
 

 

De cel preventieve conservatie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) 

zoekt een 

Contractueel wetenschappelijk assistent (m/v/x) 
(project Brain FRIABLE) 

 
Het project “FRIABLE. Valorisation and Preservation of friable medium on paper: Case Study on the 
collection of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium (RMFAB)» is een vierjarig netwerkproject van het 
programma BRAIN-be 2.0 (Federaal Wetenschapsbeleid – Belspo). Het project heeft tot doel de 
kwetsbaarheid te bestuderen van moderne werken op papier, gemaakt met poedervormige materialen 
(pastel, houtskool en krijt), een protocol uit te werken om de instandhouding ervan te garanderen en 
professionals op te leiden voor een betere preventieve conservering van dit soort werken. Het project steunt 
op een holistische benadering, waarbij kennis uit de (technische) kunstgeschiedenis, conservering en 
ingenieurswezen worden samengebracht voor een beter begrip van de toestand van een nationale collectie 
en een efficiënter riskmanagement. Het uitgangspunt van het project is tweeledig: 1) in het algemeen, de 
uitdagingen van preventieve conservering in verband met de kwetsbaarheid van poedervormige materialen 
die bij het creëren van kunstwerken worden gebruikt, en 2) meer specifiek, de dagelijkse uitdagingen bij het 
beheer en de conservering van het grote aantal van zulke kunstwerken uit de collectie moderne kunst op 
papier van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – KMSKB (tekeningen, pastels, 
aquarellen, etsen, foto’s gemaakt sinds ongeveer 1800). De KMSKB treden op als coördinator en het KIK is 
één van de partners. De Katholieke Universiteit Leuven, de Ecole nationale supérieure des arts visuels (La 
Cambre) en het Rijksmuseum Amsterdam zijn de andere partners. Het project wordt opgevolgd door een 
wetenschappelijk comité van internationale deskundigen. Als onderdeel van uw rol als wetenschappelijk 
medewerker werkt u nauw samen met alle leden van het projectteam. 
 
Doel: 

- Ontwikkeling van een protocol om de conservering te verbeteren 
- Professionals opleiden voor betere (preventieve) conserveringspraktijken voor dit soort kunstwerken 

Het KIK wil een voorbeeldfunctie vervullen op gebied van preventieve conservatie en speelt in dit verband 
een centrale en faciliterende rol in de FWI's. De cel preventieve conservatie wil zich verder profileren als 
expertisecentrum, met name op het gebied van risico- en conserveringsstrategieën. De consulenten van de 
cel hebben elk hun eigen expertisegebied op basis van hun opleiding in specifieke materialen (papier, 
schilderkunst, metaal, glas). In dit verband wil het KIK nauwe banden aanknopen met alle belanghebbenden 
in de brede zin van het woord, onder meer door deelname aan onderzoeksprojecten. 

 

Als lid van de wetenschappelijke staf van het KIK en de cel preventieve conservatie zal u met name worden 

betrokken bij de uitvoering van volgende Workpackages (in vet de WP waarvoor het KIK verantwoordelijk is) 

WP3. Corpus selection and Cataloguing 

WP4. Risk analysis based on values 

WP5. Materials Characterization (Technical study of friable media) 

WP6. Establishment of a methodology for Risk Assessment of Collections of Modern Friable Media 

WP7. Scientific and public output/ outreach 

 
De belangrijkste taken zijn: 

⮚ Beheer en coördinatie (administratie) van het project binnen het KIK 

⮚ Beheer en coördinatie van de workpackages waarvoor het KIK verantwoordelijk is 

⮚ Hulp en deelname aan workpackages waarbij het KIK betrokken is 

⮚ Actieve deelname aan het samenstellen van synthese-instrumenten betreffende schade en risico’s, 

terminologie, ... 

