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VOORWOORD

Met totaal 45.791 bezoekers hebben we dit jaar meer bezoekers dan ooit kun-
nen meenemen in de wereld van veiligheid. Daar zijn we trots op.

 
We hebben onze bezoekers bijzondere objecten kunnen laten zien.  Het 
brandweerboek van Jan van der Heyde is tijdelijk uitgelicht in een kleine 
expositie over deze kleurrijke Brandweerman, uitvinder en caligrafist. 
Een complete SIGMA-tent is opgezet, waarbij bezoekers hebben ervaren hoe 
slachtoffers behandeld worden bij een crisis. Op een speelse manier hebben 
kinderen via Brandweerman Sam en Lego Incidentencity meer geleerd over 
de brandweer.

 
Met het opleidingsprogramma voor vrijwilligers hebben we een 
professionaliseringsslag gemaakt in verdere gastvrijheid en begeleiding 
van groepen. Bezoekers beoordelen een bezoek aan PIT in 2017 dan ook met 
een mooie 7,5 en schoolgroepen zelfs met een 8,2. Het aantal schoolbezoeken 
is gestegen en ons nieuwe educatie programma draait succesvol.

 
We zijn erg tevreden over de resultaten van de samenwerking met Museum 
TV. In drie actuele filmpjes wordt het museum en de collectie uitgelicht. 
Hiermee spelen we in op de doelstelling om de museumliefhebber naar PIT 
te trekken. 

 
Dit als opmaat voor de bijzondere tentoonstelling die in 2018 vanaf april bij 
PIT te bezichtigen is: Zwart Wit Grijs: De Nederlandse politie in de Tweede 
Wereldoorlog. 

Marit Boersma
MANAGER
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PIT wordt mede mogelijk gemaakt dankzij onderstaande partners:

• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

• PIT, de metamorfose van het Schipperplein en de aanleg van de pier zijn 
het resultaat van de samenwerking tussen de Europese Unie, PIT en de 
Gemeente Almere.

• Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Vfonds met 
middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw 
deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.

• Provincie Flevoland 

• Citymall Almere

• Almere City Marketing

• Nederlands Forensisch Instituut

• MAS Architectuur

• Fiction Factory

• Opera Amsterdam

• Ziegler

• Haagen

• StudioLouter

• Mondriaan Fonds

• Cultuurfonds Almere

PARTNERS
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PIT staat voor de overtuiging dat de rol van de hulpdiensten essentieel 
is voor een veilige samenleving. Door het verzamelen, conserveren en 
exposeren van het verleden, heden en de toekomst van de hulpdiensten, 
draagt PIT bij aan meer kennis over eigen veiligheid en meer waardering 
voor hulpverleners.

MISSIE &  VISIE



9



10

PIT heeft in 2017 de stijgende lijn met 45791 bezoekers wederom voortgezet. 
Dit is een stijging van 7,8% ten opzichte van 2016. Dankzij deze gunstige 
bezoekersaantallen kunnen we het jaar 2017 met een positief resultaat 
afsluiten.

Schenkingen en collectie

Dit jaar hebben we een aantal tijdelijke exposities bij PIT gehad. In de 
voorjaarsvakantie was de oudste politiedrone te zien. In mei was het boek 
van Jan van der Heyde uit 1690 te bewonderen. In de herfstvakantie konden 
bezoekers een kijkje nemen in een SIGMA tent en in het najaar was er een 
expositie van 150 jaar Rode Kruis.

Programmering en educatie

Er zijn over het jaar een aantal thema's uitgelicht, bijvoorbeeld: In 
de voorjaarsvakantie de politie,  in de meivakantie de brandweer en 
in de herfstvakantie geneeskundige hulpverlening. De vraag naar  
kinderfeestjes is gegroeid en er is een nieuw educatief programma 
geïntroduceerd. 

