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Kasteel Duivenvoorde beschikt over bijzondere historische interieurs uit de zeventiende tot
negentiende eeuw en herbergt een prachtige en veelzijdige familiecollectie. Om deze interieurs en
de collectie zo lang en zo goed mogelijk te behouden, proberen we zo veel mogelijk schade te
voorkomen aan de hand van good housekeeping. In navolging van de Engelse National Trust werken
we op Duivenvoorde met een systematische en verantwoorde aanpak van het onderhoud en beheer
van de historische interieurs en collectie. Problemen, schade en insecten worden op tijd
gesignaleerd, zodat die snel kunnen worden opgelost.

Duivenvoorde is op zoek naar enthousiaste good housekeepers!
Met het oog op de kwetsbaarheid van de interieurs en collectie vraagt dit om uiterste zorgvuldigheid
bij de uitvoering van deze taken. Kennis van de juiste wijze van hanteren van objecten en
verantwoorde handelingen en middelen is hierbij noodzakelijk. Liefde voor historische interieurs een
must!
Als vrijwilliger good housekeeping werk je samen met een groep andere vrijwilligers groep (ca. 8-10
personen) onder supervisie van de conservator. De taken lopen uiteen van:









periodiek onderhoud van de historische ruimtes in de winterperiode
verplaatsen van objecten
conditiecontroles uitvoeren
insecten monitoren
uitvoeren van licht- en klimaatmetingen
actieve conservering – bijvoorbeeld het poetsen van koper en zilver, interieuronderdelen in
de was zetten
beschermende maatregelen treffen bij speciale evenementen
assisteren van restauratoren en experts bij hun werkzaamheden

Kerncompetenties




nieuwsgierig naar het ‘wat, hoe en waarom’ van het museaal schoonhouden en conserveren
van historische interieurs en kunstobjecten en bereid je daarin te laten coachen
fysiek in goede conditie (wij zoeken aanpakkers die de ladder op durven en ook een
stofzuiger willen hanteren)
betrouwbaar en zorgvuldig

Gevraagde inzet


gemiddeld 1 shift per week (donderdagochtend, duur shift ca. 2,5 uur)

Spreekt dit je aan?
Stuur dan zo snel mogelijk een korte motivatiebrief naar conservator Simone Nieuwenbroek,
s.nieuwenbroek@kasteelduivenvoorde.nl. Ook kun je bij haar terecht voor nadere inhoudelijke
informatie over de functie.

