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JAARVERSLAG 2019 
Dit jaarverslag van Restauratoren Nederland beslaat de periode 1-1-2019 tot en met 31-
12-2019.  
 
Onze vereniging werd op 5 juli 2005 opgericht als fusievereniging van VAR 

(archiefmateriaal), TRON (textiel) en VeRes (multidisciplinair). Belangrijkste 

verenigingsdoel was de erkenning en stimulering van de professionele kwaliteit bij 

conservering en restauratie en de bescherming van de beroepsnaam ‘restaurator’. 

Restauratoren Nederland vond de internationale samenwerking met buitenlandse 

zusterverenigingen in 2007, binnen ECCO (internationale koepel) waar men zich 

gezamenlijk richtte op de internationale professionele standaarden voor restauratoren. 

Intern werkten een groot aantal leden aan helderheid over de beroeps- en 

competentieprofielen. Vervolgens werd een ‘RN-restauratorlidmaatschap’ opgezet voor 

restauratoren die minimaal voldeden aan het door ECCO beoogde academische 

scholingsniveau (EQF7). De uitwerking van dit initiatief stuitte echter op de afkeuring door 

mededingingsautoriteit ACM.  Het werd RN verboden om als vereniging uitsluitend voor de 

eigen leden te regelen en RN te profileren als een keurmerk. Onbegrip, grote 

teleurstellingen en frustraties volgden. In de periode 2013/2014 geraakte RN in crisis over 

koers en identiteit. Er volgden door het bestuur, dat zijn aftreden reeds had aangekondigd, 

uitgebreide raadplegingen van de leden en er werd een aantal toekomstscenario’s 

uitgewerkt die tijdens de ALV aan de leden werden voorgelegd. Op die dag werd besloten 

tot een doorstart. RN zou verder gaan als vereniging voor beroepsbeoefenaren in behoud 

en beheer zonder dat aan het lidmaatschap kwaliteitscriteria werden verbonden. Op 12 

juni 2014 ging de ALV akkoord met de algehele wijziging van de Statuten die op basis van 

de ALV-besluiten waren uitgewerkt. De onvoorziene consequentie van het feit dat de 

vereniging niet meer exclusief voor restauratoren bestond was dat ECCO hier grond in 

vond om het lidmaatschap op te zeggen. RN zoekt nu naar mogelijkheden om opnieuw 

aansluiting te vinden met internationale zusterverenigingen en sluit ECCO hierbij niet uit. 

Conform de statuten die sinds 28 november 2014 van kracht zijn, is iedereen die 

zelfstandig of in loondienst een behoudskundig beroep uitoefent bij ons van harte welkom 

om lid te worden zodat we een krachtige vereniging zijn en vriendschappelijk en collegiaal 

voor alle leden aan een mooie professionele toekomst kunnen bouwen.  

1. Leden 

Het RN-Lidmaatschap is beschikbaar voor professionals in behoud en beheer van materieel 
erfgoed. De leden richten zich voornamelijk op roerende goederen, archieven en 
historische binnenruimten.  

 
Met het aangaan van het lidmaatschap beloven de leden de RN-Ethische Uitgangspunten 
na te leven.  
 
Restauratoren Nederland telde op 1 januari 2019 551 leden, waarvan 16 studentleden. 
Restauratoren Nederland telde op 31 december 2019 501 leden, waarvan 9 
studentleden.  

 
 



 

Restauratoren Nederland • Jaarverslag 2019  
 

4 

2. Bestuur 

Vanaf juni 2019 bestaat het bestuur uit:  
Frederik Franken (voorzitter);  
Gerald Megens (penningmeester);  
Joachim van den Heuvel;  
Wassily Khudyakov; 
Bibi Beekman; 
Jazzy de Groot;  

 
In 2019 heeft Joachim van den Heuvel afscheid genomen van het bestuur. Joachim van 
den Heuvel zal betrokken blijven bij de werkgroep BRO.  
Wassily Khudyakov neemt met de ALV afscheid van het bestuur. De oproep voor nieuwe 
bestuursleden is in april 2020 uitgezet.  
 
Het bestuur vergaderde in 2019 op 8 januari, 26 maart, 24 april, 25 juni, 28 augustus, 16 
oktober, 27 november.   
 