Marketing en communicatie

In 2017 hebben we ons gefocusd op de doelgroepen gezinnen met kinderen 
(4-12 jaar), museumliefhebbers en dagje weg bezoekers. Online marketing 
wordt belangrijker. We hebben de Google Grants ontvangen waardoor steeds 
meer bezoekers ons via Google kennen. Ook hebben we meer gedaan met 
video marketing in samenwerking met MuseumTV. Het is gelukt om ook in 
2017 onze eigen inkomsten te verhogen.

Bedrijfsvoering

Het aantal personeelsleden in 2017 bedroeg 5,55 FTE's. Er zijn ruim  75 
vrijwillige medewerkers actief geweest in 2017. Het specifiek werven van 
vrijwillige educatiemedewerkers in 2016 heeft in 2017 geresulteerd in een vaste 
groep enthousiaste medewerkers die prima zelfstandig de schoolbezoeken 
kunnen begeleiden. Het opleidingsprogramma voor vrijwilligers is succesvol 
uitgerold. 

SAMENVATTING
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BEZOEKERS

2017 2016 2015
Reguliere bezoekers 21683 19505 12274
Museumkaart bezoekers 18306 18997 13671
Overige bezoekers* 5802 3992 8064

Totaal 45791 42494 34009

* bezoekers onder 4 jaar, begeleiders, vrijkaarten en ICOM kaarthouders.

In 2017 hebben 45791 bezoekers PIT bezocht. Dat is een stijging van 7,8% ten 
opzichte van 2016. 

Het aantal betalende bezoekers is gestegen van 38.502 bezoekers in 2016 
naar  39.989 bezoekers in 2017. Dat is een stijging van 3,9%. 

Steeds meer ouders met kinderen weten PIT te vinden. 23.000 kinderen t/m 
12 jaar hebben PIT in 2017 bezocht. Dat is meer dan de helft van het totaal 
aantal bezoekers.

In totaal kwamen er 42 schoolklassen naar PIT. Goed voor 1108 leerlingen.

Er zijn 117 kinderfeestjes aangevraagd bij PIT. Daarvan hebben uiteindelijk 
88 kinderen hun verjaardag bij PIT gevierd met meer dan 600 vriendjes en 
vriendinnetjes. Het politiefeestje is het meest populaire feestje. 

Er zijn 40 zaalhuur aanvragen gedaan. Daarvan hebben uiteindelijk 27 
reserveringen plaatsgevonden voor in totaal bijna 800 personen. 
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Belangrijke aanwinsten 
 
Er zijn in 2017 geen belangrijke aanwinsten toegevoegd aan de vaste 
collectie van het museum.  

Tijdelijke exposities 

Politiedrone 
In de voorjaarsvakantie was de oudste politiedrone te zien, die het jaar 
daarvoor geschonken was door een gepensioeneerde drone-piloot van de 
Amsterdamse Politie. Voor de gelegenheid was een speciale vitrine ingericht 
waar het uniform van de piloot was geëxposeerd. De drone zweefde (aan 
onzichtbare lijnen) boven de vitrine.  

Jan van der Heyde: van kunstenaar tot generaal-brandmeester 
In mei was het befaamde boek van Jan van der Heyde uit 1690 bij PIT te 
bewonderen: 'Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde 
slang-brandspuiten, en haare wyze van brand-blussen'. In dit eerste 
brandweerboek van Nederland liet Van der Heyden door middel van prenten 
zien hoe zijn nieuwe slangenbrandspuit werkte. Aan de hand van de prenten 
zijn er verschillende collectiestukken uitgelicht in het museum. 

SIGMA tent  
Toen het SIGMA (snel inzetbare groep ter medische assistentie werd 
afgeschaft in 2015 verwierf het NVI een volledige SIGMA combinatie. 
Onderdeel daarvan was een opblaasbare tent die bedoeld was voor het 
behandelen van patiënten. Door de inzet van verschillende vrijwilligers kon 
de tent, volledig ingericht in de herfstvakantie een week lang bij PIT blijven 
staan en konden bezoekers er een kijkje in nemen.

