
	

 

 
 
Vacature Kasteelmanager Kasteel Doornenburg op ZZP basis 
Standplaats Doornenburg, ca.16 uur 
 
In je functie als Kasteelmanager ben je samen met de werkgroepen van het kasteel 
verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en de zakelijke exploitatie van het 
kasteel. De werkgroepen bestaan uit in totaal ca. 80 vrijwilligers en elke groep heeft 
een eigen coördinator die op vrijwilligersbasis werkt.  
Als Kasteelmanager ben je de spin in het web van de organisatie en werk je samen 
met de vrijwilligers, onder verantwoordelijkheid van een (onbezoldigd) bestuur. 
 
Over kasteel Doornenburg 
Kasteel Doornenburg is een familiekasteel bestaande uit een gebouwencomplex met 
een eigen museum, een daghoreca gerund door De Herberg, een woning met B&B 
(beide verhuurd) en 8 ha weiland en boomgaard waar om de zoveel tijd 
evenementen en festivals georganiseerd worden. Het kasteel is een rijksmonument. 
In het kasteel vinden er rondleidingen plaatst en ook regelmatig concerten. Feesten 
en partijen in de hoofdburcht worden door Buitenpoort Catering georganiseerd. Elke 
derde zondag van de maand traint de vrijwilligersgroep van re-enacters op het 
kasteel.  
 
Jan Herman van Heek kocht in 1936 het kasteel en richtte de Stichting tot Behoud 
van den Doornenburg op met als doelstelling het kasteel voor toekomstige 
generaties als monument te behouden en open te stellen. Het kasteel kreeg 
landelijke bekendheid als het kasteel van Floris, de tv-serie die 50 jaar geleden werd 
opgenomen bij het kasteel. Het kasteel wil verder professionaliseren en de 
bestaande organisatie van vrijwilligers verstevigen. Vanwege het vertrek van de 
huidige kasteelmanager zoeken wij naar een opvolger. 
 
Taken 
 

• Werkt samen met de werkgroepen en coördinatoren voor onder andere 
openstelling kasteel, kaartverkoop, rondleidingen, beheer en onderhoud van 
kasteel, promotie en marketing, organisatie evenementen en groenonderhoud; 

• Stelt een jaarprogramma op en programmeert evenementen, culturele 
activiteiten en vrijwilligersbijeenkomsten; 

• Vraagt subsidies aan voor evenementen en activiteiten (bij landelijke en 
regionale fondsen en), werft sponsor gelden bij bedrijfsleden en andere 
donateurs ; 

• verstrekt opdrachten aan derden en doet uitgaven binnen de vastgestelde 
budgetten van het jaarplan en een vastgesteld mandaat; 

• geeft leiding aan vrijwilligers coördinatoren en andere vrijwilligers van het 
kasteel; 



	

 

• is verantwoordelijk voor de acquisitie van het verhuren van het kasteel en/of 
aantrekken van evenementen en zorgt dat offertes gemaakt worden; 

• coördineert en voert samen met de evenementengroep publieksevenementen 
uit. 

 
 
 
Wat verwachten we? 
 

• HBO werk- en denkniveau, allround manager met leidinggevende ervaring;  
• Uit de omgeving afkomstig en met een regionaal netwerk 
• Een actieve, initiatiefrijke en enthousiasmerende persoonlijkheid; 
• Iemand die met voorstellen tot verbetering komt en die ook zelf in de praktijk 

weet te realiseren; 
• Ervaring met het organiseren van evenementen en/of festivals en het werken 

met vrijwilligers; 
• Verbindend vermogen, in staat om zowel intern als extern draagvlak te 

creëren; 
• Affiniteit met cultureel erfgoed 
• Bij voorkeur flexibel inzetbaar en regelmatig werken in de weekenden i.v.m. 

activiteiten. 
 
 
Wij bieden: 

• Een uitdagende en veelzijdige functie voor ca. 16 uur per week op ZZP-basis. 
• De beloning is marktconform en gebaseerd op de museum CAO. 

 
Interesse? 
Sollicitaties graag richten aan Stichting tot behoud van den Doornenburg, per email 
aan onze HRM vrijwilliger Astrid van Breugel, avanbreugel@kasteeldoornenburg.nl. 
Heb je interesse of verdere vragen, neem dan contact op met de voorzitter van de 
stichting Menno Tillema (mtillema@kasteeldoornenburg.nl)  U kunt reageren tot 21 
februari, de gesprekken zullen begin maart worden gepland. 
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