Op 19 februari 2019 kwam het bestuur samen in Amsterdam voor een beleidsmiddag.   
Op 14 september 2019 heeft Restauratoren Nederland een middag belegd voor leden in 
het kader van het Restauratoren Register. 
Op 15 mei 2019 vond de ALV van RN plaats in de Reinwardt Academie te Amsterdam.  

3. Administratie en communicatie 

In 2019 verzorgt Ninette Willemsen (NET people management) voor RN de notulen tijdens 
alle vergaderingen, en verzorgt zij de correspondentie (e-mail) van RN en ondersteunt zij 
in de ledenadministratie en communicatie (website, nieuwsbrieven etc.). Het pakket van 
diensten is in 2019 uitgebreid om voortgang te bewaken betreffende facturatie, 
administratie alsmede in de organisatie van workshops en evenementen.  

4. Algemene Ledenvergadering (ALV) bij de Reinwardt 

Academie te Amsterdam.  

De verplichte onderdelen van een ALV, zoals opening, vaststelling agenda, notulen, 
jaarverslag (2018) en jaarrekening (2018) en begroting (2019) en kascommissie, met de 
daarbij decharge verlening, zijn allen zonder bijzondere bezwaren goedgekeurd. 
 
Een belangrijk onderdeel van de ALV was verder de informatie verstrekking met betrekking 
tot de totstandkoming van het Restauratoren Register. Gwen Tauber & Michiel Franken 
hebben beiden een zeer interessante presentatie gegeven waar ook studenten van de 
Reinwardt Academie bij aanwezig waren.  
 

Ten slotte is er vanuit het bestuur gevraagd of leden meer willen bijdragen aan de 
vereniging. De eerder beoogde verlaging blijkt irreëel bij het beoogde organiseren van 
bijeenkomsten, evenementen, lezingen over werkzaamheden of bezoeken van gerealiseerd 
werk op locatie. Het bestuur wil graag nog eens benadrukken dat voor deze 
initiatieven gelden ter beschikking staan.  
 
De contributie draagt zo bij aan kennisoverdracht, onderlinge verbinding en bredere 

uitwisseling met het behoudskundige veld. Heb je een idee om dat nog beter te doen, 
schroom dan niet om contact op te nemen met het secretariaat.  
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Onze dank gaat nogmaals uit naar de Reinwardt Academie, waar wij in de gelegenheid 
werden gesteld om een fantastische middag en avond te beleven.  

 
In 2019 hebben wij gekozen voor een AVOND ALV, deze is afgesloten met een borrel en 
een hapje.    

5. Nieuwe Algemene voorwaarden   

De nieuwe Algemene voorwaarden zijn in mei 2020 gepresenteerd. Opmaak van de 
Algemene voorwaarden is in opdracht uitgevoerd door een professioneel bureau.  
De Algemene voorwaarden worden tevens vertaald naar het Engels, dit verzoek hebben 
wij meermalen ontvangen en het bestuur heeft het besluit genomen om hierin te voorzien 
richting onze leden.  
  

6. Activiteiten werkgroepen 

Juist de werkgroepen maken actieve deelname mogelijk en zijn daarom erg nuttig: een 
lezing, workshop, atelierbezoek, een groot symposium, een bezoek aan ‘die ene unieke 
collectie’. Ieder lid kan een werkgroep opstarten. De leden initiëren en organiseren 
daarbinnen zelf activiteiten voor elkaar en voor de vereniging als geheel.  
 
Het bestuur biedt aan de werkgroep ondersteuning en advies bij de organisatie, 
communicatie en financiën van evenementen. Ieder lid is wel eens in de gelegenheid om 
een leuk evenement voor te dragen en te organiseren voor de verenging, dus neem contact 
op met het bestuur! Sommige werkgroepen zijn zeer actief geweest in dit verenigingsjaar, 
anderen minder. De werkgroepen hebben zelf een tekst opgesteld voor dit jaarverslag.  
 

 

Werkgroep Educatie (voorheen commissie Educatie) 
De werkgroep was dit jaar en vorig jaar niet actief. Voorheen bestond deze uit Vincent van 
Drie, Sanna Snellaars, Hilde Schalkx, Carlijn Louwers en Inske Immink. We zijn voor een 
nieuwe start van deze werkgroep, in afwachting van de initiatieven rond bij- en nascholing 
omdat we denken dat dan ook onze taken in dit geheel duidelijk zullen zijn. We zullen meer 
cursussen op maat gaan leveren en hopen daarbij ook op de leden te mogen rekenen. De 
cursussen zullen in het kader van het Restauratoren Register gewaardeerd worden 
(punten) om meet te kunnen tellen. 

