
 

 

 

 

 

 
Werken als vrijwilliger bij Rijksmuseum Muiderslot, een eeuwenoude magische plek, vlakbij Amsterdam: wie 

wil dát nu niet? Het Muiderslot is het best bewaarde middeleeuwse kasteel van Nederland, omringd door 

unieke historische tuinen en bezocht door vele bezoekers uit binnen- en buitenland. 

 

Collectiebeheer 

Als collectiebeheerder draag jij samen met bevlogen collega’s zorg voor de collectie van het Muiderslot. 
Daarnaast help je met het inrichten van tentoonstellingen en presentaties. 
De collectie van het Muiderslot - in de Middeleeuwen dé dwangburcht van de graven van Holland, in de Gouden 
Eeuw ambtswoning van dichter en schrijver Pieter Hooft - omvat een schat aan wapens en wapenrustingen, 
schilderijen, antieke meubels en andere voorwerpen. Voor het museaal beheer hiervan wordt de 
collectiemedewerker bijgestaan door een groep vrijwillige collectiebeheerders.   

Werktijden: een dagdeel per week. 

 

Wat ga jij doen? 

 Assisteren bij de kwartaalinspectie van de kwaliteit van museale ruimten en de conditie van 

museumvoorwerpen. 

 Onderhouden van de collectie. 

 Inrichten van vaste presentaties en tijdelijke tentoonstellingen. 

 Fotograferen en nummeren van museumcollectie. 

 Standplaatscontroles. 

 

Wat breng je mee? 

 Je bent zorgvuldig, voorzichtig en accuraat. 

 Je hebt gevoel voor kwetsbare oude voorwerpen. 

 Je vindt het leuk om in een klein ploegje – waaronder de collectiemedewerker - samen te werken om onze 

collectie alle zorg te geven en prachtig te presenteren aan onze bezoekers. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding op het stoerste kasteel van Nederland.  

 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het verbreden van je kennis en vaardigheden. 

 Een team met enthousiaste collega's. 

 Gratis toegang tot het Muiderslot en korting in de museumwinkel. 

 Reiskostenvergoeding van maximaal € 7,50 per keer. 

 De mogelijkheid om je ook op andere plekken in te zetten als vrijwilliger en om mee te werken aan de 

(vele) evenementen en activiteiten die het Muiderslot aanbiedt. 

 Informatie via de interne nieuwsbrief en interessante en gezellige (online) bijeenkomsten. 

 

Van iedereen voor iedereen 

Wij vinden het belangrijk dat ons vrijwilligersbestand een afspiegeling is van de hedendaagse samenleving. Het 

Muiderslot is immers een rijksmonument: van iedereen voor iedereen. Onze organisatie biedt ruimte aan 

iedereen. Wij geloven in de kracht van diversiteit om samen betere resultaten te behalen voor ons unieke 

kasteel. Talent is daarbij de basis, diversiteit de kracht. Breng naast je kwaliteiten, talenten en motivatie 

gerust ook je leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom. 

 

Is jouw belangstelling gewekt?   

Stuur dan je cv en een korte motivatiebrief naar: vrijwilligers@muiderslot.nl 

 

Meer informatie: www.muiderslot.nl 

 

 

 

 
 

Gezocht: vrijwilliger collectiebeheer Muiderslot 

mailto:vrijwilligers@muiderslot.nl
http://www.muiderslot.nl/

