
 
Persbericht, 20 januari 2022 

TextielMuseum verwelkomt Rinske 
Jurgens als hoofd Museumzaken 
  

Rinske Jurgens begint per 1 februari 2022 als hoofd Museumzaken bij het 
TextielMuseum. Directeur Errol van de Werdt: “We zijn erg blij dat Rinske het 
TextielMuseum komt versterken en zijn ervan overtuigd dat de ruime kennis en 
ervaring die zij meeneemt van grote waarde gaat zijn voor onze organisatie.” 

 

Rinske Jurgens op het panoramadeck van het TextielMuseum, foto: Josefina Eikenaar 

Rinske Jurgens was sinds 2017 Hoofd Projectbureau bij het Wereldmuseum Rotterdam, Museum 
Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam en Afrikamuseum Berg en Dal (Stichting NMVW). 
Ze was in haar functie lid van het Management Team van Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen en samen met haar team onder andere verantwoordelijk voor uiteenlopende projecten, 
van tentoonstellingen tot ICT-projecten, websites, boeken en verbouwingen. Voorafgaand aan het 
NMVW werkte Rinske 16 jaar als Senior Projectleider Tentoonstellingen bij Stichting Maritiem 
Museum Rotterdam en daarvoor heeft ze meerdere ervaringen opgedaan als conservator, 
medewerker educatie & presentatie en projectmedewerker.   

Rinske: “De ambitieuze herinrichtingsplannen, de samenwerking met (inter)nationale designers en de 
toonaangevende publieksprogrammering van het TextielMuseum inspireren mij. Ik zie ernaar uit om 
mijn expertise en enthousiasme in te zetten om samen met mijn nieuwe collega’s het TextielMuseum 
verder uit te bouwen tot een van de belangrijkste musea op dit gebied in binnen- en buitenland.” 



  

De werving voor deze vacature is uitgevoerd door Marina Wijn Consultants. 
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334 KB jpg Rinske Jurgens, gefotografeerd op het panoramadeck van het Textiel
Museum, foto: Josefina Eikenaar 

 

 
 

Neem voor meer informatie en interviewverzoeken contact op met de afdeling Marketing & 
Communicatie via communicatie@textielmuseum.nl of +31 (0) 13 3034193. 

 

Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf, gevestigd in een voormalige 
textielfabriek in Tilburg. Het is de enige plek ter wereld waar design, kunst, mode, erfgoed én innovatie 
op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie van inspirerende tentoonstellingen, workshops 
en het gespecialiseerde TextielLab voor het maken en innoveren van textiel maakt het museum uniek 
in zijn soort. 
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