 

Werkgroep Paolo Cremonesi 
In 2019 is er geen bijeenkomst met Paolo Cremonesi georganiseerd. We zijn voornemens 
om in 2021 wederom een workshop beleggen, waar een puntenregistratie ten behoeve van 
het Restauratoren Register voor willen bewerkstelligen.  

Werkgroep Boek, Papier en Fotografische materialen 
De werkgroep BPF is binnen RN de grootste werkgroep. Na de fusie en de veranderingen 
binnen RN met de overgang van secties naar werkgroepen, heeft BPF kunnen beschikken 
over een grote, voor hen gereserveerde spaarpot (‘bruidsschat’).  
 
Deze bruidsschat kon tot juni 2018 worden ingezet om BPF-gerelateerde workshops, 
cursussen en lezingen naar Nederland te halen. Roos Kliphuis, Alexandra Nederlof, 
Willemien Jansen en Paul de Greeuw hebben zich opgeworpen als werkgroep Coördinatie 

Bruidsschat, om de projecten die hieruit voortvloeien te begeleiden. We danken hen 
hartelijk voor hun belangrijke bijdragen aan het verenigingsleven. 
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We kijken terug op een jaar waarin de navolgende workshops zijn georganiseerd:  
 

1. BPF Workshop Retoucheren, Rita Udina en Amparo Escolano – 12 deelnemers 
 

 

Werkgroep Regionale Netwerk Meetings  
Geen input voor 2019 
 

Werkgroep Textiel 
Tijdens de Verenigingsdag van de Nederlandse Kostuumvereniging op 2 maart 2019 heeft 
de Antiek Textiel Markt plaatsgevonden. Restauratoren Nederland heeft hier ’s middags 
met een promotiestand deelgenomen. Mevrouw Josien Verdegaal heeft deze promotiestand 
bemand. Restauratoren Nederland is hier op uitnodiging aanwezig geweest. Wij danken 
Josien Verdegaal voor haar inbreng. 

Werkgroep wandbespanningen 
Geen input voor 2019  

 

Werkgroep Historische Binnenruimten  
Op 12 juli 2019 bezochten leden van Restauratoren Nederland de 
restauratiewerkzaamheden aan het cassettenplafond van Ars Aemula Naturae te Leiden.  
Speciaal georganiseerd voor restauratoren van de specialisaties historische binnenruimten 
en schilderijen, om inzicht en kennis uit het vakgebied te delen.  
Lees het Blog van Julia van Velzen 
 
 

Werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten 
De coördinatie is in handen van Rob Memel en Jan Willem Pette.  
Geen input voor 2019.  
 

 

Werkgroep Beeldhouwwerk en ruimtelijke objecten 
Zaterdag 14 december 2019 heeft de werkgroep de mogelijkheid gegeven om het atelier 
van Nasr Azarmehr te bezoeken. Nasr (afkomstig uit Iran) vertellen over zijn 
restauratiewerk en de door hem toegepaste technieken. Nasr heeft een atelier waar hij 
een zeer breed scala aan voorwerpen onder behandeling neemt zoals keramiek, brons, 
hout, steen en schilderijen. Nasr nodigde RN uit om eens een kijkje te komen nemen. Het 
multidisciplinaire karakter van zijn werk alsmede zijn voor Nederlandse begrippen 
onconventionele achtergrond maakte de leden van de werkgroep B&RO nieuwsgierig om 
in zijn keuken te gaan kijken. De werkgroep heeft de smaak te pakken en zal in 2021 
nieuwe evenementen organiseren. In het kader van Corona is in 2020 géén bijeenkomst 
gepland.  
De coördinatie is in handen van Joachim van den Heuvel.  
Wij bedanken Joachim van den Heuvel voor de coördinatie en Nasr Azarmehr voor de 

openstelling van zijn atelier.  
 

