
 

 
 
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) is een internationaal centrum voor 
onderzoek naar sociaaleconomische geschiedenis dat werkt voor wetenschap en samenleving. Het 
verricht excellent onderzoek en biedt toegang tot de rijkste sociaaleconomisch-historische collectie 
ter wereld.  
 
We maken deel uit van het KNAW Humanities Cluster, een samenwerkingsverband van drie 
instituten van de KNAW. Daarin wordt geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, 
etnologie, letterkunde, taalkunde) verricht waarbij digitale methoden en technieken een 
belangrijke rol spelen. 
 

We zijn op zoek naar een 

Wetenschappelijk Medewerker Collectievorming 
(30,4 uur per week, 0,8 fte) 

De Afdeling Collectievorming verzamelt archieven, publicaties, beeld- en geluidsmateriaal en digitale 
bronnen rond het thema arbeid en arbeidsverhoudingen en bredere sociale en 
sociaaleconomische thema's en sociale bewegingen. Er werken zeven gemotiveerde medewerkers in 
teamverband. Ieder heeft een thematisch of regionaal specialisme. Onze focus ligt op het 
verzamelen van uniek en primair materiaal, zowel van bekende en gevestigde als van nieuwe 
organisaties en organisatievormen, en van de personen die daarin actief zijn.  
We werken aan de overgang van acquisitie van papieren bronnen naar digitaal materiaal, en streven 
actief naar versterking van de (met name digitale) collectievorming van transnationale bewegingen 
en buiten West-Europa. Daarbij willen we meer aandacht geven aan in de gevestigde 
geschiedschrijving onderbelichte thema’s en narratieven, en aan diversiteit en inclusiviteit, zowel in 
het materiaal dat we verzamelen als in de manier waarop we dat doen.  
 
Functie-inhoud: 

• Je ontwikkelt plannen op het gebied van collectievorming en voert deze uit, in het bijzonder 
op het gebied van internationale organisaties en stromingen. 

• Je levert een vernieuwende bijdrage aan de ontwikkeling van het collectiebeleid. 
• Je legt en onderhoudt contact met personen en organisaties, veelal in het buitenland, 

waaronder gevestigde organisaties waar we al jarenlang mee samenwerken, maar ook 
vluchtige transnationale ‘web-based’ netwerken. 

• Je bouwt een netwerk van contactpersonen, correspondenten en vertegenwoordigers op. 
• Je zorgt voor de ontvangst van het materiaal, sluit overeenkomsten af, legt informatie over 

de collecties vast en draagt dit over aan de verwerkende afdelingen. 
• Je bent in dialoog met onderzoekers, gebruikers en maatschappelijke partners om de 

collectievorming met onderzoeksprogramma's, gebruikerswensen en maatschappelijke 
ontwikkelingen in verband te brengen. 

• Je draagt bij aan de bekendheid en maatschappelijke impact van de collecties door 



presentaties en teksten. Denk aan web, video, sociale media, medewerking aan events en 
tentoonstellingen. 

• Je draait mee in het team van de afdeling Collectievorming met alle daarin voorkomende 
inhoudelijke en praktische werkzaamheden. 

 
Functie-eisen: 

• Je bent goed op de hoogte van hedendaagse mondiale sociale, economische en politieke 
kwesties en bewegingen. 

• Je hebt brede belangstelling voor het historische verzamelterrein van het IISG. 
• Je bent digitaal vaardig, en vertrouwd met het gebruik van digitale / sociale media en de 

wijze waarop sociale bewegingen deze inzetten. 
• Je hebt gevoel voor verzamelen, durft te selecteren en keuzes te maken. 
• Je bent sensitief in de omgang met personen en organisaties van uiteenlopende aard en 

achtergrond. 
• Je bent uitstekend in staat je mondeling en schriftelijk uit te drukken en aansprekende 

presentaties te geven. 
• Je houdt van organiseren en leidt graag projecten. 
• Je bent flexibel, pragmatisch en vasthoudend. 
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken, neemt zelfstandig beslissingen maar 

weet wanneer overleg nodig is. 
• Je hebt een uitstekende beheersing van het Engels en bij voorkeur ook van het Nederlands. 

Daarnaast beheers je nog een andere internationaal belangrijke, en voor het IISG 
relevante taal. 

• Je hebt een academische opleiding (MA) geschiedenis of een andere relevante opleiding in 
de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen. 

• Het werkt in je voordeel als je ervaring en affiniteit hebt met collecties, erfgoed en 
informatiebeheer in bibliotheek of archief. 

 
Salaris en aanstelling: 
De aanstelling bij het de KNAW/IISG is voor de duur van twee jaar met uitzicht op een vast 
dienstverband. Het salaris bedraagt afhankelijk van je relevante werkervaring en kwalificaties 
minimaal  €2.588,- en maximaal €4.757,- bruto per maand (schaal 10/11 CAO-Nederlandse 
Universiteiten) bij een fulltime-aanstelling. Het IISG biedt aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede 
pensioenregeling en 6 weken vakantie op jaarbasis . 
 
Reactie: 
Graag ontvangen we uiterlijk 28 oktober 2018 je sollicitatiebrief en cv via 
collectievormer@bb.huc.knaw.nl ter attentie van Denise van der Werf (jr. P&O Adviseur). Vermeld 
bij het onderwerp: Wetenschappelijk Medewerker Collectievorming. Wil je meer weten over deze 
functie? Neem dan contact op met Afelonne Doek, directeur Collecties via ado@iisg.nl, Marien van 
der Heijden, hoofd Collectievorming via mvh@iisg.nl of via telefoonnummer 020-6685866. Meer 
informatie over het IISG vind je op socialhistory.org. 
 
Wij streven ernaar dat ons personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht voorkeur en culturele 
achtergrond de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als 
kandidaten solliciteren die de diversiteit van ons team kunnen vergroten. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


