
 

 
 
 
Slot Loevestein bevindt zich in het hart van natuurgebied ‘Het Munnikenland’. Het is  
een middeleeuws kasteel met een stoere vesting, waar je de sfeer van een 18e -eeuws  
soldatendorp nog kunt voelen. Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie is het Unesco 
werelderfgoed. Loevestein is het rijksmuseum waarin het verhaal van zeven eeuwen strijd om religie, 
politiek en recht wordt verteld. Een leuk en leerzaam uitje voor allerlei doelgroepen. Naast museum en 
erfgoedlocatie is Loevestein cultureel ondernemer met eigen horeca. 

 
RIJKSMUSEUM LOEVESTEIN ZOEKT EEN 

HOOFD MUSEALE ZAKEN VOOR 32-36 UUR PER WEEK 
Conservator / Hoofd Presentatie & Tentoonstellingen / Hoofd Museum bedrijf 
 
Ben jij maatschappelijk betrokken en voel jij je aangetrokken tot de thema’s waar Nederlands meest 
bekende politieke gevangene, Hugo de Groot, al over schreef, namelijk; Vrede, Vrijheid en Recht?  
Leg jij graag verbinding tussen onze historie en erfgoed met de onderwerpen van vandaag, zoals 
oorlog, globalisering, internationaal recht, verdeling en bescherming van natuurlijke hulpbronnen? Ben 
je in staat abstracte onderwerpen als tolerantie, verdraagzaamheid en vrijheid om te zetten in 
inspirerende en toegankelijke tentoonstellingen, rondleidingen, workshops, evenementen en 
educatieve programma’s voor een breed publiek? Kortom, kun jij op een boeiende manier het 
verleden ‘beleefbaar’ maken, zodat het kan dienen als inspiratiebron voor de vraagstukken en het 
maatschappelijke debat van het heden?  
 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

WAT GA JE DOEN 

Het Hoofd Museale Zaken van Rijksmuseum Slot Loevestein is naast het ontwikkelen en uitzetten van 
beleid omtrent collectie, archeologie en educatie ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een 
maatschappelijk relevant en hedendaags presentatie- en tentoonstellingsbeleid. Je ontwikkelt 
tentoonstellingen en producten die aansluiten op de voor ons belangrijke thema’s. Dit alles vanuit een 
intrinsieke drive en vaardigheid om relevante onderwerpen te adresseren. 

 

Uiteraard doet een Hoofd Museale Zaken nog veel meer. Je geeft leiding aan een kleine maar zeer 
gemotiveerde en betrokken groep medewerkers. Je werkt nauw samen met meerdere afdelingen en je 
maakt onderdeel uit van het managementteam. Daarnaast coördineer je werk- en projectgroepen 
aangaande onder andere collectiebeheer en archeologie. 
 
Samen met dit kleine maar hechte team werk je samen aan het realiseren van kleine en grote 
projecten waarmee we samen de verhalen van Loevestein en haar relevantie voor het hedendaagse 
Nederland vanuit onze geschiedenis inhoud geven en vice versa. Je weet collega’s daarin mee te 
nemen en bij te betrekken. Samen met de directeur presenteer je onze verhalen en projecten aan 
externe stakeholders. 

 

WAT BRENG JE MEE 

- Bij voorkeur heb jij een bachelor- en/of masterdiploma op het gebied van 
cultuurwetenschappen, geschiedenis of archeologie of een ander relevant werkveld. 

- Je hebt ervaring met museaal collectiebeheer en archeologie. 
- Je hebt affiniteit met het onderwijs en educatieve veld.  
- Je bent aantoonbaar in staat onze thema’s van vrede, vrijheid en recht en te verbinden aan de 

maatschappelijke thema’s van vandaag en te vertalen in museale producten. 
- Je hebt ervaring met het schrijven van teksten, blogs, onderzoeken en/of verhalen en je bent 

in staat deze, Loevestein en jezelf te presenteren aan publiek en andere stakeholders. 
- Je bent een ervaren coachend en inspirerende leidinggevende die de kennis en kunde van 

anderen op waarde weet  te schatten en deze weet in te zetten voor het team. Je bent 
ambitieus maar geduldig genoeg en je kunt jezelf en het team naar een hoger niveau tillen. 
 



 

 

 

WAT BIEDEN WIJ AAN JOU 

De arbeidsovereenkomst met Stichting Museum Slot Loevestein betreft een  
aanstelling van 32-36 uur per week. De eerste aanstelling is voor een periode van 12  
maanden. Bij een positieve evaluatie wordt deze verlengd met nog een jaar, waarna wij de intentie 
hebben om een vast dienstverband te bieden. Deze functie wordt ingedeeld in functieschaal 12 van de 
Museum CAO. Het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt minimaal € 3.876,-  en 
maximaal € 5.398,- bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. 
 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Reageren kan tot 9 januari a.s.  

 

Vanuit de missie van Loevestein zetten we ons in voor verdraagzaamheid en tolerantie. Het maakt 
voor Loevestein niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. 
We zijn vooral nieuwsgierig naar jou. Loevestein onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en roept 
mensen met een diverse achtergrond op om te solliciteren. 

 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je gemotiveerde sollicitatie met cv vóór maandag 9 januari 2023 
naar personeelszaken@slotloevestein.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Hoofd Museale Zaken’. 
Ook voor inhoudelijke vragen over deze vacature kan je contact met ons opnemen via dit e-mailadres.  
 
Wij zijn voornemens een aantal kandidaten uit te nodigen voor een eerste kennismaking (op 
Loevestein) op maandag 16 of dinsdag 17 januari. De week daarna vindt dan mogelijk een tweede 
gesprek plaats. 

 
 