 

Werkgroep Muurschilderingen 
De werkgroep heeft op 10 mei 2019 een werkbezoek genoten bij de Grote Kerk te 
Harderwijk. Organisatie door; Aafje Bouwhuis, Nanon Journée, Daniël Oudman, Katherine 
Kolff en Karin van der Lem. Lees hier het blog over de bijeenkomst, geschreven door Nina 

Timmer.  
Wij bedanken de werkgroep voor hun inbreng.  

https://www.restauratoren.nl/blog/de-restauratie-van-het-17e-eeuwse-cassettenplafond-van-ars-aemula-pieterskerkgracht-9-te-leiden/
https://www.restauratoren.nl/blog/de-restauratie-van-de-gewelfschilderingen-van-ewolt-van-delft-uit-1561-in-de-grote-kerk-van-harderwijk/
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Werkgroep Restauratie buitenland reizen 
Van 30 september tot en met 5 oktober is een enthousiaste groep van 15 leden op bezoek 

geweest in Florence (Italië).  
 
Het programma omvatte onder andere:  
Een ‘guided walking tour’ in Florence met een bezoek aan Palazzo Vecchio, en een bezoek 
aan Santa Croce.  
Een bezoek aan Opificio (opleidingsinstituut). Ter plaatste kregen de deelnemers een 
interessante uitleg over een restauratie aan het schilderij: Portret van Paus Leo X en zijn 

neven Giulio de’Medici en Luigi de’Rossi (1518-19) van de schilder Rafaël.  
 

  
 
Tevens werd een bezoek aan Palazo Panciatichi gepland waar een restauratie van 
muurschilderingen nadere uitleg kreeg.  
 
Art Defender (Restauratie atelier en depot voor kunst) en Opera Laboratori Fiorentini SPA 
(Textielrestauratie) werden tevens bezocht. Hier werden wij ontvangen door Mr. Leonardo 
Borgioli. Alle deelnemers hebben na afloop het boek Una biografia Tessuta ontvangen. Het 
bestuur is Nora van der Veer, Annelies Toebes alsmede Diede Verbiest voor de 
organisatorische hulp voor de reis.  
 
 
Voor het volledige verslag verwijzen wij u allen graag naar de Blogs van de AU Courant op 
de website van Restauratoren Nederland.  

 

 
 
Coördinatie door Ninette Willemsen 

7. Au Courant 

In 2018 is de Au Courant van gedaante verwisseld: tegenwoordig worden losse artikelen op de 

Au Courant-blog binnen de RN-website gepost in plaats van in een digitaal tijdschrift in PDF-formaat. 

Het voordeel hiervan is dat er sneller gepubliceerd kan worden en makkelijker gedeeld via sociale  
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media. De inhoud van Au Courant blijft ongewijzigd: de redactie verzamelt artikelen, verslagen en 

tips voor en door collega’s. 

In 2019 zijn de navolgende Blogs gepubliceerd: 

Het water-medium voor het behandelen van plychrome werken – d.d. 3 januari 2019 

Rapport over actuele sit. arbeidsmarkt van het ‘Roerend Restauratieveld’ – d.d. 2 februari 2019  

NICAS Project Day, 2018 door Yu Han Hsu – d.d. 11 februari 2019 

New strategies for diagnostics of conservation treatments, door Noa Kollaard – d.d. 3 juni 2019 

Picture Meeting 1 februari 2019, door Diana de Man – d.d. 3 juni 2019  

De restauratie van de gewelfschilderingen van Ewolt van Delft uit 1561 in de Grote kerk van 

Harderwijk, door Nina Timmer – d.d. 3 juni 2019 

International CATS Conference MoCMA – discovering Artists, door Michelle Vergeer – d.d. 17 

september 2019 

De restauratie van het 17de-eeuwse cassettenplafond van Ars Aemula, door Julie van Velzen – d.d. 

6 oktober 2019 

Restauratie en onderzoek van twee schilderijen op koper uit het atelier van Brueghel: highlight van 

een half jaar bij het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen, door Michelle Vergeer – d.d. 4 

november 2020 

Registratie Restauratoren Register: Blog 1 door Jazzy de Groot – d.d. 9 december 2019 

(inmiddels is het tweede blog van Jazzy in februari 2020 ook gepost) 

 

Denk dus aan het Blog van de werkgroep “Au Courant” de volgende keer dat je een workshop 

volgt, en schrijf een verslag om je collega’s te informeren!  

