle ervaringen die zij hebben opgedaan: de 
collectie, het gebouw, de winkel, de koffie, de toiletten en het weer. Bezoekers verwachten 
medewerkers die uitstralen dat zij hun werk met plezier doen. Het gastvrij ontvangen speelt een 
voorname rol in de herinnering van mensen.  

 

 

3.1 Groepen en groepen 

 

Er zijn twee soorten groepen voor rondleidingen te onderscheiden. De eerste  groep komt samen 
naar het museum en heeft van tevoren een afspraak gemaakt voor een rondleiding. Deze groep kent 
elkaar en heeft een gezamenlijk 
doel. De tweede groep komt 
toevallig en spontaan tot stand bij 
de start van de rondleiding. Het 
gaat hier om individuen, paren en 
gezinnen die zich aansluiten bij 
een groepsrondleiding. Met name 
monumenten en kastelen kennen 
deze specifieke wijze waarop 
groepen tot stand komen. De 
sfeer bij deze beide typen 
groepen kan zeer sterk 
verschillen. 

Bij een groep die als geheel komt, 
maakt het bezoek vaak een 
onderdeel uit van een 
dagprogramma. Niet alle leden 
van de groep zullen even 
gemotiveerd zijn voor het 
museumbezoek. De keuze voor 
het bezoek aan de locatie kan 
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heel divers zijn: van puur informatief tot een tijdspassering tot het diner. De aandacht van de groep 
kan ook zeer sterk verschillen. U kunt hier als rondleider het beste maar zo goed mogelijk op 
inspelen, het is zinloos een inhoudelijk verhaal te houden voor een groep die net zwaar heeft getafeld 
en de tijd passeert tot een ‘veel leuker’ programmaonderdeel van start gaat. U bent als gids in de 
minderheid, de groep heeft de kracht dat zij elkaar onderling kennen, u bent als gids de 
buitenstaander, ook als is men te gast in uw organisatie. 

Toevallig samengestelde groepen kunnen lastig zijn om rond te leiden. Voorkennis en verwachtingen 
van de verschillende groepsleden kunnen sterk uiteen lopen. Dit kan leiden tot irritaties onderling, 
tussen degenen die kennis willen opdoen en degenen die geamuseerd willen worden. Kleine kinderen 
met een korte spanningsboog en senioren die slechthorend zijn, kunnen elkaar behoorlijk in de weg 
zitten tijdens een rondleiding.  

Als gids vlot kunnen overschakelen van de ene persoon naar de andere is de beste aanpak in een 
dergelijke situatie. Probeer elk type bezoeker even de aandacht te geven waar hij of zij om vraagt. 

 

 

3.2 Redenen om op pad te gaan 
 

De meeste mensen bezoeken een erfgoedlocatie als vrijetijdsbesteding. Als onderdeel van een dagje 
uit, tijdens een vakantie of in het kader van een reünie of familiebijeenkomst. Er zijn globaal zeven 
drijfveren te noemen die samen een beeld geven van wat mensen onbewust zoeken bij deze vorm 
van vrijetijdsbesteding. Deze zeven punten kunnen u als rondleider helpen u in te leven in de 
verwachtingen die de bezoekers waarschijnlijk hebben van het bezoek. Het zijn onbewuste drijfveren.  

 

1. Op zoek naar rust en ruimte. 

Men wil lekker niets doen of iets heel anders doen dan men in het normale dagelijkse leven 
gewend is. 

2. Op zoek naar nostalgische luxe. 

Men verlangt naar een vermeend ‘veilig verleden’. Het leven van vroeger wordt geïdealiseerd 
als rustige, zorgeloze en vertrouwde tegenstelling van ons jachtige computergestuurde leven. 

3. Op zoek naar verwondering. 

Er is niet zoveel verwondering meer in het dagelijkse leven met zijn vaste ritme. Mensen gaan 
erop uit om zich weer te kunnen verwonderen. Ze willen na afloop weer met ‘nieuwe ogen’ 
naar hun eigen vertrouwde omgeving kunnen kijken. 

4. Ontmoeting met gelijkgezinden. 

Men ontmoet graag nieuwe mensen met een gelijke interesse. Het is prettig hoogtepunten te 
delen met gelijkgezinden.  

5. Nieuwsgierigheid. 

Nieuwsgierigheid is één van de belangrijkste drijfveren om op vakantie te gaan. Men wil iets 
zien of bekijken dat niet iedereen heeft meegemaakt. Daaraan kan status worden ontleend. 

