
 

 

Heb jij passie voor bouwhistorie?  

BAAC is een toonaangevend en innovatief onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van 

archeologisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek en gevestigd in ‘s-

Hertogenbosch. Jaarlijks voert een team van circa 70 enthousiaste medewerkers honderden 

archeologische en bouwhistorische onderzoeken in heel Nederland uit. BAAC hecht aan een 

prettige werksfeer en collegialiteit, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor medewerkers om 

zich te ontplooien. BAAC staat voor een eerlijk personeelsbeleid. Binnen onze filosofie 

passen geen kortdurende en 0-uren contracten: wij geloven in een duurzame relatie tussen 

werkgever en werknemer.  

Wij zoeken een: 

(senior) Bouwhistoricus 

16-24 uur per week 

 

Wat vragen wij? 

Ter versterking van onze Afdeling Archeologie & Bouwhistorie zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste (senior) bouwhistoricus met enkele jaren ervaring. Als bouwhistoricus verricht 

je zelfstandig bouwhistorisch onderzoek en stelt waardestellingen op. Dit alles conform de 

Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek zoals die zijn opgesteld door de Stichting 

Bouwhistorie Nederland (SBN) en de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed (RCE). Je werkt in 

een team van bouwhistorici, die regelmatig onderling overleg voeren, elkaar van feedback 

voorzien en kennis delen. Daarnaast staat een tweetal historici je ter beschikking voor 

eventuele verdieping van bepaalde kwesties.  

Een met goed gevolg afgesloten post HBO-opleiding Bouwhistorie in Utrecht vergroot jouw 

kansen om voor deze vacature in aanmerking te komen, maar is geen strikt vereiste: je dient 

vooral zelfstandig en zelfverzekerd onderzoek te kunnen verrichten. De bouwhistorici van 

BAAC zijn werkzaam in heel Nederland en incidenteel ook in België. Bezit van een rijbewijs is 

daarom een vereiste. Het schrijven van rapporten kan desgewenst via thuiswerken 

plaatsvinden. Als je ervaring hebt met kleurhistorisch onderzoek is dat een pré. Goede  

schrijfvaardigheid is uiteraard een absolute voorwaarde. 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan voor 16-24 uur per week bij een innovatief bedrijf dat er 

toe doet. In eerste instantie gaat het om een duur van één jaar, maar uiteraard 

met het uitgangspunt hiervan een vaste aanstelling te maken; 

• Afwisselend en zeer divers werk. Onze bouwhistorische portefeuille bevat alle 

denkbare soorten gebouwen, waaronder woonhuizen, kerken, kastelen, 



boerderijen en fabrieksgebouwen, van middeleeuwen tot naoorlogse 

bouwkunst, in de stad en op het platteland;  

• Een prettige collegiale werksfeer in een sterk multidisciplinair team bestaande 

uit archeologen, specialisten, historici, bouwhistorici en fysisch- en historisch-

geografen; 

• Goede mogelijkheden voor individuele ontwikkeling, waarbij je zelf de accenten 

kunt bepalen; 

• Een bij de functie en ervaring passend salaris en goede secundaire arbeids-

voorwaarden waaronder een laptop, verhuiskostenvergoeding en een goede 

pensioenvoorziening; 

• De mogelijkheid om deze functie te combineren met eigen ZZP-werk op een niet 

met de BAAC-werkzaamheden concurrerend vlak. 

 

Sollicitatieprocedure 

Herken je jezelf hierin en voldoe je aan de gestelde eisen of ben je toe aan de volgende stap 

in je carrière? Dan ontvangen wij graag voor  15 juni 2022 jouw sollicitatie! Jouw reactie t.a.v. 

Rob Gruben kun je per e-mail versturen aan info@baac.nl. 