De redactie bestond het afgelopen jaar uit: Marya Albrecht, Emmy de Groot, Marjan de Visser, 

Vincent van Drie, Nora van der Veer-Curpan, Marijke de Bruijne en Ilse Korthagen. 

8. RN Educatiefonds 
Het educatiefonds biedt de leden van Restauratoren Nederland de mogelijkheid een 
subsidie te ontvangen om hun kennis binnen het eigen vakgebied te vergroten door het 
volgen van een cursus of een workshop of door het bijwonen van een symposium. Als 
tegenprestatie wordt van het lid verwacht dat de informatie met de andere leden van RN 
gedeeld wordt middels een artikel in de AU Courant of door het geven van een 
presentatie.  

https://www.restauratoren.nl/activiteiten/educatie/educatiefonds/ 
  
In 2019 zijn de navolgende aanvragen verwerkt, behandeld: 
 
Henriëtte Verdonk: 
AIC &  ICOM-CC Photographic Materials joint working group meeting 19-23 februari 2O19, 

New York, NY, Verenigde Staten 
Inmiddels artikel voor de AU Courant geschreven én gepubliceerd.  
 
Michelle Vergeer: 
Aanvraag goedgekeurd in 2018. Onbetaalde stage van januari t/m juni 2019 in het 
schilderijenrestauratieatelier van het ‘Statens Museum for Kunst’(SMK) te Kopenhagen 
(Denemarken). Artikel voor de AU Courant geschreven én inmiddels gepubliceerd.  
 
 
 

https://www.restauratoren.nl/activiteiten/educatie/educatiefonds/
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Marya Albrecht: 
Conservering Canvas Symposium, Yale University 14 – 17 Oktober 2019, New Haven 

(Connecticut, Verenigde staten)  
  
 
Het educatiefonds wordt gecoördineerd door Nancy Knaap en Martine Posthuma de Boer. 
Het bestuur dankt hen wederom voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden.  

9. Restauratorenregister (Door Jazzy de Groot)  

 

Sinds de oprichting stimuleert RN erkenning, professionele kwaliteit en de bescherming 

van de beroepsnaam voor de leden. Sinds het, hierboven reeds genoemde, ingrijpen van 

de ACM werken wij samen met andere verenigingen om dit zo onafhankelijk mogelijk 

conform de geldende wet en regelgeving te realiseren. Met die andere verenigingen, 

maar ook met opdrachtgevers en overheidsinstellingen, hebben we onze deskundigheid 

als restaurator (als eerste beroep) en de kansen op de ethisch en praktisch juiste 

uitvoering van een restauratie en conservering te laten beoordelen. 

In verband met de deskundige beoordeling en de beoogde onpartijdigheid is sprake van 

een gescheiden taakverdeling. De ERM is de ‘registrerende instelling’ en toetst daarom 

vanzelfsprekend geen enkele kandidaat. RN heeft vooral op de inhoud sturende taken 

binnen de ‘Begeleidingscommissie’ bij de totstandkoming van Het Register gehad. Die 

Begeleidingscommissie staat onder voorzitterschap van ERM en kent vertegenwoordigers 

uit het hele restauratieveld. De ERM is vanwege hun deskundigheid ingeschakeld, op het 

moment dat het tripartite-overleg onvoldoende procedurele en juridische expertise bleek 

te hebben om daarmee verder te kunnen. Vanwege de gerealiseerde 

‘uitvoeringsrichtlijnen’ en  ‘bedrijfsbeoordelingen’ en ‘bedrijfsregistratie’ (binnen ‘de 

bouw’ restauratiesector) bestond bij ERM de ontbrekende procedurele expertise.  

De restaurator die in het Restauratorenregister wenst te worden opgenomen, meldt zich 

in daartoe bij ERM. Vervolgens wordt zijn of haar deskundigheid wordt elders 

onafhankelijk getoetst door Hobeon of SGS. Na vijf jaar dient de Registratie van de 

restaurator opnieuw getoetst te worden om deze al dan niet te verlengen. In deze vijf 

jaar moet een restaurator voldoende ‘punten’ behaald hebben om voor herregistratie in 

aanmerking te komen. Deze punten kunnen verdiend worden door het uitvoeren van 

restauraties maar ook door het bijwonen van conferenties, workshops, het begeleiden 

van stagiaires en andere, werkgerelateerde activiteiten.  

