
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Beleidsplan 2008-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amsterdam, oktober 2007 
 



Woord vooraf  
 
 
In juni 2005 is de vereniging Restauratoren Nederland een feit. Al is dat 
nog maar twee jaar geleden, er is vaart gemaakt met de toekomstplannen 
in het vervolg op de fusie.  
 
Daarom is het tijd om een beleidsplan op te stellen voor de komende vijf 
jaar. RN is zich bewust van de taken die moeten worden vervuld en van 
de verantwoordelijkheden die daarbij horen. In het beleidsplan 2008 – 
2012, dat voor u ligt, vindt u de neerslag van de ideeën voor de toekomst. 
Niet zonder ambitie, wel met gevoel voor de realiteit. 
 
Op dit moment telt de vereniging zo’n 450 leden. Daar zit zeker nog veel 
groei in. 
 
RN is dé branchevereniging voor restauratie en conservering voor 
iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met het materiële behoud van 
het culturele erfgoed.  
 
Hoe RN die positie in de komende jaren wil verstevigen en verankeren in 
het veld, intern en extern, nationaal en internationaal, vindt u in de 
volgende bladzijden. Dat RN daar de instemming en de steun van de 
leden voor nodig heeft, behoeft geen betoog! 
 
Ik wens u veel leesgenoegen. 
 
 
Liesbeth Keijser 
Voorzitter  
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BELEIDSPLAN    2008  -  2012  
 
 
 
Inleiding 
 
Restauratoren Nederland zet zich in voor de zorg voor het culturele 
erfgoed én voor het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het 
woord, van de beroepsgroep, die zich bezighoudt met de zorg voor het 
culturele erfgoed. Dat is de missie van de vereniging. 
 
Het beleid is erop gericht de beroepsgroep helder in kaart te brengen, de 
opleidingsmogelijkheden, nationaal en internationaal, mede te stimuleren 
vanuit de beroepsgroep en mee te werken aan het proces dat uiteindelijk 
moet leiden tot de bescherming van het beroep. 
 
In de vereniging is plaats voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt 
met het materiele behoud van cultureel erfgoed. 
 
Naast het beleid dat zich vooral richt op de leden van RN, moet de 
vereniging grotere naamsbekendheid en een “gezicht” naar buiten krijgen. 
Voor alle erfgoedbeherende instellingen, het departement, subsidiegevers, 
sponsoren en werkgevers, moet RN als belangrijkste gesprekspartner 
garant staan voor en gelijk zijn aan kwaliteit voor behoud. 
 
Bestuur, directeur en Commissie PR dienen zich te richten op dit 
tweesporenbeleid: inzetten op een vereniging die gedragen wordt in den 
brede door een ieder die professioneel werkzaam is op het gebied van 
cultuurbehoud èn ervoor zorgen dat RN de natuurlijke partner is voor elke 
organisatie die zich bezig houdt met de zorg voor kwaliteit van het behoud 
van cultureel erfgoed.   
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1. Opleidingen 
 
Restaurator is nog altijd een onbeschermd beroep. De manier om te 
werken aan de beroepsbescherming is het ontwikkelen en in stand houden 
van een continu opleidingsbeleid. Dit opleidingsbeleid valt in twee delen 
uiteen: 
 
1.1 Extern 
 
Het reguliere aanbod van opleidingen op het gebied van restauratie en 
conservering in Nederland is erop gericht de behoudstaak van musea, 
bibliotheken, archieven en erfgoedbeherende instellingen te 
professionaliseren en de kwaliteit van professionals te bewaken en te 
waarborgen. Restauratoren Nederland heeft hierin een adviserende rol.  
 
Zowel voor behoudsmedewerkers als voor conservation technicians in het 
middenkader èn op universitair niveau is het beleid van Restauratoren 
Nederland erop gericht daadkrachtig mee te werken aan de inhoud van 
opleidingsprogramma’s en aan nieuwe opleidings- en 
doorstromingsmogelijkheden, die in het OCW-beleid passen. Het 
beroepenveld voor behoud van cultureel erfgoed kent drie beroepen,die in 
het opleidingsaanbod herkenbaar aanwezig moeten zijn. RN maakt zich in 
de komende vijf jaar sterk voor een structureel aanbod van opleidingen op 
deze niveaus en voor het bewaken van de kwaliteit, de continuïteit en de 
onderlinge aansluiting van dit aanbod.      
 
Opleidingsbeleid reikt verder dan de eigen grenzen. RN blijft actief op 
bestuurlijk niveau in ECCO, de Europese organisatie voor de 
conservator/restorer. In de komende beleidsjaren gaat ook hier een 
onderzoek lopen naar de indeling in het hele beroepenveld van behoud 
van cultureel erfgoed. Dat heeft consequenties voor het Europese 
opleidingsbeleid, waarbij de kwaliteitseisen scherp moeten worden 
gecontroleerd. Immers, wij hebben te maken met een 
grensoverschrijdend beroep. RN blijft actief in het Europese netwerk en 
wil hierin een belangrijke rol spelen.  
 