6. Op zoek naar authenticiteit. 

In ons dagelijks leven zijn we druk, sociaal en we rennen voort met de agenda in de hand. 
Veel mensen verzuchten dat ze het eigenlijk wel anders zouden willen. Daardoor ontstaat er 
een behoefte aan authentieke belevingen en authentieke producten. 

7. Op zoek naar een continue prikkeling. 



Gelders Erfgoed - Rondleiden 12

De hedendaagse consument is grillig. Hij zapt van het ene naar het andere hoogtepunt. Hij 
wil veel zien en veel meemaken. 

 

Wie een bezoeker vraagt naar zijn motivatie om het museum te bezoeken, krijgt misschien als 
antwoord: “Ik vind het zo interessant hoe mensen vroeger leefden, hoe ze dat allemaal deden zonder 
elektriciteit enzo”. De achterliggende drijfveer van deze persoon is dan bijvoorbeeld te zoeken in nr. 2 
en in nr. 6. 

Een gesprekje met een andere bezoeker verloopt misschien als volgt: “We wilden er gewoon even uit, 
het is prachtig weer, we reden hierlangs en dachten, laten we nu eindelijk eens in het museum gaan kijken”. 
De achterliggende drijfveer van deze persoon is bijvoorbeeld te zoeken in nr. 1 en nr. 5. 

 
 

3.3 Piramide van Maslow 
 
De visie van Abraham Maslow (1908-1970) op de behoeften van gezonde mensen, kan voor een gids 
een goede hulp zijn om snel in te schatten waar de behoefte van de bezoekers ligt. Maslow ging er 
van uit dat er een hiërarchie zit in de behoeften van mensen, men staat pas open voor het vervullen 
van de hoogste behoefte (zelfontplooiing, nieuwe kennis opdoen) als er eerst aan de andere 
(basis)behoeften is voldaan. Bepaalde behoeften kunnen gelijktijdig verwezenlijkt worden, 
bijvoorbeeld de combinatie van lichamelijke behoeften (een broodje) en sociaal contact (samen met 
een vriend). Op andere momenten kan iemand zijn honger negeren, omdat men bijvoorbeeld heel 
graag aan de laatste rondleiding van die dag wil deelnemen. Er wordt dan heel bewust een andere 
prioriteit gesteld. Het doorlopen van de verschillende behoefteniveaus gaat onbewust en kan heel 
snel verlopen. Inzicht in de bezoekmotieven van mensen aan de hand van de piramide van Maslow, 
geeft inzicht in waarom mensen komen en waarmee zij tevreden zijn. Als gids kan dit inzicht u helpen 
om vlot in te schatten waar de groep behoefte aan heeft. 
 
 

 
 
1. Lichamelijke behoeften  
Voor iedereen is het lichamelijke welbevinden belangrijk als start van een bezoek. Hoe interessant 
bijvoorbeeld het verhaal van een gids ook is, honger of dorst, kou of warmte  zal de concentratie 
(bijna altijd) verstoren.  
 
2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid  
Een onbekend gebouw kan de indruk wekken van een doolhof zonder einde, dat geeft een groot 
gevoel van onveiligheid. Een plattegrond van het hele gebouw bij de ingang, garderobekluisjes, 
routingbordjes in het trappenhuis en op elke verdieping en bordjes met vluchtroutes in geval van 
brand, hebben een positief effect op het gevoel van veiligheid van de bezoeker. Een gids kan op die 
behoefte inspelen door met enige regelmaat aan te geven waar men zich nu bevindt in het gebouw. 
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Behoefte aan sociale contacten 
Veel mensen organiseren een uitstapje naar het museum voor de gezelligheid. Zij willen in de eerste 
plaats bijpraten met familie of vrienden en doen dat graag in een inspirerende omgeving zoals een 
museum. De rondleider draagt bij aan de gezamenlijke ervaring. Een hartelijk contact met de gids is 
belangrijk voor de positieve beleving. Uiteraard willen de bezoekers ook iets opsteken van de gids, 
maar het moet wel gezellig blijven. 
 
