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1) Opening en mededelingen 

 

Tanja de Boer (vice voorzitter) zit voor en opent de vergadering door iedereen van harte 

welkom te heten. De vergadering zal in het teken staan van de hervatting van de 

Overgangsregeling Toelating van RN en het voorstel dat het bestuur daarover doet aan 

de leden. Het stuk zal de 27ste juni ter stemming worden gebracht op de formele ALV te 

Leiden. Die formele ALV is nodig omdat de bijeenkomst van de 14de te laat is 

uitgeroepen. Het bestuur biedt daarvoor nogmaals zijn excuses aan. 

 

Tanja wijst op de folder van de Restauratiebeurs die iedereen op zijn stoel vindt. Tussen 

RN en de Restauratiebeurs wordt overlegd en RN zal weer deelnemen aan de volgende 

beurs in 2013. 
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2) Verslag ALV 1 december 

 

De vaststelling van het verslag wordt aangehouden tot de ALV van 27 juni aanstaande. 

 

 

3) Voorstel bestuur inzake de Overgangsregeling Toelating 

 

Margrit Reuss geeft een presentatie over het bestuursvoorstel en benoemt de doelen om 

in 2012 alle aanmeldingen binnen de procedure af te handelen en om in 2013 de 

procedure te evalueren. 

 

Een hervatting en het voorstel zijn nodig omdat de procedure en de afhandeling van de 

aanvragen stil zijn komen te liggen.  

 

Voor velen zal de voorgeschiedenis bekend zijn. Die bestaat uit een fusiemoment in 2005 

waarbij VeRes, Var, Tron en IIC besluiten samen als RN voort te gaan met als doel de 

belangen van de leden, de beroepsgroep en het cultureel erfgoed te behartigen. Ze wil 

dit doen door het verbeteren van de kwaliteit van de professie en de deskundigheid van 

de leden, professionalisering van de sector en het vergroten van het besef van noodzaak 

van de zorg voor cultureel erfgoed. RN kan dat onder meer doen door het uitwisselen en 

overdragen van kennis, het houden van bijeenkomsten, het opzetten van een systeem 

van kwaliteitszorg en door in allerlei fora een gesprekspartner te zijn. RN is zich dan ook 

gaan richten op een systeem van kwaliteitszorg, met een Ethische Code, standaarden en 

kwaliteitseisen aan toelating, permanent learning en een regeling voor 

klachtenafhandeling. 

 

Met het systeem van kwaliteitszorg is in 2005 gestart door het opzetten van 

toelatingseisen. Daarbij is besloten tot een Overgangsregeling die rekening houdt met 

het scholingsaanbod in het verleden. In 2008 keurde de ALV de Toelatingsprocedure 

goed. Van 2009 tot 2010 waren er circa 400 aanmeldingen. De Overgangsregeling 

procedure staat nu open totdat de nieuwe Toelatingsprocedure er is. 

 

In 2010 is gestart met de beoordelingen. Eind 2011 waren er circa 400 aanvragen. 

Daarvan is nu een derde positief beoordeeld, een derde zit nog in het toelatingstraject en 

een derde is nog niet in behandeling genomen, maar het beoordelingstraject is stil 

komen te liggen. Dit had te maken met kritiek en problemen bij het beoordelen. Er 

waren bijvoorbeeld knelpunten als onvolledig ingevulde aanvragen, beoordeling van de 

basiseisen, de manier van beoordelen en de doorloop en afronding van aanvragen. 

 

In geval van de onvolledig ingevulde aanvragen waren de gegevens over werkervaring 

en opleiding niet duidelijk, informatie over hoofdinkomen en professionele ontwikkeling 

was niet altijd helder en ook ontbrak weleens de papieren of digitale versie van de 

aanvraag. Problemen met de basiseisen bestonden daaruit dat er onduidelijkheid was 

over de opleidingen of dat de Ethische Code niet was ondertekend. 

