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In 2018 hadden in totaal 71 fte’s een vaste- of tijdelijke betrekking bij
een archeologisch depot in Nederland, in 2017 waren dat er nog 56. Ook werkten er in 2018
in totaal 54 stagiaires en 262 vrijwilligers in deze depots. Het depot van Den Bosch had de
meeste FTE's in vaste en tijdelijke dienst: 5 in totaal. Ook had dit depot in 2018 de meeste
vrijwilligers: 60.

Fte's provincies

Gemeenten

Gemeenten

Vrijwilligers provincies

Gemeenten

Gemeenten

Bovenstaande grafieken tonen het aantal vaste- en tijdelijke medewerkers in de
archeologische depots van het rijk, de provincies en gemeenten in fte’s, evenals het aantal
vrijwilligers en stagiaires in 2018.

Depot Den-Bosch de meeste fte's
In de provinciale depots werkten in 2018 in totaal 36,7 fte's, 29,8 in vaste- en 6,89 in
tijdelijke dienst. Noord-Holland had in totaal de meeste FTE's, 4, en ook de meeste
hiervan in vaste dienst, 3. Het NAD Nuis had met 1,8 FTE de meeste werknemers in
tijdelijke dienst, .
In tegenstelling tot de provincies hebben de gemeenten veelal geen aparte
depotbeheerder in dienst, maar maakt het depot onderdeel uit van de werkzaamheden
van de stadsarcheoloog. De omvang van de depotwerkzaamheden bij de gemeenten is
dan ook een inschatting op basis van het aantal bestede uren. De inschatting van de
gemeentelijke depots is dat het aantal medewerkers in 2018 in totaal 34,54 FTE bedroeg,
waarvan 28,25 in vaste- en 6,29 in tijdelijke dienst. In Den-Bosch en Nijmegen waren in
2018 in totaal de meeste FTE's werkzaam (respectievelijk 5,2 en 4,0). Den-Bosch
had bovendien de meeste (alle) FTE's in vaste dienst (5,2). Leiden had de meesteFTE's in
tijdelijke dienst (1,2).

54 stagiaires en 262 vrijwilligers in 2018
Er waren in 2018 in totaal 54 stagiaires en 262 vrijwilligers te vinden in de archeologische
depots. Het gemeentelijke depot van Den Bosch maakte in 2018 wederom het meeste
gebruik van vrijwilligers (60) gevolgd door Delft en Breda met respectievelijk 35 en
29 vrijwilligers. Bij de provinciale depots waren in 2018 zo'n 36 vrijwilligers, waarvan bijna
de helft in het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis (15).
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Verantwoording:
De gegevens zijn verzameld middels een enquête die de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed heeft gehouden bij 10 provinciale archeologische depots, 1
Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie en 29 gemeentelijke archeologische
depots.
Vanaf 2014 worden de cijfers van de meeste indicatoren jaarlijks door de
depothouders zelf bijgehouden en geactualiseerd. Alleen de indicator met
betrekking tot de beschikbare opslagruimte van de depots en de
indicator betreffende het aantal verpakkingseenheden en records binnen de
depots zullen eens in de vijf jaar worden geupdate.
Lees hier meer over het onderwerp Archeologische depots.

