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Gezocht: allround Conservator 
 
In Museum Speelklok komen muziek, techniek en geschiedenis samen in een 

hoogwaardige collectie van zelfspelende muziekinstrumenten. Om te zorgen dat 
alle instrumenten functioneren en live muziek kunnen maken, beschikken we 

over een restauratie-atelier. De komende drie jaar richten wij ons vooral op de 
vraag hoe wij, dankzij de verbinding met muziek, kunnen bijdragen aan het 
aantrekkelijk maken van (mechanische) techniek voor een brede doelgroep, met 

name voor de jongvolwassenen. 
 

Om ons te helpen deze ambitie waar te maken, zijn we op zoek naar een 
allround conservator die over voldoende historische en muzikale kennis beschikt 
om de collectie te kunnen verbinden met de doelgroep en met maatschappelijke 

thema’s. De conservator geeft leiding aan een team, met een junior conservator 
en een registrar, dat zich bezighoudt met beheer en behoud van de collectie. 

Daarnaast zal de conservator ook deelnemen aan presentatieprojecten en aan de 
ontwikkeling van de digitale strategie, waarbij de conservator een brugfunctie 

vervult tussen collectiebeheer en –presentatie. 
 
Wij zoeken een enthousiaste, creatieve (muziek)historicus met een open blik, die 

over de grenzen van het eigen specialisme heen kan kijken. Een bevlogen 
verteller die het gezicht van onze collectie is. Iemand die onverwachte verbanden 

ziet en mogelijkheden om die verbanden in tentoonstellingen en (online) 
publicaties helder tot uitdrukking te brengen. Een historicus met ten minste vijf 
jaar ervaring in een vergelijkbare functie en met een relevant netwerk in de 

culturele sector. Iemand die in staat is om snel internationale contacten te 
leggen. Een organisator die samenwerkt in een klein team en daarbij niet alleen 

collega's inspireert maar ook geïnspireerd kan worden door anderen. 
 
Museum Speelklok biedt: 

- een functie van 32 uur in het vrolijkste museum van Nederland.  
- inschaling in museum cao afhankelijk van ervaring.  

 
De aard van de functie maakt dat de werkzaamheden veelal vanuit het museum 
in Utrecht uitgevoerd zullen worden.  

 
Als je geïnteresseerd bent in deze functie dan verwachten wij geen traditionele 

sollicitatiebrief maar een beknopt betoog waarin je de volgende vragen 
beantwoordt: Wat wil je realiseren in de eerste drie jaren dat je werkt voor het 
museum? En hoe ga je dat doen? Stuur dit betoog, samen met je CV uiterlijk 13 

februari 2022 naar Marian van Dijk (directeur), mvandijk@museumspeelklok.nl. 
De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 16 februari, de tweede op 21 

februari 2022. 
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