 

Bij de manier van beoordelen speelde vooral dat er verschillen in vastlegging en 

uitkomsten waren. Beoordelingen waren niet traceerbaar en niet transparant. Ook kwam 

het voor dat beoordelaars niet bekend waren met de specialisatie. De afronding van de 

aanmelding liep vertraging op door de benodigde contacten en correspondentie, een 

tijdsintensief proces. Ook kwam de respons van de beoordelingsgroepen laat of helemaal 

niet terug. Tenslotte werden de atelierbezoeken als lastig ondervonden. Het bestuur 

benadrukt dat een atelierbezoek een negatieve beoordeling kan ombuigen en tot 

toelating kan leiden. 

 

Het voorliggende voorstel voorziet in een aantal oplossingen voor de genoemde 

problemen. Zo zullen aanvragen van te voren worden gecontroleerd op volledigheid. Er 



3 

 

kunnen aanvullingen gevraagd worden op vragen die dan doorgestuurd worden aan de 

beoordelingsgroepen. Ook komt er een zo compleet mogelijke opleidingenlijst. Voorts zal 

er door de groepen gewerkt worden met standaard beoordelingsformulieren en 

werkinstructies. 

 

Belangrijk is ook het voornemen om met veel beoordelaars enkele dagen bij elkaar te 

komen en alle aanmeldingen tot dan toe ineens af te ronden. Discussies over lastige 

punten in een aanmelding zijn dan direct mogelijk en ook kan de aanvraag in geval van 

een gevoel van bevooroordeling direct worden doorgegeven aan een volgende groep. 

Deze werkwijze zal een tijdige afronding enorm bevorderen. 

 

Margrit Reuss geeft uitleg bij de flowchart van een aanmelding en vat het geheel samen. 

De procedure is niet veranderd, de problemen zijn geïnventariseerd, aan de bestaande 

toelatingen wordt niet getornd en de rest wordt op de voorgestelde wijze behandeld. Alle 

toegelaten worden opgeroepen mee te werken aan uitvoering. De voorbereidingen op het 

vervolg op de Overgangsregeling starten in het 3de kwartaal 2012. In 2013 zal de 

Overgangsregeling worden geëvalueerd, zowel het traject zelf als de uitkomsten. Verder 

blijft het bestuur zijn ogen open houden voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied 

van toelating, of dat binnen of buiten de vereniging moet plaatsvinden, het Tripartite 

overleg, etc.  

 

 

4) Discussie  

 

Nico Boeijink licht zijn visie op de overgangsregeling toe. Hij constateert grote verschillen 

tussen beoordelingsgroepen. Hij ziet het als doel van de regeling om de slechte 

vakgenoten eruit te filteren en vindt dat dit niet optimaal gebeurt op grond van een 

concrete gevallen dat hij kent. Hij ziet daarom meer heil in een systeem van drie 

beoordelingsgroepen in plaats van twee. In dat systeem zou na een positieve en een 

negatieve beoordeling een derde groep een beslissende beoordeling moeten kunnen 

doen. 

 

Hij had graag gezien dat deze bijeenkomst ook over de steekproeven was gegaan 

waarover hij na lange tijd pas vorige week werd bericht. Hij stelt dat in de 

steekproefgroep iemand zat die is afgewezen maar die hij persoonlijk kent als een zeer 

integer restaurator. Hij kreeg van iedereen te weinig punten dus mankeert er iets aan de 

procedure of aan de vragen. Ook vermeldt hij dat er bij de steekproef met twee 

beoordelingssystemen/puntentoekenningssystemen is gewerkt. 

 

Margrit Reuss wijst op het bestaan van de klachtenprocedure en ook onderstreept ze dat 

het Restauratorlidmaatschap motiveert om verder te leren en te ontwikkelen. 

 

Matteo Visser werpt de vraag op waarom er een geheel eigen procedure is gestart daar 

waar er al andere systemen bestonden. 

 

Ruth Jongsma legt uit dat RN vond dat mede restauratoren vakgenoten moesten 

beoordelen. Elizabet Nijhoff Asser vult aan dat destijds de opdrachtgevers zelf in het 

bestuur van RR (Restauratoren Register) zaten. De toelatingsprocedure van het RR was 

uitsluitend gericht op documentatie en ervaring. 

 

Clara von Waldthausen vertelt dat de geschiedenis van het register is bestudeerd en het 

bleek dat het door het ministerie in het leven was geroepen; daar waren nogal wat 

mensen negatief over en velen hebben zich toen niet ingeschreven. 

