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Monumentenwacht Overijssel is op zoek naar:  

een Monumentenwachter / inspecteur gebouwd erfgoed!   

 

Overijssel kent prachtige dorpen, authentieke Hanze steden en staat vooral ook bekend om het unieke 

landschap: van moeras tot akkers, veen, bossen en rivieren. En in dit gebied, voor de meest unieke 

gebouwen, zoeken wij een ervaren inspecteur gebouwd erfgoed. Zeg nou zelf: van waar kun je Overijssel 

beter bekijken dan vanaf de toren van een kerk, een prachtige molen, een landgoed, eeuwenoud stadshuis 

of één van de unieke (Saksische) boerderijen?! Want dát is wat je gaat doen als Monumentenwachter! Je 

komt op de meest unieke plekken!  

Zoek je een niet-alledaagse baan als inspecteur gebouwd erfgoed? Ben je avontuurlijk genoeg om 

kerktorens te beklimmen en inspecteren? Lijkt het je wel wat om eeuwenoude panden van binnen en 

buiten bouwtechnisch te verkennen? Heb je hart voor monumenten en wil je die een duurzame toekomst 

geven? En vind je het leuk om jouw vakkennis te delen en eigenaren te enthousiasmeren om werk te 

maken van jouw adviezen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Wat ga je doen? 

Als monumentenwachter voer je bouwkundige inspecties uit voor monumentale gebouwen in de 

provincie Overijssel. Je bekijkt en beschrijft de bouwkundige onderhoudsstaat, rapporteert de 

geconstateerde gebreken en formuleert onderzoeksmaatregelen om die te verhelpen.  

Het werk vraagt om bouwkundige kennis, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van historische 

materialen en restauratietechnieken. Bouwkundige adviezen weet je vaktechnisch te verwoorden en kun 

je ook overbrengen aan eigenaren. Je snapt waar eigenaren behoefte aan hebben. 

Je bent in staat kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden meteen uit te voeren. 

 

Waar en met wie? 

In Overijssel is een team van zeven wachters actief binnen verdeelde rayons. Wij zoeken iemand, in de 

basis, voor rayon: kop van Overijssel, Salland en soms ook in Flevoland. 

Ons kantoor staat in Dalfsen, maar je rijdt meestal vanuit huis naar de monumenten in jouw rayon om 

daarna thuis of op kantoor de inspectierapporten uit te werken. Het is dus handig als je in of nabij de 

provincie Overijssel woont.  

Deze werkwijze geeft je veel vrijheid, maar doet ook een beroep op je vermogen om zelf 

verantwoordelijkheid te dragen voor jouw werk. Waarbij je regelmatig samen met een collega op pad 

gaat. 
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Wie zoeken we? 

- Gedegen bouwkundige kennis door opleiding en/of werkervaring; 

- Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in de Nederlandse taal; 

- Kennis van restauratie- en onderhoudstechnieken; 

- Bijzondere interesse in historische materialen en het verwerken daarvan; 

- Enthousiasme en betrokkenheid ten opzichte van de erfgoedeigenaren en jouw collega’s; 

- Bekendheid met URL2005 en/of NEN2767 of bereidheid tot verdieping van kennis; 

- Ervaring met het werken in een digitaal rapportagesysteem; 

- Bekendheid met DWG- tekenprogramma’s; 

- Affiniteit met historische gebouwen en Overijssels erfgoed in het bijzonder. 

Monumentenwachters verrichten hun inspectiewerkzaamheden soms op grote hoogte, maar ook in 
kleine, lage ruimtes. Je hebt dus geen hoogtevrees en/of claustrofobie. En je hebt geen bezwaar tegen 
een eventuele aanstellingskeuring. 

 
Naast bovenstaande algemene functie-eisen stellen wij een open werkhouding op prijs, evenals 

collegialiteit, enthousiasme, leergierigheid en een prestatiegerichte, positieve instelling. 

 

Wat bieden we? 

Monumentenwacht Overijssel biedt jou een uitdagende en afwisselende functie met een werkweek van 

32 tot 36 uur (voltijd = 4 dagen x 9 uur). Hierbij wordt de CAO provincies gevolgd met goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden, zoals een Individueel Keuzebudget (IKB) met vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering.  

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring (schaal 7: minimaal € 2.210,50 tot maximaal € 3.136,19).  

In de eerste plaats gaan we een arbeidsovereenkomst aan voor 1 jaar, waarna (bij wederzijdse 

tevredenheid) dit overgaat in een vast dienstverband. 

 

Interesse? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en cv vóór 15 april naar Henk de Bruin, teamleider Monumentenwacht 

Overijssel: h.debruin@monumentenwachtoverijssel.nl. Bij vragen is Henk bereikbaar via 038 460 32 37. 
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Meer informatie over de Monumentenwacht Overijssel 

Al ruim 40 jaar is de Monumentenwacht er om eigenaren te ontzorgen bij de instandhouding van hun 

prachtige monumentale panden, interieurs, groen en archeologisch erfgoed. 

Met grote kennis van de regionale eigenheid, ervaring en (onafhankelijke) deskundigheid begeleiden de 

monumentenwachters bij onderhoud en verduurzaming van rijksmonumenten, provinciale en 

gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en in een beschermd stads- of 

dorpsgezicht. 

De wachters inspecteren, adviseren, rapporteren, monitoren en voeren klein (nood)herstel uit. Inspecties 

worden uitgevoerd met de modernste technieken: drones, endoscopen en warmtecamera’s. 

Vanuit de visie dat structurele periodieke inspecties en klein herstel, groot leed (achterstalligheid) 

voorkomt. 

Het inspectiewerk van de Monumentenwacht wordt dan ook ondersteund door de provincies, zodat onze 

ervaring en deskundigheid voor iedereen tegen een gesubsidieerd tarief beschikbaar is. 

Monumentenwacht Overijssel werkt, om doorontwikkeling van kennis en organisatie met elkaar te 

kunnen delen, samen met Monumentenwacht Drenthe, Flevoland en Fryslân vanuit de sterke 

moederorganisatie Monumentenwacht De Vier Provinciën F D F O. 

www.monumentenwachtoverijssel.nl  

 

http://www.monumentenwachtoverijssel.nl/