Behoefte aan waardering en erkenning 
Mensen hebben in het algemeen de 
meeste interesse voor onderwerpen uit 
die aansluiten bij de eigen herinnering of 
ervaring. Een veel voorkomende reden 
voor museumbezoek is het herbeleven of 
aanvullen van bestaande kennis. 
Bezoekers die zich bevinden op het 
niveau van de waardering vertellen graag 
hun eigen verhaal en eigen ervaringen aan 
hun sociale groep of de medewerker 
(rondleider of gids).  
Waardering heeft aan de andere kant ook 
te maken met de juiste toon vanuit de 
organisatie. Voelt de bezoeker zich 
serieus genomen? Is de aanspreektoon 
van de gids en van de teksten goed, sluit 
de uitwerking van het expositiethema aan 
bij de verwachting en worden er niet 
teveel (of te weinig) vaktermen gebruikt? 
Pas als iemand zich gewaardeerd en 
erkend voelt, ontstaat dat warme bedje 
dat uitnodigt tot het opnemen van nieuwe kennis en informatie. 
 
Behoefte aan zelfontplooiing 
Wie alle niveaus bewust of onbewust heeft doorlopen, en zich daardoor op zijn gemak voelt, is in 
staat nieuwe kennis op te nemen. Ervaren museumbezoekers hebben hun verwachtingen vooraf goed 
afgestemd op wat zij in het museum aantreffen. Zij kunnen snel na binnenkomst starten met het 
opnemen van nieuwe kennis als zij dat willen. Onervaren bezoekers hebben meer tijd nodig voor de 
niveaus van veiligheid, oriëntatie en waardering of erkenning. 
 
De piramide van Maslow maakt duidelijk dat bezoekers heel verschillende verwachtingen en 
behoeften kunnen hebben. Het is de taak van de medewerkers om in te schatten op welke niveau de 
bezoeker zich bevindt en alleen dat aan te bieden waar men behoefte aan heeft. Een bezoeker 
bijvoorbeeld die voor de eerste maal een museum bezoekt en zich vooral een het oriënteren is op 
het gebouw en de collectie, zal waarschijnlijk geen rust en aandacht hebben voor een uitgebreid 
inhoudelijk verhaal over een specifiek collectieonderdeel. Wel zal hij aandacht hebben voor een 
korte introductie over de grote lijn die in het museum te vinden is. Als dat eerste contact positief 
verloopt kan hij een volgende keer terugkomen met een veel kennisgerichtere behoefte.  
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4. Interactie tussen mensen 
 

De allergrootste kracht en zwakte van de rondleiding is de interactie tussen mensen. De persoonlijke 
aandacht, het maatwerk en de kleine grapjes zijn van groot belang voor het slagen van een 
rondleiding. Aan de andere kant kan het gebrek aan chemie tussen een gids en de groep dodelijk zijn 
en een vreselijke rondleiding opleveren. 

 

 

4.1 Intake en verwachtingen  

 

Bij een groep die zich vooraf aanmeldt voor een rondleiding wordt het eerste contact gelegd als men 
zich telefonisch of per e-mail aanmeldt. Zorg voor goede informatie op de website en een accurate 
respons als men belt voor informatie. Of het aanmelden gebeurt via een formulier op de site of per 
telefoon, zorg dat de juiste gegevens bekend worden die de gids nodig heeft om het verhaal goed aan 
te laten sluiten op de wensen en verwachtingen van de groep. Bij dit eerste contact ligt de kans voor 
het museum om ervoor te zorgen dat de rondleiding optimaal aansluit bij de wensen en 
verwachtingen van de groep  

Belangrijke vragen bij de intake van een rondleiding zijn 
bijvoorbeeld: 

− Hoe groot is de groep en hoe is de leeftijdsopbouw. 

− Zijn er mensen in de groep met een rolstoel, rollator, 
slechtziend of iets anders wat de gids moet weten? 

− Wat is het dag programma van de groep, waar komt 
men vandaan en waar gaat men na de rondleiding naar 
toe? 

− Wat is de interesse van de groep, weet men al iets van 
het onderwerp, kent met de stad, is men hier eerder 
geweest en wat heeft men toen gedaan? 

− Wat is de aanleiding voor het groepsbezoek? (personeelsuitje, reünie, vrijgezellenfeest e.a.) 

− Wil men een inhoudelijke of een luchtige rondleiding? 

Met deze informatie achter de hand is een inschatting te maken welke gids geschikt is voor een 
groep. Maak een standaard formulier waar alle gegevens op genoteerd worden en waar de relevante 
vragen zijn voorgedrukt. De gids kan dan in één oogopslag zien welke groep hij voor zich krijgt en 
wat waarschijnlijk de verwachtingen zijn. 

