
 

Museum om de Hoek zoekt een projectleider voor ‘Samen Meer Mokum’ 
Om de hoek gebeuren de mooiste dingen! Museum om de Hoek (MODH) is een samenwerkingsverband van 22 
buurtmusea in Amsterdam. Ze zijn verspreid door de stad en laten de bezoeker op locatie kennismaken met 
bijzondere buurten en karakteristieke verhalen. Verhalen over de lokale geschiedenis van specifieke buurten, over 
cultureel erfgoed en het samenleven in en rondom Amsterdam, over het verleden, het hier en nu, en de toekomst. 
 
Het samenwerkingsverband heeft als doel de zichtbaarheid en mogelijkheden van de kleinere instellingen binnen 
de ‘museummarkt’ wat dichter te brengen bij die van de grote musea in Amsterdam en Nederland. Dat gebeurt in 
de vorm van gezamenlijke projecten, gezamenlijke promotie, kennisopbouw en -uitwisseling, en eventueel een 
vrijwilligerspoule etc. Op dit moment loopt zelfs een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. 
 
Voor dit project, Samen meer Mokum, werkt MODH samen met het Amsterdam Museum om meer zichtbaarheid 
voor de buurtmusea te genereren en om het netwerk van deelnemende musea verder te versterken. Elk half jaar 
maken maximaal vier instellingen van MODH een tentoonstelling in het Amsterdam Museum aan de Amstel, met 
daarbij passende publieksprogrammering. Deze tentoonstellingen gaan onder meer over thema’s als armoede, 
gentrificatie en kolonisatie.  
 
Er zijn in totaal zes periodes voorzien. Onlangs is de tentoonstelling van periode 2 in het Amsterdam Museum 
geopend. Voor deze en de volgende periodes (september 2022–december 2025) zoekt MODH een projectleider. 
De deelnemende musea maken de tentoonstellingen en publieksprogramma’s zelf, in samenwerking met het 
Amsterdam Museum. De projectleider vanuit MODH is verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele 
programma t/m 2025. De projectleider legt verantwoording af aan het bestuur van MODH. 
 
Taken 
- Organisatie: contact onderhouden met de deelnemende musea en het Amsterdam Museum. De deelnemende 

musea stimuleren en adviseren, ook over fondswerving. 
- Productie: ondersteunen bij de productie van de tentoonstellingen en publieksprogramma’s van de 

deelnemende musea. 
- Marketing/communicatie: de tentoonstellingen en publieksprogramma’s onder de aandacht brengen van de 

doelgroepen en zorgdragen voor interne communicatie naar de deelnemende musea, eventueel met 
ondersteuning van een stagiair. 

- Administratie: zorgdragen voor verslaglegging en verantwoording. 
 
Gevraagd 
- Beschikbaar voor circa 8 uur per week voor de komende 3 jaar. 
- In staat om (grotendeels) vanuit huis te werken. 
- Ervaring met tentoonstellingen en/of publieksprogramma’s. 
- Vaardig in het coördineren van uiteenlopende (vrijwilligers-)organisaties. 
 
Wij bieden 
- Dynamisch werkveld in de Amsterdamse museumsector. 
- Veel zelfstandigheid. 
- Een financiële vergoeding. 
 
Voor meer informatie 

Neem contact op met secretaris@museumomdehoek.nl en laat uw telefoonnummer achter met een gewenst 
belmoment, dan bellen we u. Of stuur meteen uw cv met een korte motivatie! 

Zie ook www.museumomdehoek.nl. 
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