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Ervaren medewerker Restauratie en Conservering (tijdelijk ter 

vervanging van ziekte) 

 

Dienst   : Nationaal Archief 

Directie   : Collectie en Publiek, Afdeling Collectie  

Functiegroep  : Medewerker behandelen en ontwikkelen 

Uren per week  : 36 uur 

Salarisniveau  : 9 

Werk- en denkniveau : HBO 

Standplaats  : Den Haag 

Aanstelling  : Tijdelijk (detachering behoort tot de mogelijkheden) 

Periode    : 1 jaar 

Reageren  : tot 26 maart 2019   

 

Functieomschrijving 

Je werkt samen in een klein team aan de conservering en restauratie van de 

fysieke collectie (papieren en perkamenten objecten, kaarten, tekeningen, foto's) 

zodat deze beschikbaar is voor gebruik voor onderzoekers en tentoonstellingen. 

 

 Je restaureert en conserveert archiefstukken (plano en gebonden); 

 Je draagt mede zorg voor het voorbereiden, koerieren en inrichten van 

(interne) tentoonstellingen en bruiklenen; 

 Je documenteert jouw verrichtingen aan de objecten; 

 Je houdt rekening met de authenticiteit en integriteit van de originelen en 

de restauratie-ethiek zoals omschreven in de Ethische Code (E.C.C.O.) 

  

Functie-eisen 

 HBO-niveau. 

 Je beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van restauratie en 

conservering van papier. 

 Je hebt een ruime praktische ervaring met restauratie en conservering van 

papier (2-3 jaar). 

 Je hebt een goede handvaardigheid. 

 Je bent efficiënt, stressbestendig, creatief en loyaal. 

 Je werkt goed samen in een klein team, samenwerken en flexibiliteit is 

van belang. Daarnaast kan je ook zelfstandig zaken aanpakken. 

Naast bovenstaande competenties vragen wij van jou een resultaatgerichte 

houding, oordeelsvorming, je staat open voor zelfontwikkeling en je bent in staat 

je werk goed te plannen en te organiseren. Een klantgerichte houding en 

integriteit is van essentieel belang. 

 

Informatie en reageren 

Over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Julia Romijn-Wixley, 

Hoofd Collectie: 06-34241063, per email julia.romijn@nationaalarchief.nl over de 

procedure met Alie van den Burg, senior adviseur P&O: 06 319 569 70, per email 

alie.van.den.burg@nationaalarchief.nl 

 

Het Nationaal Archief is het archief van heel Nederland en al haar inwoners. We 

streven ernaar dat ons personeelsbestand een representatieve 

vertegenwoordiging van de Nederlandse samenleving is.  

 

Reageren  

Solliciteren: www.tempoteam.nl/vacatures 

mailto:julia.romijn@nationaalarchief.nl
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Nationaal Archief 

Wij zijn het Nationaal Archief. Bij ons vind je antwoorden op vragen over jouw 

leven, onze geschiedenis en onze samenleving. Hier ontdek je hoe het recente en 

verre verleden ons dagelijks bestaan beïnvloeden. Eén van onze belangrijkste 

taken is het bewaren van (overheids)archieven. In de 137 kilometer aan papieren 

archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en 1,2 petabyte aan digitale 

bestanden, wordt 1000 jaar geschiedenis tastbaar.  

 

Burgers, journalisten, onderzoekers, historici en vele anderen raadplegen en 

gebruiken onze stukken op de studiezaal. Voor scholen hebben we speciale 

educatieve interactieve programma’s samengesteld. En in steeds wisselende 

tentoonstellingen presenteren wij onze topstukken.  

 

Recht op informatie is ons uitgangspunt. Iedereen mag in onze collectie opzoeken 

wat er in ons verleden is gebeurd of gezegd. Dat geldt niet alleen voor papieren 

archief. Ook digitaal archief moet je in de toekomst nog kunnen raadplegen. 

Daarom inspireren en stimuleren we overheden hun informatie slim te verzamelen 

en duurzaam te beheren. We zetten specialistische kennis en innovatieve 

technologie in om alle data toekomstbestendig te bewaren en toegankelijk te 

maken. Hiervoor werken we nauw samen binnen de overheid en met Regionale 

Historische Centra, nationale en ook internationale instellingen. Zo houden we 

onze collectie voor iedereen bereikbaar. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en 

tot in de verre toekomst.   

 

De transitie naar een digitale samenleving maakt dat ons werkterrein ingrijpende 

veranderingen ondergaat. Archivering bevindt zich middenin de dynamiek van 

technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wil jij deel uitmaken van het 

mooie, veelzijdige werk dat wij doen? Reageer dan op de vacature. Wij  bieden 

jou een interessante omgeving waarin je de ruimte krijgt om jouw kennis en 

kunde in te zetten en je verder persoonlijk te ontwikkelen.    

 

http://www.nationaalarchief.nl 

 

Directie Collectie en Publiek 

De directie is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren, presenteren en 

exploiteren van de nationale archiefcollectie en voert daarmee de missie uit van 

het Nationaal Archief.  

 

De directie bestaat uit de volgende eenheden: 

1. Afdeling Collectie 

2. Afdeling Dienstverlening 

3. Afdeling Onderzoek en Presentatie 

4. Afdeling Digitalisering 

 

Afdeling Collectie 

De afdeling Collectie is verantwoordelijk voor het verwerven, het beheer en het 

behoud van de fysieke en digitale nationale archiefcollectie.  

 

http://www.nationaalarchief.nl/

