
 

De Stichting NVBS-Railverzamelingen beheert een enorme collectie documenten, tekeningen, films, 

foto’s, negatieven, dia’s en vervoerbewijzen. Meer dan 45 enthousiaste vrijwilligers werken aan het 

beheren van de verzamelingen, zoals het sorteren en archiveren van binnengekomen documenten 

uit schenkingen en nalatenschappen. Ook het digitaliseren en verbeteren van foto’s en negatieven 

behoort tot de activiteiten. 

Geïnteresseerd in de geschiedenis van de NS en andere vervoerders, in het bijzonder het 

materieel? 

Kom helpen als assistent-beheerder voor de Documentatie Spoorwegen Nederland! 

Als assistent-beheerder ontdek je wat er in onze archieven zit, maar ook beoordeel je 'nieuwe' 

documenten die via nalatenschappen bij de NVBS binnenkomen. Je gaat de historische waarde na en  

kijkt wat er al in de verzameling van SNR aanwezig is. Daarnaast houd je een catalogus bij. Kortom, 

een boeiende vrijwilligersjob voor railhobbyisten die graag grasduinen in historische en meer recente 

documenten over spoorwegen en spoorwegmaterieel. 

Onze wensen 

 Je hebt enige kennis van de facetten van de NS en haar voorlopers, in het bijzonder  

locomotieven, treinstellen en ander materieel. Ook het materieel van andere vervoerders in 

Nederland is je niet onbekend. 

 Wat je nog niet weet is niet zo'n punt, want je bent nieuwsgierig én leergierig. 

 Je bent accuraat, hebt enige redactionele kwaliteit en kunt met Word en/of Excel goed overweg. 

 Je bent bereid naar Amersfoort te komen (reiskosten worden vergoed). 

Tijdsbeslag 

 

Bepaal zelf hoeveel uur je per week of maand aan het archiveren wilt besteden. Ingewerkt word je  

op maandag, woensdag en/of donderdag, daarna werk je in overleg op werkdagen (behalve dinsdag) 

tussen 10.20 en 16.00 uur en op de zaterdagen wanneer ook de NVBS-winkel en -bibliotheek 

geopend zijn tijdens dezelfde uren.  

De voordelen 

 Het beheerdersteam is een serieuze maar gezellige en collegiale club die elkaar ondersteunt en 

regelmatig gezamenlijk luncht en dan diverse wetenswaardigheden met elkaar uitwisselt.  

 Je leert veel over de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland. 



 Je kunt als vraagbaak dienen voor leden van de NVBS en onderzoekers op weg helpen. 

 Werktijden in overleg. 

 Reiskostenvergoeding. 

Meer weten? Interesse of heb je een vraag? Bel dan met 

 Evert Heusinkveld, beheerder Documentatie Spoorwegen  

Telefoon  0546-532774; e-mail: documentspoor@nvbs.com 

 

 Evert van Laar, assistent-beheerder Documentatie Spoorwegen 

Telefoon: 070-3654971; e-mail: documentspoor@nvbs.com 

 

 Maikel Rörik, bestuurslid  Sichting NVBS-Railverzamelingen 

Telefoon M: 06-51905495; e-mail: mrorik@gmail.com 

 

Of kom eens vrijblijvend kijken in Amersfoort! 
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