
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“Erfgoedtalent	is	wat	mij	betreft	het	woord	van	het	jaar	2015.”	
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Inleiding	
	

Musea	en	erfgoedorganisaties	worstelen	met	het	borgen	van	kennis	en	duurzame	zorg	van	
hun	collecties	en	het	zoeken	naar	manieren	om	meer	beweging	te	krijgen	in	het	werk	en	beter	
in	te	spelen	op	de	flexibiliserende	arbeidsmarkt.	Het	aantal	-	en	ook	de	omvang	van	-	banen	
in	de	museum	en	erfgoedsector	in	Nederland	krimpt.	Tegelijkertijd	staan	er	jaarlijks	zo’n	700	
afgestudeerde	 enthousiaste	 starters	 te	 popelen	 om	 zich	 in	 te	 mogen	 zetten	 binnen	 het	
werkveld	van	de	museum-	en	erfgoedsector.	Doordat	de	spaarzame	vacatures	vaak	via	een	
informeel	netwerk	worden	ingevuld,	blijft	doorstroming	beperkt.	Voor	veranderende	taken	
en	 aansluiting	 bij	 de	 nieuwe	 generaties	 heeft	 de	 erfgoedsector	 juist	 wel	 jonge	 mensen	
nodig.	Het	Landelijk	Contact	van	Museumconsulenten	(LCM)1	en	Vriens	Archeo	Flex2	(info	in	
bijlage	1)	bundelen	hun	krachten	en	lanceerden	eind	2014	het	project	“Erfgoedtalent”3.	Zij	
sloten	 daarbij	 aan	 bij	 het	 Sectorplan	 Kleinschalig	 Specialistisch	 Vakmanschap	 die	 dezelfde	
doelstellingen	nastreeft	waar	deze	kleinschalige	beroepsgroep	met	specialistische	kennis	bij	
aansluit.			

Ervaren	 professionals	 blijven	 langer	 doorwerken.	 Mede	 hierdoor	 is	 het	 voor	 pas	
afgestudeerden	erg	lastig	een	passende	(betaalde)	baan	te	vinden	die	aansluit	bij	hun	wensen,	
kennis	 en	 ervaring.	 Middels	 het	 project	 “Erfgoedtalent”	 worden	 talenten	 ingezet	 op	
kansplaatsen	in	musea	en	andere	culturele	erfgoedorganisaties.	Op	deze	manier	kunnen	ze	
toch	werkervaring	opdoen	en	een	netwerk	opbouwen	in	hun	sector.	Een	erfgoedtalent	word	
je	niet	zomaar,	ook	hier	moet	voor	gesolliciteerd	worden.	Op	basis	van	een	sollicitatie-	en	
motivatiebrief	 wordt	 een	 kandidaat	 geselecteerd	 en	 uitgenodigd	 voor	 een	 persoonlijk	
kennismakingsgesprek.	Bij	positief	resultaat	wordt	de	kandidaat	vervolgens	gevraagd	om	een	
pitch	te	houden.	Tijdens	deze	pitch	is	het	belangrijk	dat	een	kandidaat	zijn	keuzes,	wensen	en	
enthousiasme	 kenbaar	maakt.	 Bij	 deelname	aan	het	 project	 “Erfgoedtalent”	wordt	 er	 een	
samenwerking	 aangegaan	 voor	 de	 duur	 van	een	 kansplaats.	 Iedere	 kansplaats	 betreft	 een	
periode	van	minimaal	een	half	jaar,	minimaal	drie	dagen	per	week.	In	deze	periode	wordt	bij	
voorkeur	gewerkt	aan	een	specifiek	project	en/of	vraagstelling.	Uitgangspunt	hierbij	zijn	de	
wensen	van	de	kandidaat.	Gedurende	de	eerste	drie	maanden	van	een	kansplaats	is	het	talent	
tegen	een	vergoeding	werkzaam	als	trainee	bij	het	bedrijf	van	de	opdrachtgever.	Na	deze	drie	
maanden	wordt	het	traineeship	omgezet	naar	een	detachering	en	ontvangt	het	talent	een	
marktconform	salaris.		