1.2 Intern 
 
Eén van de speerpunten van het beleid van RN is de zorg voor de 
education permanente van de leden. Vanuit de verschillende secties, die 
vooral vakinhoudelijk zijn georiënteerd, wordt kennis verspreid. Daarbij is 
het van het allergrootste belang dat het systeem van kwaliteitszorg verder 
wordt ontwikkeld. Kwaliteitszorg staat of valt niet uitsluitend met het 
tekenen en naleven van de (Europese) Ethische Code. Kwaliteitszorg gaat 
over de kwaliteit van de bij RN aangesloten professionals èn over de 
kwaliteit van het geleverde werk. In de komende vijf jaar zal het systeem 
van kwaliteitszorg operationeel moeten worden gemaakt. De 
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kwaliteitszorg heeft een nauwe relatie met de beschrijving en de 
bevestiging van de competenties van het beroep.  
 
RN zal vanuit de uitkomsten van het project Beroeps- en 
competentieprofielen de verschillende secties stimuleren vakinhoudelijk 
georiënteerde cursussen, workshops en congressen te organiseren. De 
leden van RN moeten actief deelnemen aan de door RN aangeboden 
deskundigheidsbevordering. RN zal hiervoor ook verdere samenwerking 
zoeken met instellingen die zich bezig houden met 
deskundigheidsbevordering op het gebied van behoud van cultureel 
erfgoed.  
 
Ook education permanente heeft een Europese component. RN zal ervoor 
zorgen op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op Europees niveau 
en waar mogelijk, de leden te stimuleren ook buiten de landsgrenzen 
kennis te vergaren en kennis uit te wisselen. RN voert een actief beleid als 
“doorgeefluik” van stagemogelijkheden.      
 
 
2. Het beroepsprofiel 
 
In april 2007 is de uitkomst van fase 1 van het project Beroeps- en 
competentieprofielen gepresenteerd aan de leden van RN. De vereniging 
heeft zich geschaard achter de uitkomst van dit project, waarin ons 
beroepenveld uiteenvalt in drie beroepen. Voorlopig hebben deze drie 
beroepen de internationale benaming gekregen van conservator/restorer, 
conservation technician en conservation assistent, al is RN zich er terdege 
van bewust dat de term behoudsmedewerker inmiddels volledig is 
ingeburgerd. Naar een Nederlands equivalent van de internationale 
terminologie wordt gezocht. 
 
De tweede fase van dit project, waarin de competenties, behorende bij de 
drie beroepen nader worden gespecificeerd, vormt samen met fase 1, de 
basis voor de beroepenveldanalyse. 
 
Als het gaat om de professionalisering van de behoudstaak in instellingen 
die cultureel erfgoed beheren, dan geeft RN met dit project onder meer 
alle ins- en outs voor taakomschrijvingen, de invulling van vacatures en 
de kwaliteitszorg. Niet alleen de professionals die in instellingen werken, 
maar ook de particuliere sector kunnen zich vinden in de analyse van ons 
beroepenveld. 
 
Het beleid van RN is erop gericht om op termijn de drie profielen een 
vaste plaats te geven binnen de vereniging, binnen de 
opleidingsprogramma’s, bij de invulling van vacatures in de behoudstaak, 
met de daarbij behorende niveaus. 
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De hantering van de Ethische Code, de kwaliteitszorg en de daarbij 
behorende klachtenprocedure en de toelatingseisen voor de leden van RN, 
kunnen in alle aspecten aan de competenties, horende bij de drie 
beroepen in ons beroepenveld, worden gerelateerd. 
RN richt het beleid actief op het breed verspreiden van de uitkomsten van 
dit unieke project onder de leden, de erfgoed beherende instellingen, het 
departement en de particuliere sector. Te denken valt bij deze laatste aan 
verzekeringsmaatschappijen, particuliere opdrachtgevers en 
subsidiegevers.    
 
RN richt het beleid op het uitbreiden van het ledenbestand met leden uit 
alle drie de beroepsgroepen en met het opzetten van een sectie voor 
behoudsmedewerkers. Ook conservatoren, conserveringswetenschappers 
en aan het beroepenveld gerelateerde professionals zijn van harte welkom 
als lid van de vereniging. 
 
 
3. Het internationale beleid 
 
Restauratoren Nederland is lid van ECCO. De vereniging is 
vertegenwoordigd in het bestuur en een (bestuurs)lid van RN heeft zitting  
in de werkgroep van ECCO die een onderzoek gaat doen naar de 
verschillende niveaus waarop in het beroepenveld wordt gewerkt en 
opgeleid. RN heeft daar een voortrekkersrol in vanuit de ervaring met het 
project Beroeps- en competentieprofielen. RN neemt in omvang de derde 
plaats in, na Groot-Brittannië en Duitsland.   
 