 
150 jaar rode kruis  
Daarnaast hebben vrijwilligers Arie en Ellen samen een mini-expositie 
gemaakt van objecten uit de nieuw verworven Rode Kruis Collectie. In de 
herfstperiode konden bezoekers genieten van o.a. vintage verbandtassen, 
retro EHBO oefenmateriaal en persoonlijke penningen en onderscheidingen. 

SCHENKINGEN EN COLLECTIE
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Bezoekersactiviteiten

PIT streeft er met haar bezoekersactiviteiten altijd naar om de bezoekers 
dichter bij haar historische collectie en de veiligheidsdiensten te brengen. 

Voorjaarsvakantie: politie
De politie stond deze periode centraal. Kinderen kregen na afloop van de 
politiespeurtocht een speciale PIT-agent button. De eerste politiedrone 
werd getoond en de piloot die hem ooit bestuurde kwam langs om er over te 
vertellen. Ook waren er andere politieagenten in het museum te vinden. Zij 
gaven bezoekers een speciaal inkijkje in hun dagelijkse werk. Politievlogger 
Jan-Willem kwam vloggen en als toppunt was er ook een demonstratie met 
politiehonden. 
 
Meivakantie: brandweer
De meivakantie draaide om de brandweer. Brandweer Flevoland gaf een 
knipdemonstratie om bezoekers te laten zien hoe zij te werk gaan met 
hydraulisch gereedschap bij een beknelling. De jeugdbrandweer uit Zaandam 
speelde verschillende brandweerspelletjes met de bezoekende kinderen en 
ook konden bezoekers aan boord stappen van blusboot Jan van der Heyde II. 
In het museum stond de geschiedenis van brandweer-uitvinder Jan van der 
Heyde centraal en was zijn bijzondere boek uit 1690 te bewonderen.

Landelijke veiligheidsdag
PIT organiseert jaarlijks, samen met de gemeente Almere en Almere 
Citymarketing, de Landelijke Veiligheidsdag in Almere Centrum. Vele 
hulpverleningsdiensten dragen actief bij aan deze dag.
 
Zomervakantie: Brandweerman Sam weken
De zomer werd afgetrapt met de Brandweerman Sam weken. Onze jongste 
bezoekers knutselden brandweerhelmen aan de knutseltafel in het restaurant 
en voltooiden de brandweerproeven in het restaurant. Zij werden beloond met 
een Brandweerman Sam diploma. Bijzonder dat de première van de nieuwe 
Brandweerman Sam film in het auditorium van PIT plaatsvond. De rest van 
de zomervakantie waren er elke dag activiteiten die wekelijks terugkeerde. 
Zo was op de dinsdagen de ambulance open voor publiek en kwam er zelfs 
een echte ambulanceverpleegkundige langs. Ook het brand blussen op de 
vrijdagen en de open pantserwagen op de donderdagen waren een daverend 
succes. 

PROGRAMMERING EN EDUCATIE
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Herfstvakantie: Geneeskundige Hulpverlening
Eindelijk kwam de droom van PIT uit: een vakantie die helemaal in het 
teken stond van geneeskundige hulpverlening. Bezoekers konden een kijkje 
nemen in een gewondentent van het SIGMA, er was een mini-expositie met 
historische Rode Kruis objecten en bezoekers konden zelf EHBO-testjes 
doen. Fantastisch was dat er elke dag vrijwilligers waren van het Almeerse 
Rode Kruis. Bezoekers konden een voormalig SIGMA team helpen met het 
afbouwen van de SIGMAtent aan het einde van de vakantie. 
 
Kerstvakantie: Brandweer LEGO
LEGO Incidenten City keerde terug naar PIT. Deze stad van 9 m2, vol met in 
LEGO nagebouwde incidenten schitterde weer in het museum. O.a. een koe in 
de sloot, de verwoeste kerktoren van Weesp, de omgevallen kraan in Alphen 
a/d Rijn waren te ‘bewonderen’. Het geheel zag er prachtig uit met bewegende 
onderdelen zoals treinen en molens en honderden lichtjes. Toch had het ook 
een serieuze lading, want door middel van een speurtocht leerden bezoekers 
meer over het werk van de brandweer bij incidenten.
 