Werkervaring	is	niet	het	enige	wat	het	project	“Erfgoedtalent”	biedt	aan	een	talent.	
De	kandidaat	doorloopt	gedurende	het	project	een	intensief	ontwikkeltraject	dat	op	maat	is	
samengesteld.	 Door	 middel	 van	 verschillende	 cursussen	 zoals	 fondsenwerving	 en	
budgettering	 wordt	 gewerkt	 aan	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 talent.	 De	 cursussen	 worden	
gegeven	 door	 specialisten	 uit	 het	 werkveld.	 Door	 het	 traineeship	 en	 de	 verschillende	
cursussen	stoomt	“Erfgoedtalent”	een	kandidaat	klaar	om	het	werkveld	te	veroveren.	Met	het	
project	 “Erfgoedtalent”	wordt	geïnvesteerd	 in	de	 toekomst.	Er	 zijn	op	dit	moment	dertien	
erfgoedtalenten	uitgestroomd.	Hiervan	zijn	vier	kandidaten	overgenomen	na	de	kansplaats	
en	direct	 in	dienst	 getreden	van	de	opdrachtgever	of	 een	andere	 culturele	werkgever.	De	
overige	negen	talenten	zijn	gedetacheerd	bij	dezelfde	opdrachtgever	na	het	project.	Nu	het	
project	 “Erfgoedtalent”	 anderhalf	 jaar	 bestaat	 is	 het	 goed	 om	 eens	 naar	 de	 resultaten	 te	
kijken.	In	dit	verslag	willen	we	terugkijken	en	de	cijfers	met	u	delen.	

                                                
1	Het	Landelijk	Contact	van	Museumconsulenten.	Versie	20.12.2016	<www.museumconsulenten.nl>	
2	Vriens	Archeo	Flex.	Versie	20.12.2016	<www.vriensarcheo.nl>	
3	Erfgoedtalent.	Versie	20.12.2016	<www.erfgoedtalent.nl> 
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Opzet	en	samenwerking	
	
Op	11	april	2013	werd	het	Sociaal	Akkoord	gesloten	waarin	afspraken	zijn	gemaakt	om	de	
Nederlandse	 arbeidsmarkt	 bestand	 te	 maken	 voor	 de	 uitdagingen	 van	 de	 toekomst.	
Onderdeel	van	deze	afspraken	zijn	de	sectorplannen.	Het	kabinet	heeft	in	overleg	met	sociale	
partners	de	Regeling	cofinanciering	sectorplannen	opgesteld.	Het	kabinet	heeft	600	miljoen	
euro	uitgetrokken	om	de	plannen	mede	te	financieren,	de	sectoren	leggen	minimaal	hetzelfde	
bedrag	in.	Het	meeste	geld	gaat	naar	scholing,	begeleiding	van	ontslagen	werknemers	naar	
ander	 werk	 en	 extra	 leerwerkplekken	 voor	 jongeren.4	De	 sector	 heeft	 de	 komende	 jaren	
vanwege	vergrijzing	behoefte	aan	veel	nieuwe	werknemers.	Met	het	sectorplan	wordt	naast	
bijscholing	van	werknemers,	ook	geprobeerd	nieuwe	mensen	op	te	leiden	voor	de	sector.	Met	
dit	sectorplan	werd	er	gestart	om	100	jongeren	begeleid	in	te	laten	stromen	binnen	de	sector.5			
	 VakmanNU	is	de	uitvoeringsorganisatie	van	het	sectorplan	Kleinschalig	Specialistisch	
Vakmanschap.	Het	 initiatief	 “Erfgoedtalent”	 sloot	hierbij	 aan	waardoor	een	 samenwerking	
bijna	vanzelfsprekend	was.	Na	ruim	een	jaar	praten,	partners	zoeken,	presentaties	geven	en	
het	businessmodel	uitwerken	kon	het	project	eind	2014	starten	met	een	eerste	werving	en	
selectie	 van	 erfgoedtalenten.	 Dit	 leidde	 in	 februari	 2015	 tot	 een	 eerste	 plaatsing	 van	
erfgoedtalent	 Zanza	 Loupias.	 Op	 10	 februari	 2015	 werden	 de	 eerste	 twee	 talenten	
uitgenodigd	om	hun	ervaringen	te	delen	bij	een	bijeenkomst	van	het	ministerie	van	Sociale	
Zaken	en	Werkgelegenheid	(SCW).	Minister	Asscher	nodigde	werkgevers	en	werknemers	uit	
tien	sectoren	uit	om	deel	te	nemen	aan	een	uitwisselingsbijeenkomst	over	de	sectorplannen.	
Op	deze	manier	kon	men	een	indruk	krijgen	van	de	betekenis	van	de	sectorplannen	voor	de	
deelnemers.	Loupias	gaf	aan	erg	blij	te	zijn	met	haar	nieuwe	werkplek.	Ze	had	na	ruim	een	
halfjaar	werkloosheid,	de	allereerste	kansplaats	bemachtigd	in	de	erfgoedsector.	“Met	deze	
plek	heb	ik	het	gevoel	dat	ik	eindelijk	kan	laten	zien	wat	ik	te	bieden	heb.	Wat	ik	heel	bijzonder	
vind,	 is	 dat	 er	 echt	 gekeken	 is	 naar	welke	 organisatie	 bij	mij	 past	 en	 in	welke	 scholing	 ik	
behoefte	 heb”,	 aldus	 Loupias.	 Lene	 ter	 Haar	 werkzaam	 bij	 culturele	 instelling	 SCHUNK	 in	
Heerlen	werd	de	eerste	werkgever.	Ter	Haar:	“Een	starter	aannemen	vraagt	veel	investering	
van	een	bedrijf.	Met	de	kansplaatsen	wordt	een	deel	van	de	begeleiding	overgenomen	met	
het	scholingsprogramma.	Het	is	geweldig	om	samen	met	Zanza	dit	traject	in	te	gaan.”	Na	deze	
bijeenkomst	 gaf	 minister	 Asscher	 aan	 erg	 enthousiast	 te	 zijn	 over	 het	 verhaal	 van	 beide	
erfgoedtalenten.	 “Erfgoedtalent	 is	 wat	mij	 betreft	 het	 woord	 van	 het	 jaar	 2015”,	 riep	 hij	
spontaan.	Een	mooie	start	van	het	project.			