Naast de groepsrondleiding die vooraf wordt afgesproken, worden er ook vaak rondleidingen 
gegeven op vaste tijdstippen in de week. Elke geïnteresseerde kan zich daarbij aansluiten. Dergelijke 
'vrije' rondleidingen hebben doorgaans een heel ander karakter dan de groepsrondleidingen. De 
groepssamenstelling  is vooraf niet bekend en de voorkennis en interesse kunnen bij de deelnemers 
onderling sterk verschillen. Sommige gidsen houden juist van het onverwachte van deze groepen, 
andere gidsen hebben er moeite mee. Het is aan te raden bij elke groep vooraf aan de rondleiding 
even informeel met een paar mensen te praten om de verwachtingen te peilen. Als de gids de 
verwachting van de groep vooraf goed kan inschatten en daar zijn eigen verhaal op afstemt, is aan een 
van de belangrijkste basisvoorwaarden voor een geslaagde rondleiding voldaan. 

 

De verwachtingen van deelnemers aan een rondleiding kunnen bijvoorbeeld zijn: 
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- Kennis: meer leren, kennis opdoen over een onderwerp 

- Sociaal: gezellig kijken en praten met de gids en met elkaar 

- Uniek: komen op plekken waar ik normaal niet kan komen 

- Amusement: vermaakt worden, de dag prettig doorkomen. 

 

Naast de verwachtingen van de bezoekers, heeft de gids zelf ook bepaalde verwachtingen: 

- Educatief: kennis overdragen 

- Bevlogenheid: de eigen hobby of passie delen met anderen 

- Sociaal: contact en interactie met mensen. 

Het is de taak van gids om in de gaten te houden wat de verwachtingen en behoeften (Maslow) van 
de bezoekers zijn en daar zijn inhoud op af te stemmen. 

 

 

4.2 Kennis en interactie 
 
De kern van de rondleiding is niet de inhoud, de kennis over de voorwerpen, maar de kern van de 
rondleiding is de wijze waarop deze kennis wordt overgedragen.  

Het gaat bij een rondleiding om de interactie  tussen een rondleider aan de ene kant en een groep 
die elkaar wel of niet kent aan de andere kant. Een rondleiding in een goede sfeer, met hartelijke 
grapjes tussendoor maar met weinig tot geen inhoud zal bij de meeste groepen een gunstige indruk 
achter laten. Een aantal groepsleden zullen hun teleurstelling uiten over het tekort aan 
kennisoverdracht, maar..... “hij of zij deed het wel erg leuk en de kinderen hadden ook  interesse”. 
Van een zeer inhoudelijke rondleiding waar de rondleider 60 minuten onafgebroken spreekt zonder 
één blik op de groep te werpen zal bij velen een gevoel van irritatie achterlaten, want de bezoeker 
wil ‘gezien’ worden. Het gezien worden is juist de kracht van de rondleiding, de mogelijkheid tot 
interactie. Als de gids daar geen ruimte (genoeg) voor laat, leidt dat tot teleurstelling. 

Uit onderzoek komt naar voren dat de aandacht van een luisteraar voor 90% wordt bepaald door 
hoe het wordt gezegd (de non-verbale communicatie, de intonatie, de woordkeuze) en maar voor 
10% door wat er wordt gezegd. Deze getallen maken helder dat de kennisgerichte rondleider die 
over de hoofden van de bezoekers staat te praten vrijwel kansloos is als het gaat om de 
betrokkenheid en tevredenheid van de bezoekers. 

Het geven van een rondleiding is een kwestie van continu tweerichtingsverkeer. Als gids neemt u 
waar of uw woorden aankomen bij de luisteraars. U reageert op wat u ziet, knikken ze instemmend, 
staan hun gezichten vragend of verslapt de aandacht? Allemaal signalen die u kunt gebruiken om het 
verhaal en uw eigen non-verbale communicatie op aan te passen. 

Interactie tussen rondleider en bezoeker is een noodzakelijk onderdeel van een geslaagde 
rondleiding. Het is aan de gids om de bezoeker duidelijk te maken dat hij graag met ze in ‘gesprek’ 
wil, dat hij vragen, op- en aanmerking vanuit het publiek op prijst stelt en zelfs ziet als een belangrijk 
onderdeel van de rondleiding. De rondleider is gastheer en kan de spelregels van de rondleiding 
bepalen, het initiatief tot tweezijdige communicatie zal van de rondleider zelf moeten komen.  

