Even voorstellen
Erfgoed Brabant richt zich als provinciale uitvoeringsorganisatie op het bevorderen en
verankeren van erfgoed als vaste en voedende waarde in de maatschappij. We doen dat via
(digitale) informatievoorziening en collectieontsluiting, met spraakmakende
publieksprogramma’s, verschillende vormen van ondersteuning en ontwikkeling van de
competenties van professionals en vrijwilligers, een verrassend aanbod van educatieve
producten en diensten, alsmede het opzetten van allerhande netwerken en
samenwerkingsverbanden in de erfgoedsector. Centraal in ons werk staat het veelzijdige en
identiteitsvolle Verhaal van Brabant, een verhaal dat ligt opgeslagen in ons regionale erfgoed
maar dat gedragen en overgedragen wordt door de vele mensen die zich voor dat erfgoed
inzetten. Wij maken de connectie tussen collectie en community!

Wie zoeken wij?
We zijn per direct op zoek naar een:

Digitaal Erfgoed Coach 0,6 fte (21,6 uur per week)
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een Digitaal Erfgoed Coach. Is digitale toegankelijkheid van erfgoed een
doel waar je graag aan bijdraagt? Heb je brede kennis van digitalisering en ben je op de
hoogte van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Ben je bekend met de digitale technieken
die in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) worden toegepast om digitaal erfgoed zichtbaar,
bruikbaar en houdbaar te maken? Kun je kennisbehoefte en hulpvragen snel analyseren en
vertalen naar ondersteuning op maat? Is coaching van professionals en vrijwilligers een rol
waarin jij je goed thuis voelt? Dan hebben wij een boeiende functie voor jou!
De mogelijkheid tot het combineren van deze parttime functie met de functie van Digitaal
Erfgoed Coach binnen de stichting Erfgoed Zeeland is bespreekbaar.












Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van een toekomstbestendig provinciaal steunpunt
digitaal erfgoed als onderdeel van het landelijk dekkend netwerk van ondersteuning, in
samenwerking met andere Digitaal Erfgoed Coaches;
Je geeft vorm aan het ondersteuningsaanbod voor het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar
maken van digitaal erfgoed in nauwe samenwerking met collega’s van de provinciale
erfgoedorganisaties en het Netwerk Digitaal Erfgoed;
Je levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers
werkzaam in het erfgoedveld door het (mede) organiseren en begeleiden van cursussen,
thema- en studiedagen;
Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van en communicatie over hulpinstrumenten,
trainingen, thema- en studiedagen;
Je draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van regionale contacten en
samenwerkingsverbanden om het ondersteuningsaanbod blijvend vorm te geven;
Je levert een bijdrage aan de vraagarticulatie voor de uitwerking van de NDEgereedschapskist;
Je draagt zorg voor het onderhouden van bestaande en waar nodig opzetten van nieuwe
netwerken binnen het erfgoedveld als onderdeel van het Netwerk van ondersteuning.















Wat vragen wij van je?
Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau en enige jaren ervaring in/met de
erfgoedsector;
Je bent in staat de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de Digitaal
Erfgoed Referentie Architectuur in de praktijk bij kleine(re) erfgoedinstellingen toe te passen;
Je hebt inzicht in de digitale technieken die in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden toegepast;
Je hebt ervaring met het werken met erfgoedinstellingen en historische verenigingen;
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
Je hebt ervaring met projectmatig werken;
Je bent proactief en klantgericht, neemt initiatieven en weet van aanpakken;
Het beschikken over een rijbewijs is een pre.
Wat bieden wij je?
Een veelzijdige en uitdagende functie in een organisatie met korte lijnen en betrokken
collega’s;
Een leuke werkplek in het centrum van ’s-Hertogenbosch (Museumkwartier);
Een functie waaraan je vormgeeft in samenwerking met de andere Digitaal Erfgoed Coaches
in de andere provincies;
Een bij de functie passend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsvoorwaarden
De functie betreft 21,6 uur per week (0,6 fte). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en
relevante werkervaring. Voor de functie geldt de CAO Sociaal Werk. Het betreft een tijdelijke
functie tot en met 31 december 2020.
Interesse?
Voor meer informatie over Erfgoed Brabant zie: www.erfgoedbrabant.nl. Voor meer informatie
over het netwerk Digitaal Erfgoed kijk op: https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/ Voor
meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Annette Gaalman
(inhoudelijke vragen) via 06-52 78 93 97 of Mark Mooren (vragen omtrent de procedure) via
06-52 78 94 08.
Sollicitaties met CV kunnen vóór 20 september 2019 gericht worden aan Mark Mooren via
markmooren@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van ‘Digitaal Erfgoed Coach’.
Geselecteerde kandidaten ontvangen na deze datum per e-mail een uitnodiging voor een
gesprek.

