Wij zijn op zoek naar een webinar-coördinator
De NGV is bezig haar nieuwe koers vorm te geven, onder andere door de educatie van bestaande,
(potentieel) nieuwe leden en haar eigen vrijwilligers naar een hoger niveau te tillen en nieuwe
verdienmodellen te creëren.
Hiertoe is een plan ontwikkeld om webinars (online educatie) op het gebied van familiegeschiedenis
en heraldiek (in de breedst mogelijke zin) in de markt te gaan zetten.
De meeste van onze afdelingen organiseren – al dan niet in samenwerking met plaatselijke
archieven - op regelmatige basis regionale cursussen, o.a. voor de beginnend genealoog en
paleografie. Het ligt niet in de bedoeling deze cursussen te kopiëren of overbodig te maken.
De NGV webinars richten zich op een andere doelgroep (mensen die liever in hun eigen omgeving
achter de computer leren), kunnen veel uitgebreider zijn (series) en zullen ook iets duurder zijn dan
die van de afdelingen.
We zijn nu op zoek naar iemand die de (theoretische) strategie kan omzetten naar een praktisch
uitvoerbaar plan en dat vervolgens in de organisatie kan implementeren en uitvoeren.
Wat doet een webinar-coördinator?
Professionalisering:
• Denkt actief mee over het nieuwe (interactieve) educatie-beleid van de NGV.
• Maakt een definitief plan, inclusief financiële consequenties.
• Helpt mee om de NGV op de kaart te zetten als DE aanbieder van opleidingen op het gebied
van familiegeschiedenis en heraldiek.
Verantwoordelijkheden:
• De webinar-coördinator zal, indien hij/zij hulp nodig heeft (op welk gebied dan ook) hier zelf
actie op moeten ondernemen. Voor het maken van een webinar zijn – naast de benodigde en
nog aan te schaffen hard- en software - nodig een technicus en een of twee moderatoren.
• De webinar-coördinator is verantwoordelijk voor de planning en het budget.
• Voor het in de markt zetten van de webinars zal nauw worden samengewerkt met de dienst
communicatie.
• Voor het aandragen van namen van presentatoren/sprekers kan altijd een beroep worden
gedaan op het hoofdbestuur en/of andere vrijwilligers; de contacten aangaande de webinars
vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de webinar-coördinator.
Wie zoeken we?
• Je bent op de hoogte van alle recente ontwikkelingen op het gebied van webinars en online
opleidingen. Daarnaast heb je enige ervaring op het gebied van educatie.
• Je hebt kennis van genealogie en/of heraldiek.
• Je bent bekend of hebt affiniteit met de techniek achter het vervaardigen van webinars.

Stuur ingeval je belangstelling hebt jouw motivatie met een kort cv vóór 16 februari 2019 naar
Hoofd-communicatie@ngv.nl Ook voor informatie over de functie kun je mailen.

