
HET ZAANS MUSEUM is voor de afdeling Museale Zaken op zoek naar een: 

CONSERVATOR voor 32 uur per week 

Het Zaans Museum is dé plek om de Zaanse cultuur en geschiedenis te ontdekken. Je maakt er 
kennis met een wereldberoemd stukje ‘Holland’. Het Holland van de molens, de bekende Zaanse 
bedrijven, zoals Verkade en de groene houten huizen, maar ook van de koopmansgeest en de no-
nonsens mentaliteit. De cultuur en geschiedenis van de Zaanstreek staan centraal in het Zaans 
Museum.  

Het Zaans Museum streeft ernaar een museum te zijn waarin een brede en diverse groep bezoekers 
zich welkom voelt, zichzelf herkent en actief bijdraagt aan het verzamelen van objecten, het vertellen 
van verhalen en het overdragen van gewoonten, ambachten en tradities. Hiervoor ontwikkelt het 
museum tentoonstellingen, educatieve programma’s en activiteiten, zowel in het museum als op vijf 
verschillende museumlocaties, waarvan drie op de Zaanse Schans: het Wevershuis, Kuiperij 
Tiemstra en het Jisperhuisje. De overige twee dependances bevinden zich in het centrum van 
Zaandam: het Czaar Peterhuisje en het Hembrug Museum. 

 

Taakomschrijving: 

• Onderzoek doen naar het heden en verleden van de Zaanstreek vanuit een meerstemmig 
perspectief. 

• Het opstellen van het meerjarig collectieplan met nadruk op het (door)ontwikkelen van het 
verzamelbeleid. 

• Het leiden van projecten die volgen uit het meerjarig collectieplan zoals 
digitaliseringsprojecten. 

• Het opzetten van samenwerkingsverbanden zowel regionaal, nationaal als internationaal. 
• Het ontwikkelen van concepten voor tentoonstellingen voor een breed en divers publiek. 
• Schrijven en onderzoek doen ten behoeve van tentoonstellingen en publicaties.  
• Het geven van lezingen, rondleidingen en presentaties. 
• Werken met bruikleengevers en particuliere verzamelaars. 
• Het aanvragen van subsidie-, fonds- en sponsoraanvragen; 
• Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het meerjarenbeleid van de afdeling Museale 

Zaken. 

Functie-eisen:  

• Je bent een energieke, resultaatgerichte historicus gespecialiseerd in nieuwste geschiedenis 
met interesse voor de geschiedenis van de Zaanstreek. 

• Je hebt minimaal vier jaar ervaring in een vergelijkbare functie; 
• Je hebt een uitgesproken en eigentijdse visie op de rol van hedendaagse musea en bent 

maatschappelijk betrokken; 
• Je beheerst Nederlands en Engels uitstekend en hebt een vlotte pen; 
• Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken; 
• Je hebt een relevant netwerk en bent een interne en externe verbinder; 
• Je bent een sterke conceptuele denker; 
• Je bent een aanpakker en werkt hands on. 

Wat bieden wij? 
Het Zaans Museum biedt een uitdagende baan voor 32 uur per week, in eerste instantie voor de duur 
van een jaar. Aanvang in overleg. De functie is ingeschaald in schaal 9 van de gemeente cao. 
Afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal € 2.756,- bruto en maximaal € 4.048,- bruto per maand 
op basis van een fulltime dienstverband, exclusief 8% vakantie toeslag. 
Een proefopdracht is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 



Het Zaans Museum streeft naar een evenwichtig personeelsbestand en onderschrijft de Code 
Diversiteit en Inclusie. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in 
dienst treden bij het Zaans Museum. Het Zaans Museum draagt de kosten die verbonden zijn aan de 
aanvraag VOG. 

Geïnteresseerd? 
Stuur voor 28 november een e-mail met motivatie en cv naar Inge Stegeman, HR-functionaris via 
sollicitaties@zaansmuseum.nl.   