 

Volgens Suzanne Maarschalkerweerd was er een poging tot regulering, vervolgens tot 

deregulering. Een onderzoek in opdracht van ICN wees uit dat RR niet gedragen werd 

door de beroepsgroep omdat er geen transparantie was, geen complete procedure, (geen 
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bezoek bijvoorbeeld) en geen klachtenprocedure. Andere groepen verrichtten toelating 

bovendien zelf binnen de eigen vereniging. George Boellaard informeert of het onderzoek 

is gepubliceerd, waarop ontkennend wordt geantwoord. 

 

Marieke Kraan voegt toe dat VeRes al een plan voor toelating aan het voorbereiden was 

en dat veel leden daar toen op zijn gaan wachten. 

 

Laurent Sozzani komt graag nog terug op de steekproevenproblematiek. Hij benadrukt 

dat ze aantonen dat het systeem juist wel werkt. Slecht één beoordelaar was steeds 

lager dan alle anderen die juist heel consistent beoordeelden. En slechts een maal was 

diezelfde beoordelaar veel hoger. Het idee van toelating is dat er een balans is, in een 

groep moeten er drie voor zijn, zo niet dan gaat de beoordeling door naar de volgende 

groep, afwijkingen worden er zo voldoende uitgehaald. En ook als je iemand niet wilt of 

kan beoordelen dan geef je de beoordeling terug. Nico Boeijink kan zich er echter niet in 

vinden dat het steekproevensysteem goed werkte. 

 

Suzanne Maarschalkerweerd wil niet zozeer de nadruk op de beoordelingen of de 

beoordelingsgroepen leggen maar onderstreept dat het gaat om de goede criteria en de 

mate van objectivering. 

 

Nancy Knaap stelt dat het niet steeds eenvoudig was iemand te beoordelen. Hoe moet 

het formulier worden ingevuld? Er leefden daar veel vragen over. Moest een beoordeling 

een gemiddelde score zijn? Margrit Reuss antwoord dat het niet om gemiddelden maar 

om unanimiteit binnen de beoordelingsgroep gaat.  

 

Clara von Waldthausen wil graag de achterliggende gedachte van de Overgangsregeling 

over het voetlicht brengen: Het gaat om een ‘inclusieve’ procedure, we beogen zoveel 

mogelijk mensen mee te krijgen in het proces. De instelling is mensen mee te nemen en 

niet buiten te houden. De Overgangsregeling is een erg lastig systeem om mee te 

beoordelen omdat het moet zonder opleidingen waar de beoordelaars op af kunnen gaan. 

Daarom waren alle vragen gerelateerd aan de Ethische Code en ervaring maar het blijft 

een moeilijk intensief proces. Als je aanmelders toch mee kan nemen in geval dat er 

twijfel bestaat dan heb je ze binnen, kun je ze motiveren door te leren en te ontwikkelen, 

ze zijn dan bovendien zichtbaar en ze vallen onder de klachtenprocedure. In een latere 

procedure en voor wie zich dan aanmeldt zullen er de diverse opleidingen zijn, dat maakt 

zaken veel eenvoudiger, nu echter moeten we andere zaken meewegen. Dit is een eerste 

stap in professionalisering. Valerie Martens-Monier denkt dat de genoemde ‘inclusiviteit’ 

niet voor iedereen duidelijk is geweest. 

 

Matteo Visser ziet het als lastig om allerlei mensen mee te krijgen die niet willen, en ziet 

als oplossing verplichte bijscholing zoals je dat ook bij andere beroepsgroepen hebt. 

Margrit Reuss ziet ook een taak voor RN cursussen en themadagen aan te bieden die het 

brede veld interesseren en juist veel verschillende leden zullen aantrekken. 

