Gouden Gidsengilde – projectsamenvatting
Introductie Gouden Gidsengilde
Gouden Gidsengilde (GGG) wil de (be)leefbaarheid van al het moois langs de Waddenkust vergroten
door in samenwerking met de partners It Fryske Gea en de Waddenvereniging meer gidsen beter en
breder op te leiden. Daarnaast hoopt het GGG via een boekingssysteem vraag en aanbod tussen en
gidsen en toeristen beter bij elkaar te brengen.
Pilotproject: GGG als opleidingsinstituut
GGG ontwikkelt een opleiding voor gidsen, waarin professionals en lokale deskundigen de kennis en
vaardigheden van bestaande en nieuwe gidsen kunnen verdiepen en verbreden. Onderwerpen zoals
geschiedenis, lokale vertellingen, landschapsbiografie, landbouw, ecologie, natuur, taal & identiteit
en didactiek zullen behandeld worden. Hiernaast ontwikkelt GGG een boekingssysteem waar
bewoners en bezoekers van de streek een gids kunnen boeken. De insteek van GGG is om het
boekingssysteem en GGG financieel zelfdragend te laten zijn en niet, tot zo weinig mogelijk,
afhankelijk van subsidies.
De opleiding verbetert zowel de kwaliteit van de gastvrijheid als de inhoud van de verhalen die
verteld worden. Beide aspecten dragen bij aan een positieve(re) ervaring van toeristen die het
gebied bezoeken. Daarnaast biedt het GGG kansen voor werkgelegenheid en deskundigheid om zo
kennis te behouden en vergroten in Noardeast-Fryslân. Het helpt de verbeterde beleving voor
toeristen om de binding met het gebied te versterken.
Planning
● 2022-2023: Voorbereiding pilotproject. Het GGG start de ontwikkeling van het
boekingssysteem en de opleidingslijnen worden uitgezet. Potentiële partners worden
benaderd.
● 2023: Start pilotproject. Vanaf januari tot aan april wordt de ontwikkeling van het
boekingssysteem in werking gezet met daarbij extra vermelding van kwaliteiten van de gids
bijv. meertalig, geschikt voor jongere- of oudere doelgroepen.
● Partners worden in deze periode gebrieft over de voortgang. Er wordt er een inventarisatie
van het lesmateriaal gemaakt en wordt deze verder ontwikkeld. In de pilotfase wordt
gefocust op een te overzien gebied, Noardeast-Fryslân inclusief (streekmerk) Dokkum. In
oktober 2022 worden docenten, sprekers en (aspirant) gidsen geworven. Startend in januari
2023 worden 2 groepen, in totaal 80 (aspirant) gidsen, opgeleid als ambassadeurs van de
Waddenkust. De programmamanager begeleidt, coördineert en evalueert samen met de
partners en past de feedback toe in het opleidingsprogramma.
● 2024: Oplevering pilotproject. In deze fase vindt de terugkoppeling naar
Fryske Gea en Waddenvereniging plaats. GGG is schaalbaar en het uiteindelijke
verzorgingsgebied zal in de uitrolfase naar de aanliggende gemeenten worden vergroot en
idealiter heel Fryslân beslaan of uitgebreid worden naar landelijk niveau.
Potentiële samenwerkingen
GGG is een samenwerkingsplatform waar meerdere partijen informatie, systemen en mensen delen.
Zowel de opleidingen als het boekingssysteem worden uitgevoerd op basis van een
samenwerkingsverband met grotere partijen als It Fryske Gea, Waddenverenging, Staatsbosbeheer,
Markant (samenwerkingsverband van musea in Noardeast-Fryslân), agrarische vereniging Waadrâne
en Historische Vereniging Noordoost Friesland, de vijf Streekmerken, Regiomarketing en Toerisme,
hotels, B&B’s, Gastengilde, Merk Fryslân, Vitale Waddenkust-Gouden Gidsengilde. Mogelijk ook
Wetterskip Fryslân, Visit Wadden, Wadloopcentrum Fryslân, Stadsgidsen, Staten & Stinsen.

