
 
 

Het Drents Archief vertelt het verhaal van Drenthe. In ons Regionaal Historisch Centrum (RHC) geven 

we invulling aan de wettelijke taak om de archieven en collecties te beheren en vervullen we een 

publieke taak om de schatten aan informatie die we in onze depots bewaren voor een breed publiek 

toegankelijk te maken. Met een klein, maar bevlogen team van dertig professionals en veertig 

vrijwilligers bereiden we ons voor op een toekomst waarin duurzaam digitaal archiefbeheer een 

steeds groter aandeel zal hebben, maar waar ook een diepgaande kennis over analoge archieven 

behouden blijft.  

We hebben op dit moment een vacature voor een: 

 

Senior medewerker behoud 

36 uur, inclusief ADV/ATV 40 uur (1 fte) 

 

Wat ga je doen? 

In de functie van senior medewerker behoud ben je meewerkend voorvrouw/-man van het team 

behoud (4,6 fte). Dat betekent dat je je bezig gaat houden met: 

Het beheren van de depots 

• Draagt zorg voor de veilige bewaring van archieven in de depots;  

• Draagt zorg voor een efficiënte depotinrichting; 

• Draagt zorg voor de hygiëne en ordelijkheid in de depots; 

• Draagt zorg voor de verpakking en berging van archiefmaterialen; 

• Ziet toe op een verantwoorde omgang en hantering van archiefmateriaal; 

• Beheert de (voorraad) depotmaterialen; 

• Adviseert ten aanzien van de depothygiëne, de orde, veiligheid en onderhoud in de depots. 

Het uitvoeren van behoudswerkzaamheden 

• Schonen en beoordelen op materiële staat van ingekomen archieven; 

• In overleg selecteren en uitbesteden van te restaureren stukken; 

• Verrichten van lichte restauratiewerkzaamheden; 

• Doet voorstellen tot het behoud van archivalia en schade-inventarisatie. 

Het verzorgen van de logistiek 

• Bewaakt en draagt zorg voor het leveren en retourneren van aangevraagde stukken; 

• Begeleidt archieftransporten; 

• Controleert stukken op beperkende bepalingen; 

• Verzorgt de depotadministratie (vindplaatsregistratie, reserveringen et cetera)  

Het coördineren van de werkzaamheden 

• Stuurt de depotmedewerkers functioneel aan in de dagelijkse werkzaamheden door onder 

meer het formuleren van opdrachten, verdelen van werkzaamheden, bijhouden van het 

rooster, toezien op de kwantiteit en kwaliteit van de verrichte werkzaamheden.  



 
 

Wat breng je mee? 

We zoeken jou als je van geschiedenis en/of archieven houdt. Je hebt ervaring in het beheren van 

archieven. Daarnaast pak je van nature een voortrekkersrol binnen het team.    

Wat bieden wij? 

Het Drents Archief is een informele en gezellige organisatie waar persoonlijk en professioneel 

contact centraal staat. Als medewerker archiefbewerking kom je te werken in een klein team. Jij en 

je collega's kunnen altijd op elkaar terugvallen voor vragen en advies. In het team staat een open 

communicatie centraal. Als jij houdt van uitdaging, afwisseling en een goede werksfeer dan ben je 

hier op je plek. Je krijgt volop de ruimte om jouw brede en actuele kennis van archiefbewerking en 

informatie om te zetten in concrete en zichtbare resultaten. 

Verder bieden wij: 

• Een tijdelijk dienstverband van 6 maanden, waarna we evalueren. Zijn we tevreden over 

elkaar en zit je goed op je plek? Dan nemen we je graag vast in dienst.  

• Het Drents Archief volgt de rechtspositie Rijk (Cao Rijk). Je ontvangt een bruto maandsalaris 

in schaal 7 (maximum schaal € 3.376,27 bij een volledige werkweek van 36 uur). De 

inschaling en het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Naast je 

salaris ontvang je een IKB-budget van 16,37% van het bruto jaarsalaris dat je vrij kunt 

besteden. Jouw pensioen wordt ondergebracht bij het ABP; 

• We vinden het belangrijk dat jij je bij ons thuis voelt en je maximaal kan ontwikkelen in en 

naast je loopbaan. Daarom meten wij continu het werkplezier en de vitaliteit van onze 

medewerkers zodat wij op tijd en adequaat op (geanonimiseerde) signalen kunnen 

reageren;  

• Bij het Drents Archief ben je vrij om jouw ideeën te delen; de lijntjes zijn kort en er is ruimte 

voor jouw inbreng; 

• Jouw werkplek op het Drents Archief ligt in het historisch centrum van Assen, op loopafstand 

van het NS-station.  

Wat je ook nog moet weten: 

Voor deze functie is een Verklaring omtrent het Gedrag vereist. 

Informatie en solliciteren 

Ben je enthousiast geworden over deze functie? Laat het ons weten en solliciteer! 

Je kunt tot 22 maart a.s. reageren op deze vacature door jouw motivatiebrief en curriculum vitae te 

mailen naar vacature@drentsarchief.nl. 

Heb je een vraag over de vacature?  Neem dan contact op met Jos Arends, archivaris. Je kunt hem 

bereiken via telefoonnummer 0592 – 31 35 23. 
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