Daarna	begon	het	project	“Erfgoedtalent”	echt	te	draaien.	Er	meldden	zich	talenten,	
er	 kwamen	 voorlichtingsbijeenkomsten,	 er	 kwamen	 speeddates	 met	 kandidaten,	
intakegesprekken,	 pitches	 en	 Erfgoedtalent	 stond	 op	 alle	 erfgoedbeurzen.	 Dankzij	
ondersteuning	 van	 VakmanNU	 en	 het	 Mondriaan	 Fonds	 is	 er	 een	 uitgebreid	
trainingsprogramma	opgezet	om	de	talenten	extra	bagage	mee	te	geven.						 	
	 	

                                                
4	Sectorplannen.	Versie	12.12.2016	<www.sectorplannen.nl/uitleg-sectorplannen>	
5	Sectorplannen.	Versie	12.12.2016	<www.sectorplannen.nl/uitleg-sectorplannen> 
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Kansplaatsen	
	

De	 jonge	 professionals	meldden	 zich	 aan,	waardoor	 er	 voldoende	 kansplaatsen	 gevonden	
moesten	worden.	Agnes	Vugts,	een	van	de	initiatiefnemers	van	het	project,	geeft	aan	dat	het	
lastiger	was	dan	je	zou	verwachten.	“Als	je	mensen	erover	spreekt,	zijn	ze	erg	enthousiast	en	
vinden	ze	het	belangrijk	om	iets	voor	de	nieuwe	generatie	erfgoedprofessionals	te	doen.	Maar	
soms	zijn	de	vrijwillige	bijdragen	van	jonge	professionals	een	obstakel	voor	plaatsing”,	aldus	
Vugts.	Zo	gaf	een	museum	aan	dat	wanneer	jonge	professionals	gratis	willen	werken	ze	geen	
reden	zagen	om	ze	te	betalen.	Op	het	moment	dat	we	als	museum	een	bewijs	van	goed	gedrag	
mee	geven	mag	een	starter	toch	ook	blij	zijn?	Juist	aan	deze	instelling	moet	gewerkt	worden.	
“We	willen	juist	niet	dat	starters	gebruikt	worden	als	gratis	werknemer.	Als	deze	cirkel	niet	
doorbroken	wordt,	kunnen	beginnende	professionals	het	wel	schudden”,	aldus	Vugts.		