Het lastige is, dat de bezoeker uit zichzelf niet zal onderkennen dat hij komt voor aandacht, 
gezelligheid of zelfs entertainment. De bezoeker denkt zelf dat hij komt om iets te leren, maar 
daaronder verstaan de meeste mensen in hun vrije tijd iets anders dan een hoorcollege.  
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4.3 Interactie en contact 

 

Een bezoeker kan passief luisteren of actief luisteren. Het verschil is nauwelijks waar te nemen. 
Achteraf is wel te zeggen dat de actieve luisteraar meer informatie zal hebben opgenomen en indien 
nodig weer kan reproduceren. 

Een actieve luisteraar denkt met u mee, lacht direct om een grapje en verwerkt de aangeboden 
informatie direct. Een actieve luisteraar komt met vragen die aansluiten op het verhaal van de 
rondleider. Een passieve luisteraar neemt eerst alles als een spons in zich op en laat de informatie 
rustig op zich in werken. Wellicht komt er later een vraag in hem op, maar dan is het misschien te 
laat om die aan de rondleider te stellen. 

Het proces van actief luisteren verschilt van persoon tot persoon. De reden waarom men luistert is 
ook heel persoonlijk. Een rondleider  zal nooit precies weten wat men nu echt interessant heeft 
gevonden en wat men zich later nog herinnert. Het enige aanknopingspunt dat de gids heeft is de 
vraag die de bezoeker stelt. Iemand die een vraag stelt is actief aan het luisteren, want de aangeboden 
informatie is op de een of andere manier verwerkt, heeft vraagtekens opgeroepen en men 
formuleert een concrete vraag. Voor de rondleider kan het onderwerp van de vraag soms heel 
verrassend zijn, maar voor de luisteraar is het misschien heel logisch. Beantwoord elke vraag dus 
serieus en wees blij met deze actieve luisteraar. 

U kunt als rondleider ook bewust vragen of opmerkingen aan de groep proberen te ontlokken: 

- Mensen aankijken en een vraag stellen  

- Een kleine stilte laten vallen, zodat er ruimte is voor een reactie uit de groep 

- Als gids actief reageren op wat er gebeurt in de groep, bijvoorbeeld constateren dat iemand 
een groot vraagteken op zijn gezicht heeft : “Volgens mij heeft u een vraag…”of “Ik krijg de 
indruk dat u mij niet helemaal gelooft…” 

- Niet alleen feiten vertellen maar een beroep doen op de emotie van uzelf en van de mensen 
in de groep. “Men heeft deze bouwconstructie in de 14e eeuw zo aangebracht, ik weet niet 
wat u vind, maar ik zou mijn hoofd elke dag stoten…” 

Wie het moeilijk vindt om de bezoeker in het verhaal te betrekken kan vooraf bedenken op welke 
plaatsen hij bruggetjes naar het publiek kan slaan.  

Bijvoorbeeld:  

Bij de introductie vraag ik wie hier eerder is geweest en welk object hem of haar het meest bij is 

gebleven. Dat object zal ik dan zeker in mijn verhaal betrekken. 

In zaal 1 vraag ik wat men vindt van het portret van de heer X, welke karaktereigenschappen men hem 

toedicht, want dan kan ik mooi een bruggetje slaan naar…….  

In zaal 3 begin ik met het uitzicht uit het raam en probeer de bezoeker mee te nemen in de gedachten 

van mevrouw Y die hier haar laatste jaren heeft gesleten etc. 

Het effect van deze onderlinge interactie is dat de bezoeker de ruimte krijgt voor de eigen vragen, 
maar ook de verwachtingen en associaties bij het museum en de collectie. Er is samen gepraat en 
gelachen en dat maakt dat het museumbezoek de moeite waard was. 

Als rondleider heeft u verschillende communicatieve rollen: 

− Inhoudelijke informatieoverdracht 

− Organisatie van de groep (Als u mij wilt volgen naar de zaal hiernaast…) 

− Beveiliging, zorgen voor de veiligheid van de bezoekers, bewaking van de collectie en het 
opvolgen van de huisregels in het gebouw.  
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Het is voor de luisteraar van belang dat zij het verschil horen en aan u merken tussen de 
verschillende rollen die u aanneemt. Uw toon of stemvolume is verschillend bij de verschillende 
rollen. Zo hoort men aan uw stem dat de volgende zaal is bereikt, dat de kinderen tot orde zijn 
geroepen en dat u nu weer verder gaat met de inhoudelijke rondleiding. Stemverheffing en het laten 
vallen van korte stiltes en het gebruiken van signaal woorden zijn hiervoor goede hulpmiddelen.  

