
   

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is op zoek naar:   
 

Vrijwillig gids 

 
Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof het in Werelderfgoed Kinderdijk allemaal draait om de molens. Wie van 
dichtbij kijkt, weet wel beter: bij ons draait alles om de inzet, de kennis en het enthousiasme van onze 
vrijwilligers. Lijkt het je leuk, boeiend en gezellig om samen met ons een stuk unieke Nederlandse cultuur te 
delen met de hele wereld? Ons team is altijd op zoek naar versterking, en bij ons is voor iedereen een passende 
rol te vinden. We zorgen ervoor dat je straks helemaal klaar bent om onze bezoekers een onvergetelijk dagje 
Kinderdijk te geven. 

Samen vertellen we ons eigen verhaal 

Met een team van meer dan tweehonderd vrijwillige medewerkers geven we samen elke dag opnieuw een 
prachtig visitekaartje af: voor Kinderdijk, maar eigenlijk gewoon voor heel Nederland. Dat doen we allemaal op 
onze eigen persoonlijke manier. Kinderdijk vertelt een prachtig verhaal: de geschiedenis van onze historische 
strijd met en tegen het wassende water door de eeuwen heen. Het is een verhaal van wind en water, van wieken 
en waterraden, maar de hele geschiedenis is doortrokken van de verhalen van de mensen die dit unieke stukje 
wereldcultuur mogelijk hebben gemaakt. Hier vertellen we ons verhaal steeds opnieuw, allemaal vanuit onze 
unieke achtergrond en onze individuele kijk op Kinderdijk, maar ook allemaal met inzet van waar we als uniek 
mens goed in zijn. 

De drijvende kracht achter ons Werelderfgoed 

Zoals de wind de drijvende kracht is achter de prestaties van onze molens, zo is het enthousiasme van onze 
vrijwilligers de kracht achter ons Werelderfgoed. Daarom blijven we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om 
onze wieken en ons gezamenlijk erfgoed draaiende te houden. De één doet dat door bezoekers rond te leiden, 
verhalen te delen en verwonderde vragen te beantwoorden. De ander doet dat door ervoor te zorgen er dat ook 
bij guur Hollands weer altijd een kop koffie en iets lekkers klaarstaat. De vrijwillige molenaar is bij ons net zo 
belangrijk als de parkeerbeheerder die de bezoekersstromen in goede banen leidt. Daarom is er voor iedereen 
altijd een mooie rol weggelegd bij Werelderfgoed Kinderdijk.  

 

 

 



  

 

Verbind je eigen verhaal met het verhaal van Kinderdijk 

Dagelijks bezoekers van over de hele wereld ontvangen is een hele opgave. Het vraagt in ieder geval om 
gastvrijheid, maar ook om een vriendelijke en betrokken houding, onderbouwd met een flinke dosis kennis van 
het gebied. We leiden onze vrijwilligers goed op, met een speciaal ontwikkeld trainingsprogramma vol boeiende 
informatie over ons gebied, onze achtergrond en natuurlijk onze molens. 

Toch blijft persoonlijke verbondenheid met ons molenlandschap de mooiste bron voor boeiende verhalen. Weten 
dat je eigen geschiedenis verweven is met de wereldgeschiedenis is een reden om trots te zijn op je achtergrond, 
oorsprong en traditie. Als vrijwilliger actief zijn voor een officieel UNESCO Werelderfgoed betekent dat je aan 
mensen vanuit alle windstreken mag laten zien wat jouw eigen stukje Nederland zo uniek maakt in de wereld.   

Vrijwillig gids worden? Mail ons! 
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