Kansplaatsen	worden	geworven	binnen	organisaties	in	de	culturele	erfgoedsector	en	
hebben	als	voornaamste	doel	het	opdoen	van	(betaalde)	werkervaring.	Een	kansplaats	heeft	
de	duur	van	tenminste	zes	maanden,	minimaal	24	uur	per	week	en	kent	2	fasen.	Fase	1	betreft	
een	traineeperiode	en	bestaat	uit	drie	maanden	werken	tegen	een	vergoeding	van	€	300,00	
per	 maand	 (bij	 24	 uur	 per	 week).	 De	 overige	 maanden	 van	 de	 kansplaats	 wordt	 de	
traineeplaats	 omgezet	 in	 een	 detachering	 met	 bijpassend	 salaris,	 dit	 is	 fase	 2.	 De	
kansplaatsorganisatie	 beschikt	 derhalve	 gedurende	 tenminste	 zes	 maanden	 over	 een	
enthousiast	pas	afgestudeerd	erfgoedtalent.	Van	de	organisatie	wordt	de	interne	begeleiding	
en	 praktische	 aansturing	 van	 het	 talent	 verwacht.	 Het	 gehele	 traject	 wordt	 vervolgens	
begeleid	 door	 Vriens	 Archeo	 Flex.	 Het	 erfgoedtalent	 heeft	 een	 overeenkomst	met	 Vriens	
Archeo	Flex,	zowel	gedurende	haar	traineeperiode	als	de	betaalde	periode.	Vriens	Archeo	Flex	
treedt	 op	 als	 werkgever	 en	 zorgt	 onder	 andere	 voor	 de	 administratieve	 zaken	 en	
salarisbetaling.	De	kansplaatsorganisatie	loopt	zodoende	dan	ook	geen	risico	bij	bijvoorbeeld	
arbeidsongeschiktheid.	 “Erfgoedtalent”	 ziet	 de	 kansplaatsen	 als	 opstap	 naar	 een	 betaalde	
baan	en	hoopt	 derhalve	dat	 organisaties	 binnen	de	 culturele	 erfgoedsector	 hun	weg	naar	
Vriens	Archeo	Flex	meer	en	meer	weten	te	vinden	in	de	nabije	toekomst,	ook	voor	reguliere	
vacatures.	“We	zien	dat	binnen	musea	en	culturele	instelling	vaak	de	beleving	heerst	dat,	om	
een	medewerker	in	te	zetten,	deze	of	in	dienst	van	de	organisatie	moet	zijn,	of	op	vrijwillige	
basis	werkzaamheden	uitvoert,	of	als	ZZP-er	kan	worden	ingehuurd.	Meer	smaken	lijken	er	in	
hun	veronderstelling	niet	te	zijn.”		Echter,	detacheren	via	een	bureau	als	Vriens	Archeo	Flex	
hoort	wel	 degelijk	 ook	 in	 dit	 rijtje	 van	 opties	 thuis.	 De	mogelijkheid	 lijkt	 alleen	 niet	 goed	
bekend	te	zijn.	
	 	 Organisaties	worden	pro-actief	benaderd	op	basis	van	de	wensen	en	behoeften	van	
een	talent	en	zo	wordt	gezocht	naar	passende	kansplaatsen.	Een	voorbeeld	van	een	profiel	
van	een	erfgoedtalent:		
Na	het	leggen	van	een	brede	basis	in	de	geesteswetenschappen	op	University	College	Roosevelt,	is	Rosa	de	
Master	Cultural	Heritage	Studies	gaan	volgen	aan	University	College	London.	Na	haar	eerste	Master	te	
hebben	afgerond	is	zij	de	Master	Conflict	Resolution	and	Governance	gaan	doen	aan	de	Universiteit	van	
Amsterdam,	waar	ze	in	juli	2016	hoopt	af	te	studeren.	De	keuze	om	deze	twee	masters	te	doen	heeft	alles	te	
maken	met	Rosa’s	interesse	in	cultureel	erfgoed	in	conflictsituaties.	Naast	haar	opleidingen	werkt	ze	als	
vrijwilliger	bij	relevante	organisaties	zoals	Stichting	Struikelstenen	Zeeland	en	Heritage	for	Peace.	Graag	zou	
ze	aan	de	slag	gaan	bij	een	organisatie	waar	ze	iets	kan	betekenen	op	het	vlak	van	cultureel	erfgoed	en	
conflicten.		
Rosa	is	enorm	gemotiveerd	en	niet	bang	om	haar	handen	uit	de	mouwen	te	steken.	In	aanvulling	op	haar	
academische	achtergrond	wil	ze	nu	graag	praktijkervaring	opdoen	en	kan	ze	niet	wachten	om	aan	de	slag	te	
gaan	binnen	de	erfgoedsector.	
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Plaatsingen	en	cijfers	
	
