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Conceptfunctiebeschrijving Medewerker collecties 

 

 

POSITIE VAN DE FUNCTIE IN DE ORGANISATIE:  

 

Boven: conservator of directeur 

  

Onder: geeft geen hiërarchische leiding, instrueert en begeleidt wel vrijwilligers 

 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE: 

 

 Verzorgen van de collectieregistratie zodanig dat de vereiste collectiegegevens op heldere en toegankelijke 

wijze zijn vastgelegd en ontsloten.  

 Verrichten van depot-, transport- en conserveringswerkzaamheden, zodanig dat de opslag, presentatie en 

uitgifte van voorwerpen voldoen aan de administratieve en fysieke eisen.  

 Bijdragen aan het ontsluiten en aanbieden van (digitale) informatie over objecten aan in- en externe 

gebruikers. 

 

 

RESULTAATGEBIEDEN  / KERNACTIVITEITEN: 

 

% Resultaatgebieden  Kernactiviteiten  

ca. 30%  Collectiebeheer  Opslaan van voorwerpen in depot met toepassing van de vereiste 

bewaarmethoden  

 Toegang verlenen tot depot aan daartoe gemachtigde functionarissen 

 Monitoren van bewaaromstandigheden, bijregelen van de apparatuur 

 Periodiek inspecteren van voorwerpen op aanwezigheid en fysieke 

staat, zo nodig nemen van maatregelen en signaleren bij de 

leidinggevende 

 Uitvoeren van risicoscans ter voorbereiding van beslissingen omtrent 

opslag, transport en presentatie van objecten 

 Advisering over conservering van (nieuw verworven) objecten 

 Adviseren over fysieke omstandigheden en beveiliging van objecten in 

(voorgenomen) presentaties (in- en extern) 

ca. 30%  Collectieregistratie  Registratie van objecten, zodanig dat over de vereiste gegevens kan 

worden beschikt 

 Verbeteren van de toegankelijkheid van collectie-informatie. 

 Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de digitalisering en de 

digitale ontsluiting van de collectie.  

ca. 5%  Objectlogistiek  Conditiecheck bij verpakken en uitpakken objecten 

 Treffen van voorzieningen om schade aan de voorwerpen tijdens (in- en 

extern) transport te voorkomen  

 Verpakken van voorwerpen voor (in- en extern) transport  

ca. 5%  Bruikleenverkeer  Coördineren en bewaken van bruikleenprocedures 

 Voorbereiden en opstellen van bruikleenovereenkomsten 

 Zorgen voor administratieve verwerking 

 Laten uitvoeren van taxaties en laten bepalen van de 

verzekeringswaarde 

ca. 30%  Overige 

werkzaamheden 

 Doen van voorstellen voor verdere ontwikkeling van het collectiebeleid 

 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 vrijwilligers collectiebeheer. 
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COMPETENTIEPROFIEL: 

 

Competenties Competentieomschrijving 

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

middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. 

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. 

Omgang met details 
 
Bewerkt detailinformatie foutloos en met grote discipline. Blijft kritisch en alert 
in het eigen werk (vooral als het gaat om routinematige zaken).  

 

 

OPLEIDING- EN ERVARING: 

 

 HBO werk en denkniveau (bij voorkeur Reinwardt Academie) 

 Ruime kennis van en ervaring met beheer en behoud van museale collecties en voorwerpen  

- Kennis van en ervaring met collectieregistratie 

- Kennis van informatievraagstukken  

 

 

FUNCTIEGROEP (MUSEUM CA0): 
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