Bij het corrigeren van gedrag van bezoekers is uw formulering erg belangrijk. U wilt de mensen niet 
tegen u in het harnas jagen. De boodschap komt prettiger over als u er een 'Ik-boodschap' van maakt. 
U wilt iets bij de bezoeker bereiken, dus verpak uw opmerking op de juiste manier. 'Kunt u even stil 
zijn!" wekt veel meer weerstand dan 'Ik zou het erg plezierig vinden als u een ogenblik stil zou 
kunnen zijn'. Ook bij kinderen werkt deze aanpak veel effectiever. 

Een rondleider moet niet alleen kunnen vertellen, maar zal ook zijn luistervaardigheid moeten 
ontwikkelen. Alleen door te luisteren kunt u goed op de vragen inspelen die in de groep leven. 

Train uzelf als gids in een actieve luisterhouding. Deze wordt gekenmerkt door: 

− Een open en ontspannen houding, 
zowel lichamelijk als mentaal. Toon 
interesse en probeer u in te leven 
in de ander. 

− Let op de non-verbale 
communicatie van de ander. Wat 
wordt misschien tussen de regels 
door bedoeld of gevraagd? 

− Stimuleer het doorpraten van de 
ander door: ja-knikken, oog 
contact, ‘humhum’, ‘gaat u verder’, 
‘en toen’ etc. 

− Concentreer u op wat de ander 
duidelijk wil maken en ga niet direct 
een antwoord bedenken, dat 
versluiert uw luistervermogen. 

− Stel vragen ter controle en ter 
verduidelijking van abstracte zaken: “ kunt u daar een voorbeeld van geven’ of, “dus u 
bedoelt…” 

 

Knelpunt: wat doet u als een of twee bezoekers teveel vragen stellen? 

Het is niet prettig als steeds dezelfde mensen aan het woord zijn, bovendien bestaat de kans dat zij het verhaal 

met hun vragen een inhoudelijke kant op duwen die voor maar een klein gedeelte van de groep interessant is.  

(U ziet tijdens de vele vragen aan de non-verbale houding van de rest van de groep dat zij het niet leuk meer 

vinden.) 

− Toon respect voor de vragensteller, geef een compliment “ Ik merk dat u hier veel van weet....” 

− Neem de leiding terug door te zeggen dat u graag na afloop verder op de vragen in gaat, maar nu graag uw 

verhaal wilt vervolgen. Men kan respect hebben voor het feit dat u een opbouw in uw verhaal heeft zitten, 

u doet niet zomaar wat, maar u heeft een plan. Het is goed om dat op een dergelijk moment te laten 

merken, durf een vraag te parkeren. 

− Laat het geen onderonsje worden tussen de vragensteller en uzelf, gooi de vraag in de groep, vraag of men 

het interessant vind om op dit onderwerp door te gaan. 
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5. Technieken; verbaal en non-verbaal 
 

 

Als gids probeert u de aandacht van het publiek zo lang mogelijk vast te houden. Indien het verhaal 
van de rondleider niet interessant genoeg is, zullen de bezoekers afdwalen en zelf gaan rondkijken. 
Niet alleen de inhoud van het verhaal, maar juist ook de wijze van spreken is van grote invloed op de 
aandacht van de bezoekers voor datgene wat de rondleider vertelt. 

Door aandacht te schenken aan de eigen wijze van spreken en open te staan voor verbale en non-
verbale reacties op uw presentatie, zal de communicatie met de bezoeker ongemerkt verbeterd 
worden.  

 

 

5.1 Uw wijze van communiceren  

 

Zichtbaar voor de groep 

− Oogcontact; door mensen echt even aan te kijken, wordt de betrokkenheid bij uw verhaal 
groter. Dit zal sneller tot interactie met het publiek leiden. Oogcontact maken kunt u bewust 
oefenen. Let erop niet één of twee, maar alle mensen uit de groep beurtelings aan te kijken. 

− Houding; de houding van het hele lichaam heeft invloed op het stemgeluid, rustig en stevig 
staan, niet wiebelen of hangen, handen niet continu in de zakken, schouders ontspannen. 

− Gezichtsexpressie; deze expressie dient om de tekst te verlevendigen en te ondersteunen. 
Door de gezichtsexpressie worden de spieren in het gezicht actief gebruikt, dit heeft een 
positieve invloed op de articulatie. 

− Gebaren kunnen de inhoud versterken en de juiste accenten leggen (onderstrepen van de 
tekst). Let op de eigen gebarentaal, teveel gebaren leidt af van de inhoud, maar te weinig 
gebaren gebruiken kan stijf overkomen. 