In	 de	 afgelopen	 anderhalf	 jaar	 zijn	 er	 vierenveertig	 talenten	 geplaatst	 bij	 prachtige	
kansplaatsen	in	erfgoedinstellingen	in	Nederland.	Huidige	plekken	waar	jonge	mensen	kansen	
krijgen	zijn	bijvoorbeeld:	de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed,	het	Maritiem	Museum,	
Stichting	 Cultureel	 Erfgoed	 Zeeland,	 Historisch	 Centrum	 Leeuwarden,	 Cultuurschakel,	
Stichting	Erfgoedhuis	Zuid-Holland,	het	Gemeentemuseum	Den	Haag	en	Huis	Marseille.	Deze	
kansplaatsen	durfde	het	aan	om	met	de	pas	afgestudeerden	een	frisse	blik	te	krijgen	op	hun	
organisatie.	Waardoor	jonge	professionals	de	kans	kregen	om	hun	dromen	te	verwezenlijken.	

Sinds	het	project	is	gestart,	hebben	honderdzesenzestig	kandidaten	zich	aangemeld.	
Het	project	is	niet	voor	iedereen	geschikt,	daarom	hanteert	het	project	strenge	criteria	voor	
sollicitanten.	Zo	mag	een	kandidaat	niet	langer	dan	twee	jaar	geleden	zijn	afgestudeerd	aan	
een	kunst-	en	cultuurstudie	(BA	of	MA),	mag	hij	nog	geen	betaalde	werkervaring	hebben	in	de	
erfgoedsector	en	moet	hij	staan	te	popelen	om	aan	de	slag	te	gaan	binnen	het	werkveld	van	
de	museum-	en	erfgoedsector.	Als	een	sollicitant	deze	punten	kan	afvinken	rest	de	vraag	naar	
een	 goede	 motivatie.	 Op	 basis	 van	 deze	 aspecten	 wordt	 een	 kandidaat	 wel	 of	 niet	
geselecteerd	voor	het	traject.	Van	de	honderdzesenzestig	 inschrijvingen	zijn	vierenzeventig	
sollicitanten	afgewezen	na	inschrijving,	enkele	hiervan	hebben	zichzelf	teruggetrokken	uit	het	
project.	Tweeënnegentig	werden	uitgenodigd	voor	een	intakegesprek.		

Het	laatste	onderdeel	voordat	de	kandidaat	zich	een	talent	mag	noemen	is	de	pitch.	
Tijdens	deze	pitch	moet	de	kandidaat	een	presentatie	geven	over	zichzelf,	zijn	kwaliteiten	en	
zijn	wensen.	Ook	ligt	de	nadruk	op	de	vragen:	waarom	wil	je	talent	worden	en	hoe	wil	je	jezelf	
ontwikkelen?	Na	de	pitches	zijn	er	vierenveertig	kandidaten	aangenomen	om	te	starten	als	
talent.	Uiteindelijk	zijn	er	ook	tien	talenten	geplaatst	zonder	een	pitch	te	houden,	nadat	er	
naar	 aanleiding	 van	 een	 brief	 en	 intake	 direct	 een	 geschikte	 kansplaats	 werd	 gevonden.	
Dertien	 talenten	 hebben	 ondertussen	 al	 succesvol	 hun	 traject	 afgerond.	 Waarvan	 vier	
kandidaten	zijn	overgenomen	na	afloop	van	de	kansplaats	en	direct	in	dienst	zijn	getreden	van	
de	opdrachtgever	of	een	andere	culturele	werkgever.	De	overige	negen	talenten	worden	voor	
verlengde	duur	gedetacheerd	naar	dezelfde	opdrachtgever	na	het	project.		

