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Conceptfunctiebeschrijving Conservator 

 

 

POSITIE VAN DE FUNCTIE IN DE ORGANISATIE:  

 

Boven: directeur 

  

Onder: geeft geen hiërarchische leiding, instrueert en begeleidt wel medewerker collecties 

 

  

DOEL VAN DE FUNCTIE: 

 

 Ontwikkelen van en mede uitvoering geven aan het collectiebeleid. 

 Zorg dragen voor collectiebeheer en collectieregistratie. 

 
 

RESULTAATGEBIEDEN  / KERNACTIVITEITEN: 

 

% Resultaatgebieden  Kernactiviteiten  

ca. 40%  Collectiebeleid  Bijdragen leveren aan de ontwikkeling van het (meerjarige) 

collectiebeleid  

 Opstellen van een collectieplan en daaruit voortvloeiende 

uitwerkingsplannen en bijdragen aan de uitvoering daarvan 

 Initiëren en coördineren van projecten en bijdragen aan de uitvoering 

daarvan 

ca. 15%  Collectiebeheer  Zorg dragen voor het collectiebeheer en leveren van bijdragen aan de 

uitvoering daarvan 

 Coördineren van werkzaamheden daaromtrent 

ca. 25%  Collectieregistratie  Zorg dragen voor de collectieregistratie en leveren van bijdragen aan 

de uitvoering daarvan. 

 Coördineren van werkzaamheden daaromtrent 

 Bijdragen aan de digitale ontsluiting van de collectie door het 

verzamelen van informatie over, en het doen van onderzoek naar de 

collectie en de voorwerpen 

ca. 20%  Overige 

werkzaamheden 

 Bijdragen aan de optimalisering van processen en procedures 

betreffende de eigen werkzaamheden en die van andere medewerkers 

die zich bezighouden met de collectie. 

 Instrueren en begeleiden van de medewerker collecties en van 

vrijwilligers. 

 

 

COMPETENTIEPROFIEL: 

 

Competenties Competentieomschrijving 

Probleemanalyse 

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden 

leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, 

zoeken van ter zake doende gegevens. 

Plannen en organiseren 
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en 

middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. 
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Competenties Competentieomschrijving 

Organiseren van eigen werk 

Effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en 

het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de 

hoofdzaken en acute problemen. 

Samenwerken 

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, 

ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van 

persoonlijk belang is. 

Resultaatgerichtheid 
Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de 

bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. 

 

 

OPLEIDING- EN ERVARING: 

 

 HBO + / VWO werk en denkniveau (Reinwardt Academie, WO geschiedenis of kunstgeschiedenis) 

 Ruime kennis van en ervaring met collectiebeheer   

- Ervaring met projectmatig werken 

 

  

FUNCTIEGROEP (MUSEUM CA0): 
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