VACATURE GIDS DONKERBELEVING (gem. 24 uur per week)

Ben jij visueel beperkt en wil je mensen hier graag over
vertellen? Dat kan als gids bij het muZIEum! Neem de
ziende bezoekers mee op reis voor een onvergetelijke
ervaring!
\.

WAT STAAT JOU TE WACHTEN?
In de donkerbelevingen van het muZIEum ervaren bezoekers hoe het is om blind te zijn. Niemand
kan tijdens de rondleidingen beter tekst en uitleg geven dan iemand die zelf blind of slechtziend
is. Er zijn twee verschillende donkerbelevingen. De eerste richt zich op het thema een dag uit het
dagelijks leven en de tweede donkerbeleving gaat over het thema op vakantie. Bij de beide
belevingen ervaren bezoekers, onder jouw deskundige en enthousiaste leiding, een stukje van de
wereld van het niet-zien. Jij neemt ze mee op ontdekkingstocht in het donker, vertelt over jouw
ervaringen en de ruimtes waar ze van alles ontdekken en je beantwoordt de vele vragen.
Bij muZIEum is geen dag hetzelfde. Van schoolgroepen, bedrijfsuitstapjes, vriendengroepen en
particuliere gezinnen; allerlei verschillende doelgroepen bezoeken het muZIEum. Onze missie is
het creëren van werkgelegenheid en het vergroten van begrip voor visueel beperkte mensen. Wil
jij daarbij graag een steentje bijdragen? Dan zijn wij opzoek naar jou!
WIE BEN JIJ?
• Je hebt zelf een visuele beperking en kan hier goed over vertellen
• Je vindt het leuk om bij te dragen aan een organisatie volop in ontwikkeling
• Je bent communicatief vaardig en kan op je gehoor afgaan
• Je maakt een ontspannen indruk en bent een sterke leider als gids
• Je bent sociaal en kan met verschillende doelgroepen overweg
• Je bent flexibel inzetbaar en ook in het weekend
• Je vindt het leuk vindt om in verschillende teams (samen) te werken
• Je bent gastvrij en proactief
• Het is een pré als je een vreemde taal spreekt, zoals Engels of Duits
• Je hebt minimaal mbo-niveau 4, denk- en werkniveau
GEMIDDELD 24 UUR
De functie is geschikt voor zowel blinden als slechtzienden. We zijn op zoek naar een medewerker
die 5 dagen in de week beschikbaar is, waaronder iedere zaterdag. Ook is het werken van drie
feestdagen op jaarbasis een onderdeel van je functie. Het muZIEum is namelijk alle dagen per
week geopend en afhankelijk van de vraag van bezoekers. Een werkweek van gemiddeld 24 uur
per week houdt in dat je op sommige momenten meer werkt en op sommige momenten minder,
uiteraard allemaal op basis van je opgegeven beschikbaarheid. De functie als gids kan op diverse
manieren worden vervuld. Als betaalde functie, op vrijwillige basis of als werkervaringsplek. We
hanteren een minimumloon en hierbij is de cao-dagrecreatie van toepassing.

REAGEREN
Is jouw interesse gewekt en herken jij jezelf in de omschrijving hierboven?
Stuur dan je motivatie, curriculum vitae en pasfoto naar info@muzieum.nl.
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Bart den Dekker, 024-200 1050.
MEER OVER HET MUZIEUM
Het muZIEum biedt een beleving. Het is geen gewoon museum, meer een plek waar je een unieke
ervaring opdoet. Bezoekers worden namelijk helemaal ondergedompeld in een wereld waar ze
zelf ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. De verschillende belevingen maken
bezoekers bewust van de obstakels, maar ook van de mogelijkheden die een visuele beperking
met zich meebrengt. Het is een leuk uitje dat zowel meer begrip als betrokkenheid creëert. In het
muZIEum zijn de rollen omgedraaid: de blinden leiden de zienden. De leden van de ANWB
hebben het muZIEum 3 jaar op rij beloond met een award in de categorie ‘Leukste uitje’.
Bekijk de website voor meer informatie muzieum.nl
MUZIEUM TEAM
Een belangrijke missie van het muZIEum is een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van
blinden en slechtzienden. Inmiddels zijn er bij het muZIEum 38 mensen met een visuele beperking
werkzaam, voornamelijk als gids tijdens de belevingen. Als ervaringsdeskundigen zijn zij het
kloppende hart van de organisatie. Daarnaast zijn er meer dan 40 medewerkers die zich bezig
houden met andere werkzaamheden. Denk aan de vrijwillige publieksbegeleiders die een
belangrijke rol spelen bij het gastvrij ontvangen, begeleiden en proactief informeren van
bezoekers. Anderen richten zich op taken zoals het organiseren van evenementen,
personeelszaken, marketing en communicatie en sales.
DE BELEVINGEN NADER TOEGELICHT
Het muZIEum biedt diverse belevingen aan. Bij alle belevingen gaan bezoekers in kleine groepjes
op pad onder begeleiding van een slechtziende of blinde gids. De donkerbelevingen die in het
muZIEum plaatsvinden zijn gericht op blindheid en zijn helemaal in het donker. Men krijgt een
rondleiding en ziet letterlijk geen hand voor ogen. Daarnaast bieden wij een buitenbeleving aan:
Expeditie ribbelroute. Deze buitenbeleving is een rondleiding in het stadscentrum van Nijmegen,
waarbij het om slechtziendheid draait. Expeditie ribbelroute laat mensen verschillende vormen
van slechtziendheid ervaren door middel van een virtualrealitybril. Deze bril is voorzien van een
smartphone met een speciaal ontwikkelde applicatie. Tijdens deze tour zien bezoekers de wereld
letterlijk door andere ogen. De bezoekers van het muZIEum komen veelal uit Nederland en laten
zich globaal opsplitsen in drie categorieën: scholen, bedrijven en de particuliere bezoeker al dan
niet in groepsverband.