⮚ Deelname aan het opstellen van wetenschappelijke en vulgariserende teksten 

⮚ Actieve deelname aan het projecttoezicht in elke gewenste vorm (follow-up comité, vergaderingen, 

workshop …) 

 
Plaats van tewerkstelling 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel. 
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Profiel 

⮚ Master in de Conservatie-Restauratie van kunstwerken, specialisatie papier. Een Bachelor/Master in de 

kunstgeschiedenis is een pluspunt 

⮚ Ervaring met preventieve conservatie is een pluspunt 

⮚ Kennis van de andere landstaal is een pluspunt 

⮚ Een goede kennis van het Engels is een pluspunt 

⮚ Kennis op het gebied van kunst op papier uit de 19e en 20e eeuw en conserveringsproblemen wat betreft 

werken op papier; één of meer wetenschappelijke werken op dit gebied zijn een pluspunt 

⮚ Grondige kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access) 

⮚ U bent gemotiveerd om in een federale instelling te werken 

 
Competenties 

⮚ U werkt resultaatgericht, zeer nauwkeurig en uiterst georganiseerd 

⮚ Verantwoordelijkheidsgevoel en persoonlijke betrokkenheid bij het werk 

⮚ U werkt goed in teamverband 

⮚ Flexibiliteit 

⮚ Naleven van de opgelegde termijnen  

 
Arbeidsvoorwaarden  

U wordt aangeworven als contractueel wetenschappelijk medewerker met het overeenkomstige barema. We 
bieden een contract (30 % - 1,5 dag/week) van bepaalde duur (1 jaar, verlengbaar tot 4 jaar na een positieve 
evaluatie). 

 
Loon  

De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Assistent (klasse SW1) met de daaraan verbonden 
weddenschaal: 

- SW10: minimum bezoldiging van 38.854,50 € per jaar (volgens de huidige index) berekend voor een 
voltijdse betrekking ; 

- SW11 (indien minstens 2 jaar erkende wetenschappelijke anciënniteit): minimum bezoldiging van 
45.957,70 € (volgens de huidige index) berekend voor een voltijdse betrekking. 

 
Uurrooster 

De werkweek loopt van maandag tot vrijdag, met een flexibele verdeling van de dagen. 

 
Gewenste indiensttreding: zo vroeg mogelijk – maart 2022 
 
Voordelen 

⮚ mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 

⮚ uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 

⮚ gratis hospitalisatieverzekering 

⮚ gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

⮚ mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

⮚ allerlei sociale voordelen 

⮚ gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 

⮚ glijdende werkuren 

⮚ mogelijkheid tot telewerk  

⮚ interessante voordelen en aanbiedingen dankzij de kaart Fed+ 

⮚ overname van aantal jaren anciënniteit in de openbare sector 

 
Selectieprocedure 

De kandidaten moeten hun kandidaatstellingsdossier (pdf-bestand) uiterlijk op 31.01.2022 via mail sturen 
naar: vacature@kikirpa.be (referentie: kandidaatstelling Wetenschappelijk Assistent(e) (project Brain 
FRIABLE). Het dossier bestaat uit een motivatiebrief, een gedetailleerd cv met een lijst van publicaties, 
evenals een kopie van het/de vereiste diploma(s) en een uittreksel uit het strafregister. Na een screening van 
de ontvangen cv’s zal er een vergelijkende selectie worden georganiseerd. De kandidaten die geselecteerd 
worden op basis van hun dossier, zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met een interne jury. 
Een selectie van kandidaten die niet voor deze functie worden geselecteerd, krijgen de kans om te worden 
opgenomen in de aanwervingsreserve van de cel preventieve conservatie (geldig voor twee jaar). 

 

mailto:vacature@kikirpa.be
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Meer info 

…Over de sollicitatievoorwaarden of arbeidsomstandigheden 
Diane Belem / Human Resources 

hr@kikirpa.be  
…Over de jobinhoud:  
Marjolijn Debulpaep – verantwoordelijk cel preventieve conservatie KIK 

Adresse mail : marjolijn.debulpaep@kikirpa.be 
Laura Debry – assistent cel preventieve conservatie 

Adresse mail : laura.debry@kikirpa.be  
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