 

Suzanne Maarschalkerweerd vindt dat je nu al moet aangeven wat later je 

toelatingscriteria in de procedure zullen zijn. Nu tijdens de overgangsregeling zou het 

toekomstig niveau bekend moeten zijn. Ruth Jongsma legt uit dat het bestuur nu eerst 

de aanmelders groep die wacht op een beoordeling wil bedienen. Eerst zal deze regeling 

netjes worden afgehandeld. Ondertussen zal de Commissie Toelating nadenken over de 

nieuwe toelating. In 2008 is door de leden gekozen voor deze procedure – de richting 

van de nieuwe toelating is toen ook aangegeven, we kunnen nu niet nog heel lang de 

300 mensen die in de procedure zitten laten wachten) 

 

Gwen Tauber pleit er voor om naar de problemen te kijken als zaken die op te lossen 

zijn. De overgangsregeling heeft niet gefaald maar de implementatie ervan. 
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Hilde Schalkx roert de kwestie van de hogere contributie aan voor de ICN groep die wist 

dat ze al die jaren niet toegelaten zou kunnen worden op grond van ervaringsjaren maar 

die wel het hoge tarief moesten betalen. Margrit Reuss wijst erop de contributie voor alle 

aspirantleden hetzelfde werd ingesteld. Inmiddels is meer tijd verstreken en zal de groep 

ICN studenten die in eerste instantie niet genoeg ervaringsjaren hadden – mits verder 

gewerkt te hebben in restauratie – wel aan de vereiste ervaringsjaren komen en daarom 

toegelaten worden. 

 

Nico Boeijink vraagt of dat betekent dat deze laatste studenten dan zonder beoordeling 

toegelaten worden. Dat word tegengesproken. Toelating inderdaad na positieve toetsing 

door beoordelaars. 

 

George Boellaard wijst erop dat de Ethische Code als basis dient voor de vragen. 

Eigenlijk wordt de Code getoetst door die vragen. Maar je kunt hier heel makkelijk van 

mening verschillen. In het algemeen vindt bij andere instanties toetsing plaats na 

ondertekening van de Ethische Code. Laurent Sozzani wil dit nuanceren door erop te 

wijzen dat de vragen in de context van de Code zijn gemaakt, het is niet alsof je een 

wetboek gebruikt. Het gaat om de houding van de aanvrager en volledige objectiviteit is 

lastig te bereiken. Nancy Knaap wijst op het gebruik van handleidingen bij andere 

verenigingen. 

 

Laurens Demmers wil in brede zin opmerken dat het hier gaat om een proces en dat hij 

daar als lid graag aan wil bijdragen om het tot een goed einde te brengen. Dat is voor 

hem het belangrijkste. 

 

Nico Boeijink vindt het spijtig dat de Ethische Code valt onder de formele eisen waaraan 

een aanvraag moet voldoen. 

 

Elizabet Nijhoff Asser zou het goed vinden als sommige aanmelders opnieuw de 

vragenlijst kunnen invullen. 

 

Nancy Knaap wijst op restauratorberoepen die nog niet lang bestaan: hoe halen deze 

vakgenoten hun ervaringsjaren? Tanja de Boer erkent dat er altijd ruimte is voor alle 

lastige gevallen en dat we daar als weldenkende mensen mee omgaan. 

 

Op het punt van de Basiseisen zijn geen reacties. Op het punt ‘teruggeven van een 

beoordeling in geval van bevooroordeeldheid‘ bij van de Manier van beoordelen licht 

Margrit Reuss toe dat het om zo een kleine beroepsgroep gaat dat het altijd kan 

voorkomen dat je iemand herkent in het proces. Belangrijk is om op het moment dat 

men denkt bij een aanvrager van te voren een al positieve of negatieve mening te 

hebben, men zich van de beoordeling terug moet trekken. Nico Boeijink is het er mee 

eens dat men elkaar in deze kleine beroepsgroep herkent en ziet hier geen bezwaar voor 

de objectiviteit bij beoordelen. 