Overige activiteiten
Daarnaast werden veel andere activiteiten georganiseerd die inspeelden op 
de feestdagen en was PIT op sommige maandagen extra open.

Kinderfeestjes

In 2017 is de vraag naar kinderfeestjes bij PIT gegroeid. In totaal hebben 
88 kinderen hun verjaardag bij PIT gevierd in 2017. Het politiefeestje is het 
meest geboekt. 

Educatie

In mei 2017 werd een nieuw educatief programma geïntroduceerd voor groep 
3 & 4: We Maken Het Veilig. Het doel van het programma is om leerlingen 
in aanraking te laten komen met het werk van de veiligheidsdiensten en te 
laten nadenken over veiligheid in huis en in het verkeer. Zo gaan leerlingen 
onveilige situaties in een nagebouwd huis spotten 
en maatregelen nemen om het huis weer veilig te 
maken. Ze rijden in skelters over een mini-weg waar ze 
stoplichten, een zebrapad, klaarovers en een flitspaal 
tegenkomen. In het spel MATCH koppelen leerlingen de 
spullen van brandweer, politie en ambulance aan de 
juiste dienst. Tijdens de Voertuigentour stappen ze in 
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de verschillende voertuigen van de veiligheidsdiensten en leren ze belangrijke 
kenmerken en toepassingen herkennen. Het programma kwam tot stand in 
samenwerking met de educatiemedewerkers en na een goed geëvalueerde 
pilot werd het programma definitief in het aanbod opgenomen. 

Schoolenquête
In 2017 brachten 42 klassen een bezoek aan PIT, wat goed was voor in totaal 
1108 leerlingen. Maart, juni, september en november waren drukke maanden 
voor educatie. Scholen waardeerden hun bezoek aan PIT gemiddeld met een 
8,2. Een prachtig cijfer waar we erg trots op zijn. 

Opleidingsprogramma
In 2017 is financiële bijdrage die bij het Cultuurfonds Almere is aangevraagd 
gehonoreerd. Hierdoor hebben wij een opleidingsprogramma voor onze 
vrijwillige medewerkers kunnen uitrollen op het gebied van hospitality voor 
de balie- en horecamedewerkers, hebben we publieksbegeleiders opgeleid 
tot rondleider en zijn de educatiebegeleiders geschoold in pedagogische en 
didactische vaardigheden. Deze trainingen hebben een kwaliteitsslag bij de 
cursisten teweeg gebracht en een verbetering van de beleving en begeleiding 
van onze bezoekers in het museum voor onze bezoekers. Bovendien heeft 
het onze medewerkers meer plezier en uitdaging in hun functie geboden en 
zijn zij zich sterker aan PIT gaan verbinden.
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Doelgroepen

In 2017 heeft PIT de focus van de activiteiten en daarbij de marketing en 
communicatie gelegd op de volgende hoofddoelgroepen:

• Ouders met kinderen
• Museumliefhebbers
• Dagjewegbezoekers

Ouders met kinderen
De speurtochten worden nog steeds goed ontvangen. Door marketing gericht 
op deze doelgroep hebben er meer dan 20.000 kinderen onder de 12 jaar het 
museum bezocht. 

De focus op de doelgroep ouders met kinderen heeft in oktober 2017 
wederom geresulteerd in het winnen van een Kidsproofmuseum bokaal van 
de Museumvereniging. Museumkids beoordelen PIT met een 8,7. 

De grootste publiekstrekker dit jaar was de 'landelijke lerarenstaking.'  408 
kinderen hebben gratis het museum bezocht om toch een educatief dagje 
uit te beleven. Ook de Brandweerman Sam weken hebben in de zomer heel 
veel bezoekers getrokken. Dit werd georganiseerd vanwege de nieuwe film 
'Brandweerma Sam: Ufo Alarm' die bij PIT in premiere is gegaan.

