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VOORLEGGER ARBEIDSMARKTVERKENNING 
ROERENDE RESTAURATIEVELD
Aanleiding 
In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap is er een arbeidsmarktverkenning 
uitgevoerd. Dit naar aanleiding van zorgen die zijn geuit door de samenwerkende verenigingen voor 
restauratoren: Restauratoren NL (RN), Art Restorers Association (ARA), Restauratoren Vereniging Noord 
(RVN) en Restauratie Convergent (RC) over het verdwijnen van behoudkundige taken in de roerende 
restauratiemarkt. Er is sprake van een inhoudelijke leemte op het niveau MBO+ (Associate degree) en HBO. 
Verdieping van praktische kennis en theoretische vaardigheden voor restauratie en conservering is wenselijk, 
mogelijk door middel van de introductie van een AD-variant. De centrale onderzoeksvraag luidde: Hoe ziet de 
huidige situatie in de roerende restauratiemarkt eruit?

Inleiding 
Ruim 150 mensen die werken in de restauratiemarkt in Nederland hebben meegewerkt aan de verkenning. In 
het restauratieveld zijn veel verschillende expertises, perspectieven en opleidingsniveaus. Dit maakt dat er in 
het onderzoek over opleidingen, over het vak en over de markt erg verschillend wordt gedacht. Maar naast alle 
diversiteit zijn er een paar grote vraagstukken waar men het over eens is. 

Balans in het vakmanschap  
De sector worstelt met de balans tussen het vakmanschap, in de zin van de benodigde handvaardigheid en 
de wetenschappelijke insteek van het vak. Waar een mbo’er vaak veel praktijkervaring opdoet wordt dit soms 
gemist op de universiteit. Er heerst een gevoel dat hier een betere balans in zou moeten komen. Ook zou 
duidelijker moeten worden welke taken iemand mag en kan doen op mbo, hbo en/of universitair niveau. Zo is 
het bijvoorbeeld niet geheel duidelijk wanneer je jezelf restaurator kan noemen. Er wordt geopperd dat een 
keurmerk hier meer duidelijkheid over kan verschaffen.    

Besef van kwaliteit  
Of je nou mbo, hbo of universitair geschoold bent, je bent op dat moment geen klusjesman of vrijwilliger meer. 
Toch hebben respondenten het gevoel zo behandeld te worden door de markt. De opdrachtgevers willen vaak 
veel resultaat voor weinig geld. Dit komt vooral naar voren bij de opdrachtgevers. Er wordt ervaren dat zij vaak 
voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten en zich niet bewust zijn dat kwaliteit geld kost. Daarnaast 
speelt ook hier weer de verwarring van kwaliteitsverschil. De opdrachtgevers weten soms ook niet welke klus 
bij welke werknemer past.

Krimp op de arbeidsmarkt    
Grote instellingen krimpen hun vaste formatie in op het gebied van behoud en beheer van hun collecties. 
Daar hebben ook restauratoren last van. Er zijn minder banen en er is minder regulier onderhoudswerk aan de 
collecties te doen. Restauraties worden vooral projectmatig uitgevoerd door flexibel in te zetten restauratoren 
waardoor hun inkomsten onzekerder worden. Het is op dit moment bijna zeker dat je na een opleiding 
zelfstandig ondernemer wordt.  

Behoefte aan scholing   
Van de mbo’ers geeft 62% aan een opleiding en/of bijscholing te missen. Zo zouden ze ook graag een 
restauratoren opleiding willen op mbo of hbo-niveau. Verder worden de overstappen van mbo naar hbo en hbo 
naar universiteit als lastig ervaren. Wel wordt ook aangegeven angst te hebben voor een overspannen markt, 
waarin er te veel restauratoren zijn en er te weinig werk is. 
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FACTSHEET ONDERZOEKSBEVINDINGEN

OPLEIDINGSACHTERGROND
Opleidingsachtergrond voornamelijk universitair, hbo, 

mbo en anders min of meer gelijk aan elkaar.

RESTAURATIEDISCIPLINES 
Restauratiedisciplines zeer divers: het gaat 

voornamelijk om schilderijen en hout/meubelen.

OPLEIDING & BIJSCHOLING 
Behoefte aan een aanvullende opleiding of bijscholing naar opleidingsniveaus is groot, met name onder MBO/HBO.

RESTAURATIEVAK 
Voornamelijk voltijds-dienstverbanden binnen het 

restauratievak.

PRODUCTEN 
Belangrijkste producten binnen de brache: restaureren, 

adviseren en conserveren.

17%

23%

14% 17%

23%

14%

46%

14%

(N=146)

Universiteit HBO Anders geschooldMBO

Schilderijen (25%)

25%

24%

Hout en meubelen (24%)

Papier (14%)

Keramiek (10%)

Metaal (12%)

Historische binnenruimtes (8%)

Textiel (5%)

Mobiel erfgoed en rijtuigen (2%)14%

10%

12%

8%
5%

2%

(N=138)

Ja Nee AndersEnigzins

62%

14%
5%

19%
44%

22%

4%

30% 20%

25%

43%

12%

MBO (N=21) HBO (N=27) WO (N=60)

7%

9% 65%

19%

Voltijd Deeltijd
Af een toe een losse klus

Anders

(N=117)

32%

38%
30%

Restauratie Advies afgenomen
Conserverende werkzaamheden

(N=118)



3Arbeidsmarktverkenning van het roerende restauratieveld

FACTSHEET ONDERZOEKSBEVINDINGEN

OPBRENGSTEN
Merendeel respondenten tevreden over verdiensten binnen het restauratievak.
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CONCURRENTEN 
Onderscheidend vermogen sterk ontwikkeld.
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BEDREIGINGEN WERK
De belangrijkste bedreigingen zijn oneerlijke concurrentie, niveauverschillen teveel concurrenten.
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TOEKOMSTPERSPECTIEF

RESTAURATIEVAK 
Voornamelijk voltijds-dienstverbanden binnen het restauratievak.
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VERVOLGTRAJECT

In het vervolgtraject van dit onderzoek, willen we graag weten of de partijen zich herkennen in het onderzoek. 
Wat kunnen vervolgstappen zijn naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek? Is het mogelijk om aan 
de hand van de resultaten verschillende oplossingsopties uit te werken? Deze vragen zullen besproken worden 
in een nog te organiseren bijeenkomst met betrokken partijen. 

GEÏNTERESSEERD IN HET HELE RAPPORT?

Dan kun je deze downloaden vanaf de website van SBB, 
via de onderstaande link.

DOWNLOAD HET GEHELE RAPPORT

https://www.s-bb.nl/sites/sbb/files/uploads/arbeidsmarktverkenning_roerende_restauratieveld.pdf