 

De helft van de aanwezigen heeft beoordeeld en de ander helft niet. Elizabet Nijhoff 

Asser weet dat beoordelen je vormt, het is heel verhelderend en positief om mee te 

maken. Laurens Demmers sluit zich hier bij aan Het geeft je de kans het mens-zijn te 

laten meewegen wat niet altijd kan in procedures. Marieke Kraan wijst er wel op dat 

beoordelen iets is wat je moet beheersen. In sommige groepen functioneerde het 

beoordelen en in ander niet. Roeland Brekelmans vind het jammer dat hij nog niet is 

toegelaten zodat hij kan meedoen met  beoordelen. Tanja de Boer hoopt dat dit nu snel 

op gang komt zodat mensen door te beoordelen zullen ondervinden dat het om insluiten 

gaat en niet om uitsluiten. Janien Kemp weet dat de groep die wil beoordelen op de drie 

beoordelingsdagen veel zal oplossen door een positieve houding tegenover de 

beoordelingen. Clara Cremers vind het goed dat leden verantwoordelijkheid nemen door 

mee te doen. Suzanne Maarschalkerweerd ziet wel wat in training van de 
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beoordelingsgroepen. Margrit Reuss geeft aan dat er inderdaad aan gedacht wordt de 

beoordelaars goed te instrueren. 

 

Onder het punt van de doorloop en achtergrond informeert Suzanne Maarschalkerweerd 

of er nog iets aan de beoordeling wordt toegevoegd? Hoe moet iemand er mee verder?  

Margrit Reuss antwoordt dat er permanente scholing op de beoordeling moet volgen.  

Vincent van Drie vraagt zich af hoe je dat toetst. In antwoord hierop wijst Matteo Visser 

naar artsen die eens in de zo veel tijd een lijst met gevolgde cursussen in moet dienen. 

Misschien is iets vergelijkbaars mogelijk. 

 

Nancy Knaap vraagt hoe de atelierbezoeken te verbeteren? Laurent Sozzani legt uit dat 

het altijd in hoofdzaak ging om contact te leggen met de aanmelder niet om een 

persoonlijke beoordeling. Marieke Kraan ziet wel iets in willekeurige steekproefsgewijze 

atelierbezoeken, dan is het persoonlijk aspect er af. Margrit zet uiteen dat het doel is de 

aanmelder van te voren goed te informeren met een soort werkinstructie. 

 

Elizabet Nijhoff Asser vraagt zich af of het goed zou zijn dat iedereen bericht krijgt waar 

hij/zij zich in de procedure bevindt. Tanja de Boer wijst er op dat dat administratief erg 

belastend is. Het bureau zal bezien wat mogelijk is. 

 

Hilde, gesteund door Frederike Leffelaar, brengt nogmaals de financiële/ICN kwestie 

onder de aandacht. Zij vroeg om een lagere factuur maar dat ging niet. Clara von 

Waldthausen zet uiteen dat ze uitgelegd heeft dat het nu eenmaal helaas zo lang duurde. 

Men heeft destijds gemeend dat ze zich beter voor de zekerheid maar konden 

aanmelden. Maar de ICN-ers zullen worden toegelaten. Als je ingeschreven bent dan 

steun jet het toelatingsproces dat op zich gratis is. We doen dit hele proces met zijn allen 

en betalen het met zijn allen. Bovendien heb je al die tijd als restaurator vermeld 

gestaan ook als je daarna afgewezen werd, voegt Roeland Brekelmans toe. Hierop wordt 

door meerderen gereageerd, o.a. zegt Nico Boeijink dat niemand zich als restauratorlid 

kan promoten als men nog niet is toegelaten. Roeland Brekelmans specificeert het als ‘lid 

van restauratoren Nederland’.  Tanja de Boer zegt toe dat deze specifieke financiële 

kwestie nogmaals in bestuur zal worden besproken. 

 

Nico Boeijink wil graag het onterecht vermelden op websites etc…van de aanduiding 

‘Restauratorlid’ door iemand van RN onder de aandacht brengen, want dat is tegen de 

afspraak. Clara von Waldthausen beaamt dat het beleid ongewijzigd is. Het mag dus niet. 

RN kan het nogmaals onder de aandacht brengen maar we kunnen niet iedereen gaan 

controleren daarvoor is er geen capaciteit. Elizabet Nijhoff Asser oppert het in ieder geval 

op de website te zetten dat het noemen van de titel niet toegestaan is. 

 

Nico Boeijink merkt op dat een atelieropleiding ook als een opleiding moet worden 

beschouwd. Laurent Sozzani antwoordt instemmend maar dat dat dan wel op het 

formulier gezet moet worden anders kunnen de beoordelaars het simpelweg niet 

waarnemen. Nancy Knaap vult aan dat ook allerlei hele en halve opleidingen en 

cursussen meegewogen moeten worden. Margrit stemt in dat daar nu juist de 

Overgangsregeling voor is. 