De Centrale Commissie van Deskundigen (CCvD) van ERM toetst slechts de haalbaarheid 

van het Restauratorenregister. Onze beroepsgroep is in principe binnen de (CCvD) 

vertegenwoordigd (Natasha Herman in 2019). In het verleden maakte Jaap van der Burg 

daar namens de RN-leden deel vanuit. Hij zat ook namens RN in ECCO en in het (oude) 

Restauratorenregister. Als toenmalig RN-voorzitter nam hij deel aan het Tripartite-

overleg (RN-ARA-RR) waardoor hij ook in de Begeleidingscommissie van het nieuwe 

Restauratoren Renregister zat. Jaap heeft veel werk verzet voor RN maar is echter 

gestopt met zijn vertegenwoordigende taken. Vincent van Drie heeft Jaap in het 

tripartite-overleg opgevolgd en zo ook in de Begeleidingscommissie. In 2019 heeft ook 

Jazzy de Groot zitting genomen in de Begeleidingscommissie.  
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Op 1 juli 2019 is het nieuwe Restauratoren Register van start gegaan. Omdat er 

inhoudelijk nog veel ontwikkelingen en verbeteringen binnen het Register nodig waren, is 

besloten de Begeleidingscommissie aan te houden. In december vond de eerste 

registratie plaats. De eerste registraties zijn van belang om het Register en haar 

functioneren te kunnen beoordelen. Er zijn bij een aanzienlijk deel van de leden nog 

zorgen over het werkniveau binnen het register. Berichten vanuit de leden worden 

meegenomen in de ontwikkeling en verbeteringen van het Register. Doel van het 

Register is om het vak van restaurator te beschermen: na de eerste vijf jaar van het 

bestaan van het Register is het niet meer mogelijk om zonder erkende opleiding 

geregistreerd te worden. De eerste vijf jaar dient als overgangsperiode om huidige 

restauratoren met veel kostbare ervaring en een professioneel werkniveau ook te kunnen 

ontsluiten binnen het Register. 

Deelname aan het Platform Erfgoededucatie (door Jazzy de Groot)  
 
Naast de ontwikkelingen van het Restauratoren Register, wordt er ook gewerkt aan 
permanente educatie. Aan de hand van modules kunnen restauratoren zo hun kennis op 
peil houden. Deze modules kunnen in de toekomst ook punten opleveren om de registratie 
van een restaurator in het Register te verlengen.  
 
Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) heeft de coördinatie van deze modules 
op zich genomen. Onder andere RN (Vincent van Drie) en de UvA denken mee over de 
ontwikkeling van deze modules. RN heeft geconstateerd dat de communicatie vanuit het 
NCE verwarrend is. Doordat de modules voor permanente educatie in eenzelfde kader 
worden geplaatst als bouwgerelateerde MBO-opleidingen ontstond er onduidelijkheid over 
het niveau en doel van deze modules. RN houdt er toezicht op dat modules van een 
dusdanig niveau worden ontwikkeld dat ze van toegevoegde waarde voor werkende 

restauratoren zijn en tegelijkertijd geen schaduwopleiding van al bestaande opleidingen 
gaan vormen. 

 

 

10. Bijscholing voor Restauratoren via NCE 

 
Op initiatief van Restauratoren Nederland verzochten de samenwerkende verenigingen 
voor restauratoren (2018), het Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap (SBB) om een 
ondersteunend onderzoek. Het leek ons belangrijk om onder de reeds werkzame 
restauratoren de behoefte aan bijscholing te peilen op het gebied van praktische 
vaardigheden en technische theorie en ethische normen en waarden. Bureau RaadSaam 
Erfgoedprojecten voerde in opdracht van SBB het onderzoek binnen de roerende 
erfgoedbranche uit. Tegelijk met het uitkomen van de resultaten van dit onderzoek kwam 

ook het initiatief om tot een Restauratorenregister te komen tot een voorlopige afronding. 
Zowel uit het onderzoek van het bureau als uit het concept voor het register bleek dat onze  
aandacht voor bijscholing terecht is.  
 

 

Nut en noodzaak breed onderschreven 
Op 5 maart 2019 was het rapport aanleiding voor bijeenkomst met direct betrokken 
vertegenwoordigers, bij Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) te Amersfoort.  
 



