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Museumregister Nederland 

 
 

 
 

 
Wegens het aflopen van benoemingstermijnen per 1 mei 2019 zoeken wij twee nieuwe 
commissieleden voor de registratiecommissie van Museumregister Nederland (en een nieuwe 
voorzitter via een aparte wervingsprocedure).  
 
Het Museumregister betreft een register van Nederlandse musea die aantoonbaar voldoen aan de in 
de Museumnorm vastgelegde kwaliteitscriteria. Geregistreerde musea worden getoetst bij aanmelding 
voor registratie en daarna steekproefsgewijs. 
 
Activiteiten registratiecommissie 
De activiteiten van de registratiecommissie zijn ingekaderd in de Museumnorm en de procedureregels 
voor registratie en hebben betrekking op de dossiers die door auditoren worden samengesteld. Op 
basis van het auditverslag, de toelichting van de auditor en eventuele informatie van aanvullend 
onderzoek adviseert de registratiecommissie het bestuur van Museumregister Nederland over het 
behalen/behouden van een vermelding in het Museumregister. 
 
Samenstelling registratiecommissie 
• De registratiecommissie bestaat uit maximaal 6 personen, inclusief voorzitter.  
• De leden van de registratiecommissie rouleren per drie jaar, met als aanvullende bepaling dat per 

periode van twee jaar twee leden dienen te worden vervangen. De registratiecommissie draagt 
zorg voor een rooster van aftreden dat hierin voorziet.  

• De termijn van lidmaatschappen van de commissie is maximaal twee keer drie jaar.  
 
Expertisegebieden registratiecommissie 
Voor de opvolging van de per 1 mei 2019 vertrekkende commissieleden zoeken we in het bijzonder 
naar opvolgers die gezamenlijk – dus niet elk afzonderlijk – invulling kunnen geven aan expertise/ 
ervaring/ achtergrond op de volgende terreinen: ervaring binnen een museum op management 
niveau, expertise op het terrein van collectiebeleid, behoud en beheer van collecties, zakelijke 
bedrijfsvoering, inzicht in nationale en internationale ontwikkelingen binnen de museumsector, inzicht 
in niet traditionele musea zoals botanische tuinen, musea zonder collecties en virtuele presentaties en 
interesse in nieuwe ontwikkelingen op het terrein van museale ethiek en ondernemerschap in de 
cultuursector.  
 
De algemene expertisegebieden en vereiste competenties van de leden van de commissie omvatten: 
 
Expertisegebieden 

• Voldoende deskundigheid m.b.t. alle onderwerpen uit de Museumnorm en één of meerdere 
specifieke gebieden; 

• Kennis van de werkprocessen binnen museale instellingen; 
• Kennis van internationale kwaliteitskaders voor musea (incl. ethische code); 
• Kennis van kwaliteitsmanagement in het algemeen en van praktijkgerichte accreditatie; 
• Affiniteit met cultureel erfgoed en museale instellingen; 
• Kennis van landelijke museale ontwikkelingen en huidig cultuurbeleid; 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving. 

 
Vereiste competenties  

• Onbevangen, positief kritische opstelling; 
• Analytisch denkvermogen; 
• Nauwkeurig, besluitvaardig, taalvaardig; 
• Betrokken; 
• Discreet en integer. 

 
Indicatie werkbelasting 
De commissie komt vier a vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering van circa twee uur. Per 
vergadering worden gemiddeld 8 nieuwe dossiers besproken. Daarnaast zijn er gemiddeld 8 dossiers 
die op eerder openstaande punten aangevuld zijn. De beoordeling van de dossiers tijdens de 
vergadering wordt voorbereid via digitale communicatiekanalen (gemiddeld kost dit 0,5 tot 1 uur per 
dossier).  
 

https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/downloads/Museumnorm2015.pdf
https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Downloads/Reglement-Museumregistratie.pdf
https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Downloads/Reglement-Museumregistratie.pdf


 
 

 
Planning 
In verband met kennisoverdracht beogen wij een overgangsperiode voor de opvolging door middel 
van het bijwonen van de commissievergaderingen vanaf november 2018. De reeds geplande 
commissievergaderingen betreffen: woensdag 28 november 2018 en 6 maart 2019 van circa 10-12.15 
uur te Hilversum. 
 
Onkostenvergoeding 
Leden van de registratiecommissie komen in aanmerking voor een onkostenvergoeding in de vorm 
van vacatiegelden ad €430 per vergadering. 
 
VOG 
Commissieleden wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. 
 
Reageren 
Herkent u zich in dit profiel? Graag ontvangen we uw CV en korte motivatie.  
 
Reacties ontvangen we graag via: bureau@museumregisternederland.nl.  
 
We zien uw reactie graag uiterlijk 1 oktober 2018 tegemoet. 
 
 

mailto:bureau@museumregisternederland.nl

