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Stichting Fortresse Holland: Junior Conservator 

 
Stichting Fortresse Holland in Hellevoetsluis zoekt een Junior Conservator voor 24 uur per 

week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 19 november 2021 
 
 
Fortresse Holland is een museaal themapark waar maritieme historie en kustverdediging 
samenkomen. Hier wordt erfgoed beheerd en behouden dat getuigt van een tot de verbeelding 
sprekende geschiedenis van Hellevoetsluis, met de focus op haar ontwikkeling als vestinghaven. 
In het openluchtmuseum vind je een rijke collectie aan gebouwen, schepen, objecten en 
documenten die we de komende periode op een eigentijdse en aansprekende manier 
toegankelijk zullen maken voor een breed publiek. Én we ontwikkelen educatieve en informatieve 
programma’s voor op school. Dankzij de samenwerkingen met het Stadsmuseum Hellvoetsluis, 
Droogdok Jan Blanken, Ramtorenschip Buffel en diverse externe partijen worden krachten 
gebundeld en zetten we alles op alles om als museum breed draagvlak te creëren voor een 
aantrekkelijke spot met activiteiten voor toeristen, gezinnen en inwoners van Hellevoetsluis. 
Daarnaast willen we de grote betekenis die de stad als marine- en vestinghaven eeuwenlang voor 
Nederland heeft vervuld de komende jaren regionaal en nationaal exploiteren om Fortresse 
Holland op de museale kaart te zetten. Kortom: werk voor de boeg. 
 
 

Junior Conservator 

De Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid van het Mondriaan Fonds maakt het voor 
Fortresse Holland nu mogelijk om te investeren in een Junior Conservator. 
 
Stadsmuseum Hellevoetsluis is sinds juli 2021 opgenomen in het Nationaal Museumregister. We 
zijn op zoek naar frisse denkkracht en actuele kennis om de professionaliseringslag mogelijk te 
maken. Als Junior Conservator ben je nauw betrokken bij de museale inrichting van de te 
verbouwen museumloods op het Droogdok Jan Blanken waar de collectie van het Stadsmuseum 
gepresenteerd wordt. Jouw werkzaamheden bestaan voor het grootste gedeelte uit beheer, 
behoud, vorming en registratie/documentatie van de bestaande collectie. Je ontwikkelt samen 
met de collectiemedewerker en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers de tijdelijke en 
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permanente presentaties waarin aandacht is voor thema’s als inclusie, diversiteit, duurzaamheid, 
responsibility en accountability. Daarnaast wordt er, waar mogelijk, ingespeeld op de sociaal 
maatschappelijke aspecten binnen de te vertellen verhalen. 
 
 

Werkzaamheden 

• Het gezamenlijk ontwikkelen van collectie-, onderzoeks- en tentoonstellingsbeleid en 
bijbehorende publieksactiviteiten; 

• Bijdragen aan beheer en behoud, collectievorming, -uitbreiding, -documentatie en -
registratie; 

• Een bijdrage leveren aan het opstellen, beoordelen, bewaken en bijsturen van de uitvoering 
van conserverings- en restauratieplannen; 

• Documentatie en presentatie van objecten uit (deel)collecties en inhoudelijke bijdrage aan 
(wetenschappelijk) onderzoek en tentoonstellingen; 

• Invoeren van objecten in collectieregistratiesysteem Atlantis; 
• Onderzoek doen naar de huidige collectie; 
• Meedenken in de ontwikkeling en uitvoering van tentoonstellingen; 
• Het mede ontwikkelen van een visie over hoe Fortresse Holland haar tentoonstellingen in de 

toekomst interactief en inclusief kan maken voor een breed publiek. 
 
Je werkt onder directe verantwoordelijkheid van de directeur en samen met de 
collectiemedewerker. De functie is voor 24 uur per week, dagen en tijden zijn in overleg in te 
vullen. Je zult zowel werkzaam zijn op locatie Stadsmuseum Hellevoetsluis en Droogdok Jan 
Blanken, maar soms ook vanuit huis. 
 
 

Wij vragen 

• HBO/WO opleiding in richting kunstgeschiedenis / museologie of een master in een voor het 
museum relevante studierichting (je bent niet langer dan drie jaar geleden afgestudeerd); 

• Materiaalkennis en gevoel voor integriteit en ethiek; 
• Interesse in maritieme historie en kunst; 
• Kennis van collectiebeheer en -behoud (ervaring met Atlantis is een pré); 
• Kennis van actuele thema’s, trends en discussies in het museale werkveld; 
• Kennis van Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code; 
• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal. 
 
 

Competenties 

• Je bent initiatiefrijk, zelfstandig, open en collegiaal 
• Je bent een teamplayer die het overzicht kan bewaren 
• Je hebt een conceptueel denkvermogen 
• Je bent organisatorisch en planmatig 
• Je denkt en werkt resultaatgericht 
• Je kunt klantgericht denken en handelen 
• Je bent nieuwsgierig en vindt het leuk om tien dingen tegelijkertijd te doen 
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Wij bieden 

• een uitdagende, dynamische en leerzame baan bij een nieuw museum 
• veel ruimte voor eigen initiatief en creatief denken 
• ruimte voor professionele ontwikkeling en verdieping 
• een eerlijke vergoeding conform de Museum cao 
 
Fortresse Holland is overtuigd van de kracht van diversiteit en representatie. Daarom zoeken we 
actief naar uiteenlopende perspectieven en achtergronden in onze medewerkers. 
 
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en heb je zin in een nieuw avontuur? 
Stuur dan uiterlijk vrijdag 19 november 2021 je motivatiebrief met curriculum vitae o.v.v. 
Vacature Junior Conservator Fortresse Holland aan Duncan Peltenburg (directeur) e-mail: 
directie@fortresseholland.nl 
 
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 november 2021. Voor meer 
informatie over Fortresse Holland kun je onze website bezoeken: www.fortresseholland.nl of 
bellen met collectiemedewerker Dominique (06-50415434). Fortresse Holland is gevestigd in 
Hellevoetsluis, Dokweg 5. 
 
 
 