Museumliefhebbers
Voor de doelgroep museumliefhebbers zijn er verschillende tijdelijke  
exposities georganiseerd die meer verdiepende informatie hebben gegeven. 
Dit jaar is het museum 18306 keer met een Museumkaart bezocht. Dat is 40% 
van het totaal aantal bezoekers. 

Dagjewegbezoekers
Uit de cijfers van vorig jaar is gebleken dat veel bezoekers naar PIT gaan voor 
een dagje weg. Ze vinden hun weg naar ons via verschillende acties voor 
leuke dagjes uit. Hier hebben we dit jaar op ingespeeld door verschillende 
acties uit te zetten bij de ANWB, Albert Heijn, Lidl, Reformatorisch dagblad, 
DagjeWeg, Actievandedag, Ticketveiling en Tripper.

Communicatiemiddelen

Voor communicatie met de doelgroepen worden verscheidene middelen 

MARKETING EN COMMUNICATIE
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ingezet. Bij elke activiteit en evenement is het kiezen van de juiste 
marketingmix belangrijk. Het museum heeft gebruik gemaakt van de  
volgende middelen: promotiemateriaal, folders, posters, advertenties, 
redactionele artikelen, social media, video, website en digitale  
nieuwsbrieven. We merken  hierbij dat online marketing steeds belangrijker 
wordt. 

Google Grants
Begin 2017 hebben we de Google Grants mogen ontvangen. Hierdoor kunnen 
we gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te adverteren via Google 
Adwords ter waarde van een bedrag van maximaal $10,000 USD per maand. 
Dit doen we in samenwerking met INTK. Hierdoor is ons online bereik en 
conversie enorm omhoog gegaan met als piek de februari-maand. 

Video
Dit jaar hebben we de focus gelegd op video marketing. In samenwerking met 
MuseumTV zijn er drie video's ontwikkeld die samen een mini-documentaire 
maken. De drie video's belichten de drie veiligheidsdiensten van het museum: 
politie, brandweer en ambulance. Ook is er nog een aparte video gemaakt 
over de blusboot. De video's zijn On Demand te zien op KPN iTV en worden 
regelmatig verspreid op social media. 

Social media
Om een social media content strategie te ontwikkelen is een tijdelijke 
medewerker aangenomen. Door middel van Facebook advertenties betrekken 
we de juiste doelgroepen bij de juiste content. Hierdoor zien we een forse 
stijging in volgers en betrokkenheid. Eind 2017 heeft het museum op facebook 
3083 volgers en op twitter 1350 volgers. Dat betekent dat het aantal volgers 
in 2017 op Facebook met 54% is gestegen en op Twitter met 10%.

Website
Door middel van contentmarketing, SEO en SEA is de zichtbaarheid van 
pitveiligheid.nl verbeterd en zijn de website bezoekers in 2017 met 30% 
gestegen ten opzichte van 2016.  Online worden er steeds vaker reserveringen 
gemaakt en tickets verkocht. Via de website kunnen bezoekers gemakkelijk 
onze activiteiten bekijken in een agenda en ook is er de 
mogelijkheid om contact op te nemen of te reserveren 
via een online formulier.

Free publicity
Door het beperkte budget is free publicity voor de 
promotie van het museum van groot belang. Over 
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het museum is in 2017 gesproken en geschreven in verschillende media, 
waaronder regionale en lokale. Ook in 2017 hebben we veel samengewerkt 
met influencers. In de vakanties kwamen mamabloggers bij PIT langs om een 
redactioneel artikel over het museum te schrijven.  

Een aantal hoogtepunten van free publicity in 2017 zijn: de uitzending 
van Verzamelkoorts! op SBS 6 die opgenomen was bij PIT; vermeld 
worden op nummer 1 bij de leukste museumspeurtochten van Ouders 
van Nu; een vermelding naar de Brandweerman Sam weken bij PIT op de 
televisiezender Telekids ; een redactioneel stuk en videoverslag van PIT voor  
METRO Nederland.

