
JAARPLAN RESTAURATOREN NEDERLAND 2008-2009 
 
Hieronder staat puntsgewijs en beknopt beschreven welke doelen RN nastreeft 
voor 2008-2009. 
 
De toelatingseisen voor restauratorleden in het komende jaar een definitieve 
vorm geven. 
Constante aandacht geven aan het werven van nieuwe leden. 
Punt van onderzoek zijn de verschillende vormen van lidmaatschap, waaronder 
het instellingslidmaatschap 
 
Stimuleren van opzetten secties. Steun bieden aan nieuwe secties 
Zorgen voor contact van RN met (potentiële) leden door middel van 

 
Uitbreiding regionale instuiven, waarin een delegatie van het bestuur en 
betrokkenen het gesprek aangaan met leden van de vereniging en oud 
leden van de vereniging waaruit RN is voortgekomen. Mogelijk ook opzet 
van regionale steunpunten. 
 
Ledenconsultatie door middel van enquête over specifieke onderwerpen 
 
Communicatie over de vorderingen binnen de vereniging continueren via 
PR en website 
  

Contacten met culturele instellingen, erfgoedkoepels, overheden en andere 
betrokkenen in het veld continueren en onderhouden. 
RN  maakt deel uit van begeleidingscommissies, inhoudelijk overleg, opleidings- 
en bij- en nascholingprogramma’s in het veld van fysiek behoud van cultureel 
erfgoed. 
 
RN neemt deel aan het overleg met de Amsterdam University Press om nieuwe 
wegen te vinden voor kennisuitwisseling  op het vakgebied 
RN is partner op Europees niveau ( E.C.C.O.) 
 
Het Beroeps & Competentieprofielen-rapport is op 23 0ktober 2008 gelanceerd. 
De uitkomsten van het project moeten nu een weg vinden in het brede veld van 
conservering. Binnen de vereniging wordt het rapport gebruikt voor verdere 
uitwerking van het kwaliteitssysteem en het toelatingssysteem van 
restauratorleden.  
RN werkt aan een mogelijk collectief verzekeringssysteem voor de leden, 
inclusief toegang tot juridische bijstand . De “algemene voorwaarden”worden 
opnieuw onder de loep genomen. 
RN stimuleert activiteiten in het kader van de education permanente. Deels 
wordt dit verzorg door de secties, deels overkoepelend door de vereniging. 
 
RN werkt aan de vernieuwing van  de website. Daarmee moet er een einde 
komen aan klachten over het boekhoud – en ledenregistratiesysteem. 
 
RN consolideert haar verworven positie in het veld van cultureel erfgoed en ruimt 
komend jaar meer tijd in voor de interne zaken. 
  
Gewerkt wordt eveneens aan samenwerking met het Restauratoren Register.  