Toen	het	project	“Erfgoedtalent”	begon,	waren	er	ambities	om	alle	afgestudeerden	te	
helpen,	zo	mocht	iedereen	die	een	culturele	opleiding	had	afgerond	zich	aanmelden.	Bij	de	
eerste	bemiddelingsacties	bleek	al	snel	dat	dit	te	hoog	gegrepen	was.	De	kandidaten	met	een	
sterke	specifieke	expertise	kwamen	lastig	aan	een	kansplaats.	Een	voorbeeld	hiervan	is	een	
kandidaat	die	gespecialiseerd	was	in	vuursteen.	Dit	bleek	zo’n	specifieke	kennisrichting	dat	er	
helaas	geen	kansplaats	paste	bij	haar	wensen.	Helaas	is	in	overleg	dan	ook	bepaald	dat	deze	
kandidaat	werd	teruggetrokken	uit	het	project.	Na	deze	ervaring	zijn	de	criteria	veranderd	en	
konden	kandidaten	die	té	gespecialiseerd	waren	niet	meer	deelnemen	aan	het	project.	Omdat	
ook	deze	groep	met	bijzonder	specialisme	een	kans	verdient	in	de	sector	en	de	sector	deze	
mensen	in	de	toekomst	zeker	nodig	heeft,	wordt	er	nu	wel	gedacht	aan	een	vervolgproject.	
Dit	zou	een	project	kunnen	zijn	in	relatie	met	universiteit	en	musea.	Er	waren	verschillende	
reden	waarom	kandidaten	zelf	besloten	niet	deel	te	nemen	aan	de	pitches	of	met	het	project	
stopten.	Gedacht	moet	worden	aan	persoonlijke	 redenen,	 te	weinig	 tijd	door	ander	werk,	
nieuwe	werkkansen	of	andere	verwachtingen.	Alle	cijfers	zijn	terug	te	vinden	in	bijlage	2.		
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Trainingen	
	

Zoals	 eerder	 aangegeven	 wordt	 aan	 een	 erfgoedtalent	 ook	 een	 scholingsprogramma	
aangeboden.	 Op	 deze	 manier	 probeert	 “Erfgoedtalent”	 de	 ontwikkelkansen	 van	 jonge	
professionals	 zo	optimaal	mogelijk	 te	 versterken.	Dit	werd	 tot	 augustus	2016	gefinancierd	
vanuit	 het	 Sectorplan	 Kleinschalig	 Specialistisch	 Vakmanschap.	 Na	 augustus	 2016	 draagt	
Erfgoedtalent	de	kosten	zelf.	Het	scholingsprogramma	dat	wordt	aangeboden	is	erg	divers.	Zo	
zijn	er	cursussen	voor	de	sociale	ontwikkeling	zoals	sollicitatietraining,	presentatietechniek,	
gesprekstechnieken	en	assertiviteitstraining.	Omdat	niet	elk	talent	breed	is	opgeleid	worden	
er	 ook	 kennisverbredende	 cursussen	 aangeboden,	 met	 onderwerpen	 als	 collectiebeheer,	
Adlib,	 fondsenwerving	 en	 begroting	 en	 budgettering.	 Daarnaast	 worden	 de	 talenten	 ook	
meegenomen	 op	 beurzen	 zoals	 de	 Tefaf,	 de	 Museumvakdagen	 en	 de	 kennisdag	 van	 de	
Nederlandse	Museumvereniging	over	collecties,	waar	ze	een	bijpassende	opdracht	krijgen.	
Deze	cursussen	worden	door	de	talenten	als	nuttig	ervaren.	“Erg	divers,	erg	informatief	en	
nuttig	 voor	 nu	 en	 voor	 een	 latere	 carrière.”	 “Het	 opleidingsaanbod	 is	 veelzijdig	 en	 vaak	
interessant.	Ook	de	trainingen	die	op	locatie	in	musea	worden	gegeven	zijn	heel	prettig	omdat	
je	de	kennis	gelijk	in	de	praktijk	kan	toepassen.”		

