
 

Het Kaarsenmuseum in Baarle-Hertog beheert de nalatenschap van kaarsenmaker Frits Spies. In 

totaal bezitten we een 70-tal kaarsen, maar daarnaast ook nog het werkmateriaal waarmee Spies zijn 

kunst in bijenwas realiseerde en een uitgebreide collectie documentatie, foto’s en films. Jaarlijks 

ontvangen wij 5000 bezoekers, zowel in groep als individueel. We zijn een kleine, maar hechte 

vrijwilligersorganisatie met een 12-tal actieve medewerkers.  

Het Kaarsenmuseum is momenteel in een transitieproces om de toekomst van het museum in 

Baarle-Hertog te waarborgen. Om een goede basis te leggen voor een vernieuwde 

publiekspresentatie, moeten we eerst onze collectie volledig digitaliseren en registreren. We krijgen 

daarbij ondersteuning vanwege Erfgoedcel Noorderkempen die zowel de materialen als de software 

voorziet om dit traject tot een goed einde te brengen. Eén maal alles is gedigitaliseerd, is het 

natuurlijk de bedoeling om hiermee ook in de opstelling van het museum en daarbuiten aan de slag 

te gaan. 

Enthousiaste vrijwilligers Digitalisering (m/v) gezocht! 
 

Taken 
- Fotograferen en scannen van alle collectiestukken 

- Registreren en beschrijven van alle collectiestukken in de online databank van Erfgoed 

Noorderkempen  

- Preventieve conservering: het zuurvrij verpakken van documentatie en foto’s in de daartoe 

bestemde materialen 

 

Wij bieden jou 
- Werken in een uniek museum in een unieke gemeente 

- Wij zorgen voor een opleiding van één dag om je te leren werken met de online toepassing 

- Daarnaast kun je altijd rekenen op coaching tijdens je werkzaamheden  

- Je komt terecht in een gemotiveerd team 

 

Functieprofiel/Vereisten 
- Je kan zelfstandig werken 

- Je bent gemotiveerd om mee te werken aan een uniek erfgoedproject 

- Je bent bereid een opleiding te volgen 

- Je kunt je regelmatig overdag vrijmaken 

- Je kunt vlot overweg met PC en internet 

 

Interesse 
Bij interesse graag motivatie en CV sturen naar Nicole Ragas-Joosen (info@kaarsenmuseum.nl) 

mailto:info@kaarsenmuseum.nl


Kaarsenmuseum: www.kaarsenmuseum.nl    

Erfgoed Noorderkempen: www.erfgoednoorderkempen.be   
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