 

George Boellaard roept een oude vraag in herinnering of er een jurist naar de toelating 

kan kijken zoals dat met de klachtenprocedure is gebeurd. Het bestuur zal dit 

ledenbesluit uitvoeren. 

 

Marieke Kraan vraagt hoe mensen worden benaderd die zich nog willen aanmelden? 

Iedereen te bereiken is inderdaad een moeilijk punt, ziet ook het bestuur. Ook vraagt 

Marieke Kraan zich af of nieuwe mensen eerst aangekondigd kunnen worden zodat 

anderen bezwaar kunnen maken. Tanja de Boer wil dit meegeven aan de nieuwe 

Toelatingscommissie en -procedure en sluit daarmee de discussie af. 
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5)Rondvraag 

 

Randolf Algera vraagt hoe je je kunt blijven ontwikkelen als de markt zich voor je afsluit 

omdat je niet toegelaten bent als restaurator. Tanja de Boer erkent de moeilijkheid van 

dit punt en kan dit nu niet beantwoorden. 

 

Matteo Visser wil graag stemmen maar kan de 27ste niet aanwezig zijn, noch wil hij 

gebruik maken van een internet stemming. Het bestuur wijst hem er op dat hij per 

email, per post of per machtiging kan stemmen. 

 

Marieke Kraan vraagt wat we nu doen met het voorstel eerder gedaan door Nico Boeijink. 

Tanja de Boer wijst er op dat met betrekking tot dit onderwerp alleen het voorstel zoals 

rondgestuurd door het bestuur de 27ste ter stemming wordt gebracht. 

 

Suzanne Maarschalkerweerd zou graag een mogelijkheid van een juniorlidmaatschap 

bestudeert zien omdat deze groep moeilijk ervaring kan opdoen als ze niet vindbaar zijn 

als restaurator. Laurent Sozzani wijst er op dat ze gewoon lid kunnen worden van de 

vereniging als geassocieerd lid en net als eenieder hun weg moeten vinden in het veld en 

ervaring en opdrachten moeten opdoen. Iemand die net van de opleiding afkomt is nog 

niet gekwalificeerd om als zelfstandige restaurator aan de slag te gaan. Bovendien vindt 

het bestuur dat ze niet alleen lid moeten worden van de vereniging om ‘gevonden’ te 

worden dat de vereniging hun een omgeving biedt om zelf contacten op te doen. 

Daarnaast zouden zij lid kunnen worden om zelf iets bij te dragen en bijvoorbeeld een 

sectie kunnen beginnen. Ook kunnen alle leden elkaar vinden op de site. Gwen Tauber 

ziet voor de jonge groep wel het probleem dat ze niet bij het Rijk terecht kunnen waar 

lidmaatschapseisen worden gesteld. Tanja de Boer houdt de vraag aan voor de toekomst 

wat we doen met de jong-afgestudeerden. 

 

Monica Schwarze informeert naar de rechten van het aanstaande 

Instellingslidmaatschap, kunnen instellingen bijvoorbeeld ook bij de sectie pagina’s van 

de verenigingswebsite? Dat zou wenselijk zijn. Het bestuur buigt zich hierover. 

 

Elizabet Nijhoff Asser wijst nog op het bestaan van een adressenbank die ze zelf hebben 

aangelegd en waar mogelijk nog potentiële leden geworven kunnen worden. Bureau zal 

hier naar kijken. 

 

 

6) Sluiting 

 

Tanja bedankt iedereen voor haar/zijn bijdrage en inzet en met name de brede groep 

leden die de Overgangsregeling bestudeerd hebben en oplossingen en voorstellen 

geschreven hebben. Vele uren werk zijn daarmee gemoeid. Clara von Waldthausen 

bedankt in het bijzonder Margrit Reuss die als bestuurslid de trekker van het geheel is 

geweest. Tanja sluit de vergadering om 16.30 uur en nodigt uit voor de afsluitende 

borrel. 

 

 

 

 