	
Voortgang/Toekomst	

	
Inmiddels	heeft	“Erfgoedtalent”	vierenveertig	talenten	geplaatst	op	passende	kansplaatsen	
binnen	het	werkveld	van	de	culturele	erfgoedsector	en	diverse	van	hen	zijn	ook	doorgeplaatst	
naar	 een	 tweede	 kansplaats.	 Dit	 gebeurde	 ofwel	 als	 verlengde	 opdracht	 binnen	 dezelfde	
organisatie	 ofwel	 binnen	 de	 organisatie	 van	 een	 andere	 opdrachtgever.	 Van	 de	 eerste	 13	
talenten	 die	 in	 totaal	 een	 jaar	 hebben	 deelgenomen	 aan	 het	 project	 is	 nog	 niemand	
uitgestroomd	 zonder	werk.	 Er	 zijn	 talenten	onder	 hen	die	 op	detacheringsbasis	 via	Vriens	
Archeo	Flex	een	opdrachtverlenging	hebben	gekregen,	maar	ook	talenten	die,	na	afloop	van	
het	project,	een	direct	contract	aangeboden	hebben	gekregen	bij	de	opdrachtgever.	Ook	zijn	
er	talenten	bij	die	bij	sollicitatie	op	vacatures	nu	meer	bagage	hadden	en	het	wel	lukte	om	de	
baan	te	bemachtigen.	Dat	is	natuurlijk	geweldig	en	precies	waar	we	het	voor	doen!		
	
“Erfgoedtalent”	gaat	dan	ook	door	met	het	vinden	van	kansplaatsen	en	het	maken	van	de	
match	tussen	starter	en	opdrachtgever.	Het	zou	geweldig	zijn	als	er	nog	veel	meer	talenten	
een	passende	baan	of	opdracht	binnen	de	sector	weten	te	vinden!	
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Bijlage	1	
Het	Landelijk	Contact	van	Museumconsulenten	en	Vriens	Archeo	Flex	

	
Het	Landelijk	Contact	van	Museumconsulenten	(LCM)	
	
Het	Landelijk	Contact	van	Museumconsulenten	(LCM)	is	het	samenwerkingsverband	van	de	
museumconsulenten	 in	 Nederland.	 De	 ondersteuning	 van	 musea,	 met	 als	 doel	
kwaliteitsverbetering	en	vergroting	van	het	publieksbereik,	 is	de	kern	van	het	werk	van	de	
museumconsulent.		

Het	LCM	wil	de	‘breedtesport’	van	het	erfgoedveld	ondersteunen	door	juist	de	kracht	
en	de	waarde	van	deze	breedte	centraal	te	stellen	en	te	versterken.	Het	is	de	missie	van	het	
LCM	om	musea	en	aanverwante	organisaties	in	de	hele	breedte	van	het	veld	te	ondersteunen	
in	het	optimaal	benutten	van	hun	collecties,	en	om	het	belang	van	de	fijnmazige	infrastructuur	
van	collectie	beherende	instellingen	beter	zichtbaar	te	maken	en	te	onderstrepen.	Het	LCM	
wil	kwaliteitsverbetering	en	professionalisering	realiseren,	niet	alleen	in	de	grotere	collectie	
beherende	instellingen,	maar	vooral	ook	in	de	kleinere,	lokale	instellingen,	die	veelal	geheel	
of	grotendeels	zonder	overheidsfinanciering	en	met	uitsluitend	vrijwilligers	werken,	en	ook	
de	betekenis	van	die	organisaties	in	het	cultuurhistorische	veld	beter	zichtbaar	maken.	
	
Vriens	Archeo	Flex	
	
Vriens	 Archeo	 Flex	 is	 een	 landelijk	 opererend	 uitzendbureau	 binnen	 de	 culturele	
erfgoedsector.	Medewerkers	en	opdrachtgevers	kunnen	bij	Vriens	Archeo	Flex	terecht	voor	
functies	binnen	de	archeologie,	monumentenzorg,	cultuur-	en	bouwhistorie	en	het	museale	
werkveld.	 Zowel	 starters	 als	 ervaren	 kandidaten	 vinden	 bij	 Vriens	 Archeo	 Flex	 een	 prima	
thuisbasis,	 waar	 zij	 de	 gewenste	 ervaring	 op	 kunnen	 doen	 bij	 afwisselende	 projecten	 en	
opdrachtgevers.	Bij	uitzenden	en	detacheren	treedt	Vriens	Archeo	Flex	op	als	werkgever	en	
neemt	daarbij	ook	het	werkgeversrisico	weg	bij	de	organisatie,	alsmede	de	administratieve	
rompslomp	die	daarbij	hoort.	En	ook	heel	belangrijk:	de	opdrachtgever	blijft	flexibel.	Zij	is	met	
tussenkomst	van	Vriens	Archeo	Flex	niet	gebonden	aan	de	ketenregeling	van	de	Wet	Werk	en	
Zekerheid,	waarbinnen	slechts	3	tijdelijke	contracten	binnen	de	periode	van	maximaal	2	jaar	
mogen	worden	afgesloten,	maar	kan	een	veel	langere	tijd	(5,5	jaar)	gebruik	maken	door	het	
volgen	van	de	ABU	CAO.	Vriens	Archeo	Flex	gaat,	gezien	haar	specialisatie,	het	niet	uit	de	weg	
om	 een	 medewerker	 uiteindelijk	 een	 vast	 dienstverband	 aan	 te	 bieden.	 Met	 o.a.	 deze	
voordelen	 voor	 een	 opdrachtgever	 worden	 hopelijk	 meer	 werknemers	 op	 betaalde	 basis	
ingezet	en	wordt	het	“gedwongen	ZZP-schap”	teruggedrongen.	

