
Vacature museummedewerker - Horebeke 
 

 
 
Protestants Museum ‘De Geuzenhoek’ te Horebeke zoekt een museummedewerker 
(m/v). We bieden een functie aan in deeltijd. Het museum is gelegen in de 
‘Geuzenhoek’ en maakt deel uit van het bijzondere patrimonium van de plaatselijke 
protestantse kerk. In de afgelopen jaren is het museum gerenoveerd en is er een 
masterplan opgesteld. In het masterplan is de missie van het museum als volgt 
verwoord:  
 

‘De Geuzenhoek, met het museum als middelpunt, moet in 2025 dé plaats in 
Vlaanderen zijn geworden, waar je naartoe gaat, als je het protestantisme wilt 
ontdekken, zowel voor kinderen, tieners, volwassenen als senioren.  
Daarnaast willen we meer in beeld komen als interessante toeristische 
bestemming in de regio de Vlaamse Ardennen.’  

 
Profiel medewerker museum:   
We zoeken iemand (m/v) die meelevend lid is van een protestantse of evangelische 
gemeente. Een medewerker met goede communicatieve vaardigheden, die graag 
initiatief neemt en die passie heeft voor geschiedenis.  
 
Kennis/vaardigheden: 
- theologische, historische of pedagogische opleiding 
- degelijke Bijbelkennis  
- kent de geschiedenis van het protestantisme (Luther, Calvijn), de Geuzenhoek en 
het protestantisme in Vlaanderen/België of is bereid zich hierin te verdiepen 
- durft initiatief te nemen én wil samenwerken 
- vaardig met computers 
- ervaring met werking musea is een voordeel 

 
Taken:  
- de tentoonstelling (vast, wisselend) mee helpen samenstellen en moderniseren 

 - programma’s samenstellen voor scholen en andere groepen bezoekers 



- PR: contact leggen met scholen en andere potentieel geïnteresseerde groepen 
- meehelpen om activiteiten als lezingen of concerten te organiseren  
- rondleidingen geven, het museum openhouden (als onderdeel van het team) 
- het archief bijhouden 
- contact onderhouden met museumbestuur, de kerk (plaatselijk, district) 

 
 En verder:  

De medewerker zal ermee akkoord moeten gaan, dat een deel van de werktijd niet 
bestaat uit vaste uren maar flexibel ingevuld zal worden. Maar we vragen niet alleen, 
we hebben ook wat te bieden: de museummedewerker zal mogen rekenen op 
praktische ondersteuning van de dominee en van een begeleidingscommissie. 
Hoewel we veel hechten aan samenwerking, krijgt de nieuwe werknemer ook de 
nodige vrijheid om zijn/haar taken wat tijd en inhoud betreft, zelf in te delen.  
 
De wedde bedraagt 1.907,33€ bruto per maand. Hierbij moet worden vermeld dat er 
geen bijkomende onkostenvergoeding is voorzien voor reizen en telefoneren. Een 
deel van de wedde (20%) is bestemd om deze kosten te dekken.   
 
Contact: 
Reageren op deze vacature kan tot 21 mei. Gelieve uw sollicitatie of eventuele vragen 
te richten tot ds. Simon van der Linden: 055-613352 of 
ds.s.f.vanderlinden@gmail.com.  
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