− Stereotiepe bewegingen; dit zijn 
onbewuste gebaren of bewegingen. Deze 
bewegingen werken afleidend, ze zijn vaak een 
teken van (onbewuste) spanning. Vaak bent u 
zich niet bewust dat u dit soort gebaren 
maakt. Bewustwording hiervan (bijvoorbeeld 
via een video opname) is vaak de eerste stap 
in het afleren van deze bewegingen. 

− Uiterlijk; probeer rustig, opvallend maar 
verzorgd gekleed te gaan. Uw kleding mag niet 
afleiden, u representeert uw organisatie. Soms 
krijgen gidsen bedrijfskleding, een herkenbare 
polo of bodywarmer, of een compleet 
kostuum. Niet elke gids is hier even gelukkig 
mee, maar het is wel makkelijk als u niet zelf 
hoeft na te denken over al of niet 
representatieve kleding. Bezoekers vinden het 
vaak prettig dat de gids goed herkenbaar is.  
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Hoorbaar  voor de groep 

− Zinsmelodie; toonhoogteverschillen maken de tekst levendiger. Uw eigen ingesleten wijze 
van spreken kan door duidelijker te articuleren, luider te spreken, meer spreekpauzes in te 
lassen (timing) en het vermijden van tussenvoegsels en stopwoorden iets gewijzigd worden. 

− Klemtoon; door de klemtoon te verleggen kan de betekenis van de zin veranderen. 

− Tempo; bij een te hoog tempo krijg je telescoping (inslikken van letters of lettergrepen. 
Vandaag wordt dan  bijvoorbeeld vdag). Traag spreken klinkt monotoon. Zoek naar een juiste 
combinatie van tempo en melodie. 

− Timing; neem op het juiste moment een adem of spreekpauze, een pauze voor een 
belangrijk woord, geeft dat woord extra nadruk. Bij te veel pauzes verliest u de aandacht van 
het publiek. Een teveel aan pauzes is vaak een teken van slechte voorbereiding of ‘andere 
dingen aan je hoofd’.  

− Volume; denk aan het type ruimte waar u spreekt en de grootte van de groep. Blijf alert op 
ruis, ook tijdens het spreken. Ruis kan veroorzaakt worden door de groep zelf (kletsen), 
door andere bezoekers, door iemand die de lampen verwisselt, door heftige regen of 
onweer etc. Ga  niet 
automatisch luider spreken 
als er iets hindert. Soms helpt 
het om de groep te 
hergroeperen of een paar 
meter verderop te gaan staan. 

− Stopwoorden zijn vaak een 
teken van onzekerheid. 
Bewust worden van eigen 
gebruik is een eerste stap in 
het vermijden ervan. 

− Afleidende geluiden; een 
gids die om de drie zinnen 
zijn keel schraapt, met de 
lippen smakt o.i.d., doet dit  
vaak onbewust of uit 
onzekerheid . Ook hier geldt 
weer dat bewustwording een 
eerste stap in het 
veranderingsproces is. 

 

Zichtbaar en hoorbaar voor de toehoorder 

− Adem; een diepe en ontspannen adem geeft een ontspannen heldere en luide stem. 

− Stem; de klank en de kwaliteit van het stemgeluid kunnen veranderd worden, zonder de 
toonhoogte te veranderen, door meer of minder spanning aan te brengen in kaak-, lip-, tong 
en/of keelspieren. Let eens op uw stem, de resonans ervan bij luid zingen of roepen in een 
ontspannen situatie (onder de douche, met de hond in het bos etc.). 

− Articulatie; duidelijker articuleren houdt in: tong, lippen en kaak beter gebruiken en voor in 
de mond spreken, dit is: 

- articuleren met de tongpunt; 

- actief gebruik van de lippen; 
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- de mond voldoende open doen, kaak laten zakken, niet de zijkant van de lippen 
wegtrekken; 

- het gevolg hiervan is dat de keel zich beter ontspant; 

- alle lettergrepen goed uitspreken (evt. tempo verlagen). 

− Enthousiasme; als u uw eigen enthousiasme over het onderwerp durft te tonen, zal de 
groep dat direct merken en als positief waarderen. Zorg wel dat u niet doordraaft en te lang 
of te uitgebreid bij uw eigen favorieten stil staat. 