RN blijft de internationale ontwikkelingen nauwgezet volgen in deze 
beleidsperiode. Ook hiervoor geldt in de eerste plaats de internationale 
kwaliteitszorg. Inzet op internationaal niveau mag echter nooit ten koste 
gaan van het uitvoeren van de beleidsvoornemens op nationaal niveau. 
De contacten met ENCORE zullen worden onderhouden vanuit de 
Universiteit van Amsterdam, waar een (bestuurs)lid van RN deel uitmaakt 
van de begeleidingscommissie voor het onderwijsprogramma voor 
conservering en restauratie.    
 
RN streeft ernaar een actieve rol te spelen in de onderwijsprogramma’s 
voor bestaande en nog op te zetten opleidingen voor conservering op 
verschillende niveaus.  
 
 
4. De rol van de commissies 
 
Naast de vakinhoudelijke secties, die zich vooral bezig houden met het 
delen van kennis, kent RN vijf commissies: 

- de Commissie Standaarden en Ethiek 
- de Commissie Toelating 
- de Commissie Onderzoek Klachten 
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- de Commissie Beroep Klachten 
- de Commissie PR 
 

Eén van de doelstellingen van RN is het opzetten van een 
toelatingssysteem dat de kwaliteit van de bij RN aangesloten professionals 
waarborgt. Een beleidsvoornemen vanaf het eerste uur, maar niet het 
eenvoudigst uit te voeren. Evenals de Commissie Toelatingen zal de 
Commissie Standaarden en Ethiek de resultaten uit het project Beroeps- 
en competentieprofielen kunnen gebruiken voor het kwaliteitssysteem in 
wording. De Commissies Onderzoek Klachten en Beroep Klachten die 
vanaf eind 2007 ingevuld zijn, zullen bij klachten ten aanzien van 
(aspirant) restauratorleden op een objectieve wijze een uitspraak doen. 
 
RN is voor het welslagen van het werk van de verschillende commissies 
vooral afhankelijk van de inzet van haar leden. Het beleid is er dan ook op 
gericht om de doelstellingen van de verschillende commissies duidelijk 
naar voren te brengen en de leden te stimuleren actief als vrijwilliger deel 
te nemen. 
 
De noodzaak van het hebben van een goed toelatingssysteem en een code 
voor kwaliteitszorg moet zorgvuldig bij de leden onder de aandacht 
worden gebracht. Beleidsmatig gezien is hier een grote rol weggelegd voor 
de Commissie PR. 
 
 
5. Financiën 
 
Alles kost geld. RN bestaat bij de gratie van de leden. RN voert een 
verantwoord financieel beleid voor de leden. Extra middelen, 
projectgericht, komen uit incidentele subsidies en sponsoring. Sponsoring 
in natura, zoals bv. het gratis beschikbaar stellen van een vergaderlocatie 
of een locatie voor een themadag, geeft veel steun in de rug. 
In het financiële beleid zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de vaste, terugkerende kosten en projectgeoriënteerde en 
eenmalige kosten.  
 
Het financiële beleid voor de komende jaren zal vooral gericht zijn op 
consolidatie met name in zake de huisvesting en de secretariële 
ondersteuning en op communicatie.  
 
Zowel intern als extern zal er geld worden besteed aan de verbetering en 
de verfijning van de communicatie. Alle leden moeten als vanzelfsprekend 
minstens wekelijks de site van RN willen bezoeken. Daar moeten ze dan 
ook iets (nieuws) van hun gading vinden. 
 
Erfgoedbeherende instellingen, cultuurpolitici, werkgevers, particulieren, 
schade-experts, opleidingsinstituten, verzekeringsmaatschappijen, 
allemaal moeten zij even vanzelfsprekend de site van RN kunnen vinden 
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en gebruiken. Links, ook internationaal, moeten met zorg in een 
communicatieplan worden opgenomen.  
 
RN heeft het beleidsvoornemen om (extra) financiën in te zetten om het 
traject van de interne en externe communicatie aan te pakken.     
 
 
Tot slot  
 
Restauratoren Nederland volgt het ingezette beleid om te fungeren als dé 
brancheorganisatie voor restauratie en conservering. RN richt het 
toekomstig beleid intern op de garantie voor kwaliteit van de leden, 
waarbij uitdrukkelijk het streven is gericht op het werven en behouden 
van leden uit de hele breedte van het beroepenveld. Daarbij spelen de 
verschillende commissies en de secties een belangrijke rol. 
 
Extern zal RN dé partner zijn als het gaat om inhoudelijke bijdragen aan 
de professionalisering van de behoudstaak, uitvoerend en in 
opleidingstrajecten. Behoud van cultureel erfgoed is een (Europese) 
politieke zaak. 
 
Het beleidsplan vormt de basis voor de jaarplannen, waarin aanpak en 
uitvoering zijn uitgewerkt.  
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