 

Restauratoren Nederland • Jaarverslag 2019  
 

11 

 
Het NCE ontwikkelt voor 14 vakgebieden opleidingen, opleidingsmodules en bij- en 
nascholingsmodules. Dit is een enorme klus waar we met meerdere freelancers mee bezig 
zijn. Bij de meeste vakgebieden gaat het om opleidingen, maar voor het vakgebied 

‘restauratoren roerend erfgoed’ gaat het om bij- en nascholingsmodules. Vincent van Drie 
namens Restauratoren Nederland. Verder vertegenwoordiging van SBB, Nimeto Utrecht, 
Het Restauratieconvergent, NCE, ARA Nederland, Reinwardt Academie, UvA Conserveren 
& Restaureren, RaadSaam Erfgoedprojecten, (opstellers van de marktverkenning), Het 
Stedelijk Museum Amsterdam), Boijmans van Beuningen Rotterdam, 
ERM/Restauratorenregister. 
 
• (een deel van) de restauratoren met een ‘MBO-opleiding’  heeft behoefte aan 
bijscholing op het gebied van academische vaardigheden  
• (een deel van) de restauratoren met een WO-opleiding heeft behoefte aan 
bijscholing van (vakgerelateerde) handvaardigheden. 
• Het is moeilijk in te schatten wat het potentieel aan cursisten voor (bij)scholing zal 
zijn. 
• Er is een grote verscheidenheid aan restauratiedisciplines  

• De marktsituatie kan per discipline sterk afwijken 
• Er is sprake van afnemende ‘baanzekerheid’ in de sector (het aantal zzp-ers groeit 
en musea nemen steeds minder mensen in dienst) – draagt niet bij aan de bereidheid om 
tijd en geld te investeren in permanente (bij)scholing. 
 
Omdat het NCE dankzij een subsidie van OCW ook financieel in staat is om de 
geconstateerde lacunes in de scholing van restauratoren op te vullen en zij de expertise 
heeft om landelijk (bij)scholing te organiseren en te faciliteren, zit Restauratoren 

Nederland nog steeds aan tafel bij de uitwerking hiervan en waken wij over het deel van 
de subsidie dat ten goede moet komen aan onze achterban.    
 

Ineens ontstaat ook de vraag vanuit Het Restauratoren Register 
Op verzoek van de gezamenlijke restauratorenverenigingen (ARA, RN, RVN en RC) was 
ERM gestart met het ontwerp van een restauratorenregister, een systeem op basis 
waarvan aan de hand van een set van criteria, objectief het vermogen om de als juist 
geachte dus professionele behandeling te doen, kan worden vastgesteld. De juiste kennis, 
de juiste vaardigheid en voldoende ervaring tellen daarin mee. Bijkomend wordt inzichtelijk 
gemaakt welke opleidingen of cursussen bij een ‘aspirant-registerrestaurator’ horen en wat 
een geregistreerde restaurator zou moeten doen om zijn vakbekwaamheid op zijn minst 
op het gewenste niveau te houden, maar vooral ook hoe men zich verder kan 
professionaliseren. Het Register blijkt bijkomend een instrument om de bij,- en/of 
nascholingsbehoefte van de restaurator te registreren, te volgen en te borgen voor de 

toekomst en om het scholingsniveau inzichtelijk te maken met behulp van een 
puntensysteem. Met de invulling van een algemeen voor een breed aantal disciplines 
geldende (bij)scholingsbehoefte ontstaat voor ons als vereniging een belangrijke taak om 
met zowel onze praktische als theoretische cursussen op voldoende niveau maatwerk aan 
te bieden zodat RN-cursussen ook meewegen in deze puntentelling. 
 

Bijscholen in wat veel disciplines gemeen hebben 
In eerste instantie is de focus gericht op het in kaart brengen van de algemene disciplines 
en de (bij)scholingsbehoefte van de roerende restauratiesector ingevuld. En misschien ten 
overvloede maar het gaat hier om initiatieven die aan de vraag vanuit het werkveld 
tegemoet willen komen. Er is geen sprake van vervanging van het reguliere onderwijs op 
het gebied van conservering & restauratie. Dat blijkt nog eens uit de zeer loyale 
samenwerking met bijvoorbeeld de UvA om dit te realiseren.  
 