 

Wat kan er aan de hand zijn, als blijkt dat de bezoekers u regelmatig slecht verstaan: 

• Onduidelijk articuleren, mompelen, inslikken van lettergrepen 

• Accent of dialect (uitspraak en woordgebruik) 

• Te hoog spreektempo 

• Te zacht spreken 

• Slechte spreekomstandigheden (omgevingsgeluid of spreken met een afgewend gelaat) 

• Te weinig aandacht van de luisteraars (waarom?) 

• Slechthorendheid van uzelf of van een bezoeker. 

 

Het  verbeteren van uw eigen stijl en wijze van rondleiden, begint bij het goed waarnemen van uzelf. 
Dit kan door analyse van een filmopname van uzelf of door te praten met een collega. 

 

5.2 Lastige situaties 

Het komt voor dat de rondleider of de bezoekers niet (helemaal) tevreden zijn over de rondleiding. 
Dat kan liggen aan praktische zaken als de duur van de rondleiding, de fitheid van de gids of de 
onderlinge chemie binnen de groep.  

Een rondleiding die vastloopt vraagt om een interventie. De bezoekers verwachten dat u, als leiding 
van de groep, die interventie pleegt en dat is erg lastig. Als gids bent u druk bezig met vertellen, met 
reageren op de (non) verbale uitingen van de groep en alle andere zaken die horen bij het geven van 
een rondleiding. U zit daarmee in een soort vertrouwde trein die bijna altijd lekker voorgaat. Als dat 
een keer niet zo is, moet u als het ware even uit die rijdende trein stappen en direct een interventie 
plegen.  

Heldere communicatie is vaak de kern van de oplossing van de lastige situatie. Vaak helpt het al als u 
uw gevoel van onbehagen benoemt, bijvoorbeeld: 

− “U merkt misschien dat mijn stem het een beetje begeeft, het spijt mij vreselijk ik heb een 
erge verkoudheid te pakken. Ik doe mijn uiterste best om u de kwaliteit te leveren waar u 
recht op heeft.“ 

− “Ik krijg de indruk dat mijn verhaal misschien iets te lang aan het worden is, zullen we 
overschakelen naar een ander onderwerp, wie heeft een voorstel of een vraag?” 

− “U heeft mij gevraagd een rondleiding te verzorgen, maar ik heb het gevoel dat ik niet 
helemaal aan uw verwachtingen voldoe, want uw groep is zo onrustig. Wat zou u van mij 
willen horen of weten?” 
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Het is makkelijker om de interventie te plegen als: 

− U zich altijd bewust bent van samenspel groep en gids.  

− U ervoor waakt niet te veel in de inhoud gezogen te worden, houdt altijd ogen en oren open 
voor de wensen en verwachtingen van de groep. 

− U regelmatig even stiltes laat vallen in uw verhaal, even oogcontact zoekt en bereid bent een 
andere wending aan het verhaal te geven. 

− U niet bang bent uit uw inhoudelijke rol te vallen en een gewone menselijke vraag te stellen. 
“Ik krijg de indruk dat u het heel erg koud heeft allemaal…..” 

 

Valkuilen waar elke gids wel eens per ongeluk in stapt: 

− U gebruikt te veel termen die voor de groep onbekend en onbegrepen zijn. 

− U heeft de voorkennis van de groep verkeerd ingeschat. 

− U bent zelf zo enthousiast over het onderwerp dat u te lang achter elkaar blijft praten. 

− U vindt het zo leuk dat die ene meneer vragen stelt, dat u de rest van de groep een beetje 
vergeet en niet meer let op hun non-verbale communicatie. 

− U past uw verhaal aan op de zes kinderen die er zijn, maar vergeet te controleren of de 
volwassenen het niet te kinderachtig gaan vinden. 

 

Een paar laatste tips: 

− Probeer voor aanvang van elke rondleiding uw eigen hoofd en agenda helemaal leeg te maken. De 
rondleiding duurt niet korter als u in uw hoofd blijft denken aan de andere klussen die op u liggen 
te wachten. Neem de tijd, straal rust uit voor de groep. 

− Elke onderwerp, elk verhaal kent een ultra korten, een korte en een lange variant. Vaak wordt 
een verhaal sterker als u het korter vertelt, want de toehoorder weet meestal minder dan u van 
het onderwerp en is niet gebaat bij de vele extra details en uitweidingen. Train uzelf in meerdere 
varianten van een verhaal zodat u echt in staat bent ter plekke over te schakelen naar een 
langere of kortere versie, al naar gelang de sfeer in de groep. 

 

Heel veel plezier voor uzelf en voor uw toehoorders! 

 