Ook	voor	werknemers	bestaat	er	een	meerwaarde	om	opdrachten	uit	 te	voeren	op	
flexibele	 basis.	 Vaak	wordt	 hen	 nu	 gevraagd	 om	 ZZP-er	 te	worden	om	 te	 kunnen	worden	
ingehuurd	door	een	 organisatie.	Maar	velen	 van	 hen	willen	dat	eigenlijk	helemaal	niet.	 Er	
komt	nogal	wat	kijken	bij	ZZP-schap	en,	zeker	met	de	veranderde	wet	DBA,	zijn	er	absoluut	
risico’s	voor	een	ZZP-er	én	de	opdrachtgever.	Vaak	wordt	gehoord	dat	een	starter	zich	vooral	
op	het	werk	wil	richten,	doen	waar	hij	goed	in	is	en	wat	hij	leuk	vindt.	Hij	zit	helemaal	niet	te	
wachten	op	het	oprichten	en	bijhouden	van	een	eigen	onderneming.	Een	andere	meerwaarde	
voor	een	werknemer	om	op	uitzend-	of	detacheringsbasis	te	werken,	is	dat	hij	flexibel	is.	Met	
de	 flexibiliserende	 arbeidsmarkt	 zien	 we	 een	 verschuiving	 van	 baanzekerheid	 naar	
werkzekerheid	en	is	een	bepaalde	mate	van	flexibiliteit	steeds	meer	gewenst.	De	medewerker	
heeft	 de	 vrijheid	 om	 voor	 hem	 passende	 opdrachten	 eruit	 te	 pikken	 en	 in	 verschillende	
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keukens	te	kijken.	En	dat	doet	hij	vanuit	een	en	dezelfde	werkgever,	waardoor	hij	doorlopend	
recht	heeft	op	pensioen,	WW	en	andere	rechtspositionele	regelingen.	Dit	in	tegenstelling	tot	
een	ZZP-er	die	alles	zelf	moet	verzekeren.	
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Bijlage	2	
Diagrammen	

	
Diagram	1	inschrijvingen		

	
	
Diagram	2	intakes	

	
	
Diagram	3	pitches	

	

74

92

166	inschrijvingen

Afgewezen	of	teruggetrokken	na	
inschrijving

Intake

28

51

13

92	intakes

Afgewezen	of	
teruggetrokken		na	intake

Pitch	gehad

pitch	gepland

10

5
34

49
pitches

Afgewezen	na	pitch

Teruggetrokken	na	pitch

Gestart	in	project	na	
pitch
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Diagram	4	geplaatste	talenten	

	
	
Diagram	5	afgeronde	trajecten		

	
	
Diagram	6	succesratio	

	
	

8

44

9

61	talenten	in	project	(waarvan	10	zonder	
pitch)

Afgewezen	of	
teruggetrokken	na	
deelname	project

Geplaatst	bij	een	
kansplaats

Nog	niet	geplaatst

5

8

13	succesvol	afgeronde	trajecten	(van	
de	44	geplaatste	talenten)

Overgenomen	na	enkele	
kansplaats,	direct	in	
dienst	opdrachtgever	of	
andere	culturele	
werkgever

detachering	bij	dezelfde	
opdrachtgever	na	project

374
5

9

Succesratio:	55	vacatures	totaal
Aantal	ingevuld	

Niet	ingevuld	

Open	

Ingetrokken	