Bezoekersonderzoek

Elk jaar wordt er een bezoekersonderzoek gedaan naar de tevredenheid 
over het museum. Op deze wijze is  waardevolle informatie verzameld over 
de bezoekers zelf en hun ervaringen. In 2017  hebben 80 respondenten de 
enquête ingevuld en zij hebben een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5 
voor een museumbezoek gegeven. Vooral de brandweercollectie en de 
skelterbaan hebben hoog gescoord. Het paviljoen 'toekomst' scoort het 
laagst. Verbeterpunten ziet men vooral in doe-activiteiten voor kinderen en 
de IT beeldschermen die niet altijd werken. De meeste bezoekers die het 
bezoekersonderzoek hebben ingevuld komen uit Almere en de provincies 
Noord Holland, Utrecht en Gelderland. Meer dan 75% van de respondenten 
heeft kinderen tussen de 6-12 jaar. Wat ook opvallend is is dat 40% van de 
respondenten ons kent via Museumkaart.nl. 

Verder zijn er online via o.a. Facebook, Tripadvisor en Google veel reviews 
geschreven. Op Facebook scoort PIT 4,1 van de 5 sterren, op Tripadvisor scoort 
PIT 4 van de 5 sterren en op Google scoort PIT een 4,4 van de 5 sterren. Hier 
komt vooral naar voren dat men het museum te klein en daardoor te duur 
vindt. Ook hier wordt gevraagd om meer doe-activiteiten voor kinderen.

Het is gelukt om ook in 2017 onze inkomsten te verhogen. Dit jaar is dat met 
name gelukt door de inkomsten via de museumwinkel. Deze stijgende lijn 
willen we vasthouden.
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Horeca

In 2017 is de gemiddelde horecaomzet per bezoeker is € 1,25. De ingezette lijn 
van een zelfstandig draaiende horeca is in 2017 voortgezet.

Balie/winkel

In 2017 is de gemiddelde winkelomzet per bezoeker € 1,68. 

Verhuur

In 2016 hebbenwe 27 reserveringen ontvangen 800 gasten mogen ontvangen. 
Er is meer ingezet op groepsbezoek met rondleiding waarbij geen aparte 
verhuur van ruimte nodig was. We zien terugkerende organisaties zoals 
de Politiebond die zich aan PIT hebben verbonden voor hun jaarlijkse 
bijeenkomsten.

Financiën

De financiële verantwoording is opgenomen in het financiële jaarverslag van 
het Nationaal Veiligheidsinstituut. 

BEDRIJFSVOERING 
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Structuur

PIT is onderdeel van Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI). Het NVI 
heeft een eigen bestuur en 1 directeur. Als locatie van het NVI heeft PIT een 
eigen locatiemanager en team. 

Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut onderschrijft en hanteert de Culturele 
Governance Code en heeft destijds vanuit deze code gekozen voor het 
bestuur-directiemodel. Het bestuur heeft in 2015 uitgebreid stilgestaan 
bij het gewenste bestuurlijk model. Dit heeft geleid tot het besluit om de 
huidige bestuurlijke constellatie vooralsnog te handhaven, maar op termijn 
door te ontwikkelen richting een RvT-model zoals benoemd in de culturele 
governancecode.

Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze 
waarop de directeur gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen 
van het NVI.

Bestuur en directie

• De heer A. van Baal – Voorzitter. Oud-voorzitter van het College van Bestuur 
van de Nederlandse politieacademie 

• De heer L. Nieuwerth – Secretaris. Districtschef Gelderland-Zuid Nationale 
Politie

• De heer H. van Dijk – Penningmeester. Ambtelijk secretaris Raad van 
bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

• De heer J. van der Zwan – Bestuurslid. Directeur en Regionaal Commandant 
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek

• Mevrouw H. Land – Bestuurslid. Raadslid Gemeente Amersfoort
• De heer H. van Boven – Directeur NVI

Het bestuur is in 2017 5 keer bijeen geweest. Het bestuur ontvangt 
een vacatievergoeding voor bestuursvergaderingen, welke bestaat uit 
presentievergoeding en vergoeding in verband met gemaakte reiskosten.