De module onderwerpen worden bij C&R aan de UvA (deels in samenwerking met anderen, 
onder andere van het RCE en experts uit verschillende musea, etc.) ook gegeven.  
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De ervaringen met omvang en vorm delen men graag bij de verdere uitwerking van de 
plannen. Ook het feit dat bij de UvA in 2019 voor C&R het programma voor permanente 

educatie aan het veld werd herzien, zou wellicht mogelijkheden biedt voor 
samenwerking/ondersteuning van de plannen. In ieder geval wordt door NCE, telkens bij 
de ontwikkeling en uitvoering gezocht naar logische, (vak)bekwame partners en docenten.  
 

In 2020 zullen naar alle waarschijnlijkheid de volgende modules worden 
ontwikkeld: 
Module 1: Documentatie in woord en beeld  

Module 2: Restauratie-ethiek en de geschiedenis van het restaureren  
Module 3: Basiscursus chemie voor restauratoren  
Deze modules zijn tevens 3 van de 4 tot 5 modules die verplicht zijn gesteld bij de 
Overgangsregeling van het Restauratoren Register.  
Het NCE heeft de intentie om in de vervolgfase ook de volgende bij- en nascholingsmodules 
te ontwikkelen en aan te bieden,   
Module 4: Kennis van bewaren en preventieve conservering/binnenklimaat  

Module 5: Verpakken, vervoeren & verzekeren  
Module 6: Historische vervaardiging & materiaalgebruik: literatuur, historische bronnen, 
en het object als bron7  
Module 7: Kunst en cultuurgeschiedenis (colleges)  
Module 8: Toegepaste cursus chemie (vervolg op Module 3): chemische analysemethoden 
en hun rol in conservering en restauratie  
 

Behoudsmedewerkers 
Naast het bijscholingstraject voor restauratoren heeft ook de realisering (opnieuw) van 
een Behoud en Beheeropleiding onze aandacht. Er is in dit jaar een poging gedaan om 
deze onder te brengen bij de Reinwardt en de UvA heeft overwogen of zij de opleiding als 
Professional Development zouden kunnen aanbieden. Wij hebben verder niets van een 
uitwerking vernomen. 

 

Stichting Restauratie Atelier Limburg organiseerde in samenwerking met 

Restauratoren Nederland in 2019 niets.  

Dit wordt in 2020 – 2021 vervolgd.  

11. Overzicht RN per 1 januari 2019 

 

Leden totaal 
 

501 

Studentleden  9 

   

Bestuur Frederik Franken Voorzitter 

 (afgetreden in mei 2019) Vincent van Drie  Vicevoorzitter 

  Gerald Megens Penningmeester 

 (afscheid mei 2020)  Wassily Khudyakov Algemeen lid 

 (afscheid mei 2020)  Joachim van den Heuvel  Algemeen lid 

Toegetreden Mei 2019 Jazzy de Groot  Algemeen lid 

Toegetreden Mei 2019  Bibi Beekman  Algemeen lid  

   

Educatie / Bijscholing Vincent van Drie Portefeuillehouder 
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Restauratoren Register Vincent van Drie Portefeuillehouder  
 

 

Coördinatie Werkgroepen Ninette Willemsen  

   

Coördinatie 

Educatiefonds 

Martine Posthuma de 

Boer 

 

 Nancy Knaap  

   

Redactie Au Courant  Marya Albrecht eindredacteur 

 Vincent van Drie  

 Emmy de Groot  

 Nancy Knaap  

 Marjan de Visser  

 Nora van der Veer-

Curpan 

 

 Bibi Beekman  

 Ilse Korthagen  

   

 
WERKGROEPEN: 

 
Coördinatoren:  

 

Boek, Papier en 

Fotografische materialen 

Alexandra Nederlof  

 
 

Roos Kliphuis  

 

 

Regionale Netwerk 
Meetings & Buitenland 

reizen  

 

 

 

 
Ninette Willemsen 

 

Werkgroep 

Beeldhouwwerk en 

ruimtelijke objecten  

Joachim van den Heuvel  

Suzanne Peeters  

 

Uurwerken en 
wetenschappelijke 

instrumenten 

Rob Memel 
& Jan Willem Pette  

 

Paolo Cremonesi Willianne van der Sar  

 Femke van der Knaap  

Overige werkgroepen 

Muurschilderingen 
Behoud & Beheer 

Historische 

binnenruimten  
Textiel  

  

 
 


