
 

 

Vacatures 
 

Adrianus VI 

Adrianus VI is een katholiek genootschap van en voor studenten en jonge professionals.  

 Vacature 1: Vrijwillig(st)er Adrianus VI 

Omschrijving: voor Adrianus VI worden vrijwilligers gevraagd die meehelpen bij de organisatie van de lezing en 

andere activiteiten van Adrianus VI. We komen enkele keren per jaar in Utrecht bij elkaar.  

Profiel: student of jonge professional met interesse voor katholicisme en de rol daarvan in de samenleving. 

Gestreefd wordt ernaar om in elk van de grote (universiteits)steden vertegenwoordigd te zijn. 

 

Canon van het katholiek erfgoed in Nederland  

Op de website van Stichting Katholiek Erfgoed verschijnt de canon van het katholiek erfgoed in Nederland. Voor 

gebieden binnen elk van de vijf regio’s (Groningen-Leeuwarden, Rotterdam-Haarlem, Utrecht, Den Bosch-Breda 

en Roermond) zal een top 25 van katholiek erfgoed worden beschreven.  

 Vacature 2: Vrijwillig(st)er Canon (redacteur of adviseur) 

Omschrijving: voor de Canon van het katholieke erfgoed in Nederland worden vrijwilligers gezocht die zorgen voor 

één of meer van genoemde regio’s. Werkzaamheden: samenstellen van top 25 van katholiek erfgoed in gebieden 

binnen een regio, aansturen vaste medewerkers en beoordelen en redigeren van aangeleverde teksten.  

Profiel: vrijwilligers met redactionele vaardigheden en interesse voor katholiek erfgoed en geschiedenis van één 

van genoemde regio’s. Er komen twee redacteuren per regio. In verband met de samenstelling en ter 

ondersteuning van de redactie zullen er tevens twee adviseurs per regio komen.  

 Vacature 3: Vrijwillig(st)er Canon (vast medewerker) 

Omschrijving: voor de Canon van het katholieke erfgoed in Nederland worden vaste medewerkers die teksten en 

beelden aan de regionale redactie willen aanleveren in power point (zie Canon Amsterdam) voor kerken, kloosters, 

bedevaarten, personen, congregaties, voorwerpen etc. uit de top 25 van katholiek erfgoed in hun omgeving.  

Profiel: vrijwilligers voor redactie met interesse voor het katholieke erfgoed en de geschiedenis van één van hun 

regio die zich willen inzetten voor samenstelling en invulling van de regionale Canon. 

 

Stichting Katholiek Erfgoed 

 Vacature 4: Webmaster  

Omschrijving: assisteren bij het beheer van de website van Stichting Katholiek Erfgoed.  

Profiel: vrijwilliger met interesse voor het katholieke erfgoed. 

 

Vacatures: geïnteresseerden kunnen zich tot Stichting Katholiek Erfgoed wenden 

(stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl).  
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