Personeelsleden 

• Marit Boersma - Locatiemanager
• Sebastiaen Artz – Financiën & Bedrijfsvoering (NVI)*

ORGANISATIE EN PERSONELE ZAKEN
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• Elianne Moes - Secretarieel & Operationeel ondersteuner
• Patty Smit - Marketing & Communicatie (NVI)*
• Signe Troost - Floormanager Educatie & Programmering
• Monique van Aalderen - Floormanager Vrijwilligerszaken
• Cilia Bos - Secretarieel & Operationeel ondersteuner (waarnemende 

functie)
 
*deze functies worden NVI breed uitgevoerd. 

PIT volgt de Museum CAO voor haar werknemers. Het aantal personeelsleden 
per 31 december 2017 bedroeg 5,55 FTE's. Ruim 75 vrijwillige medewerkers 
zetten zich actief in bij PIT. Er is een groep baliemedewerkers, 
horecamedewerkers, publieksbegeleiders, educatiemedewerkers, 
technische dienstmedewerkers en schippers. 

Personeelswerving

De vacatures worden bij de vrijwilligerscentrale VMCA in Almere, Lelystad 
en bij VERSA vrijwilligerscentrale (Naarden/Bussum/Weesp) aangemeld. 
Er is geworven via vrijwilligersmarkten, flyers en huis aan huis kranten 
in Almere. Er melden zich ook mensen aan die via vrijwilligers van PIT op 
vacatures zijn gewezen. Deze mensen blijken vaak al erg gemotiveerd.

Het specifiek werven van educatiemedewerkers in 2016 heeft in 2017 
geresulteerd in vaste groep enthousiaste medewerkers die prima zelfstandig 
een schoolbezoek kunnen begeleiden. Het opleidingsprogramma voor 
vrijwilligers is succesvol uitgerold.

Personeelsmutaties

Ook dit jaar is er een all round meewerkstagiare van de Reinwardt Academie 
aagenomen. Verder is er ter ondersteuning van de marketingafdeling een 
tijdelijke medewerker aangenomen. Ook is er een vervanger aangenomen 
vanwege ziekteverzuim. Tijdens de vakanties wordt horeca bemand door 
medewerkers van het uitzendbureau Unique. Zij worden ondersteund 
door onze horecamedewerkers.

In 2017 hebben 26 mensen zich aangemeld om 
vrijwilligerswerk bij PIT te doen. Met 22 hiervan heeft 
er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden en 
hiervan zijn er 13 aan de slag gegaan als vrijwillige 
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medewerker. Er hebben in 2017 totaal 11 personen afscheid genomen als 
vrijwilliger. 

Diensten Instroom: 13 Uitstroom: 11
Balie 6 3
Publieksbegeleiding 3 2
Educatie 0 0
Technische Dienst 2 2
Horeca 2 2
Schippers 0 2

Interne communicatie 

Door middel van een interne nieuwsbrief wordt het personeel van PIT op de 
hoogte gebracht van de lopende zaken. Deze interne nieuwsbrief wordt elke 
2 maanden verstrekt aan alle personeelsleden, vrijwillige medewerkers, 
directie en de locatiemanagers van de overige NVI locaties. Daarnaast 
worden er actuele berichten en bezoekerscijfers door collega’s gedeeld via 
de mail.

Als blijk van waardering voor het werk wat de vrijwillige medewerkers voor PIT 
doen zijn we gaan bowlen en daarna een hapje gaan eten. Er was veel animo 
voor het uitje en men waardeerde het zeer. Met kerst is er een kerstpakket 
naar alle medewerkers gegaan. Aangezien het jaarlijks personeelsuitje dit 
keer wat later in het jaar was dan eerdere jaren is er besloten i.p.v. een 
kerstborrel een nieuwjaarsborrel te organiseren in januari 2018. 
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