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Jaarplan 2013:   EVALUATIE EN VOORUITGANG 
 

 
 

 

1. Inleiding 
 

De afgelopen jaren stonden vooral in het licht van het bevestigen en 
afwikkelen van beleid en processen, typerend voor een jonge vereniging.  

 
Het bestuur gaat 2013 met enthousiasme tegemoet. Het jaar zal in het teken 

staan van evaluatie en vooruitgang, het thema van de  
(bestuurs-)activiteiten in het komende jaar. Op verschillende onderwerpen uit 

het Jaarplan van 2012 zal verder worden gebouwd. 
 

Zo lopen acties uit eerdere jaarplannen, zoals deelname aan E.C.C.O., door. 
Ook de werving van nieuwe leden zal worden voortgezet. 

 
Het bestuur houdt het Jaarplan 2013 kort en krachtig. Er staan een paar grote 

klussen op de agenda voor volgend jaar. Vooral het beleidsplan voor de jaren 

2014-2017 zal de aandacht van het bestuur vragen. En vanzelfsprekend 
vergen de toelatingsbesluiten ook in 2013 onze tijd en aandacht.  

 
 

2. Professionalisering 
 

Beleidsplan 2014 t/m 2017 
 

Speerpunt in 2013 is het beleidsplan voor de komende periode. We evalueren 
de huidige situatie bij RN en zetten een visie uit voor de koers van de 

vereniging in de komende jaren. De leden zullen hierbij actief betrokken 
worden.  

 
In het Beleidsplan zal speciale aandacht worden besteedt aan de interne en 

externe communicatie. 
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We evalueren de toelating van leden, het gezicht van RN naar buiten en het 

aangaan van nieuwe relaties. We bepalen zo de sterktes en zwaktes van de 
vereniging, en brengen mogelijkheden en kansen in kaart. Dat zal resulteren 

in realistische beleidsdoelen. 
 

Toelating 
 

Het einde van de “Overgangsregeling” van de toelatingsprocedure voor de 
Restauratorlid nadert. Deze overgangsregeling zal geëvalueerd worden, en op 

basis daarvan wordt in 2013, samen met de leden, de toekomstige koers van 
de toelating bepaalt.  

 
Ook de toekomstige positie van behoudsmedewerkers, kleuronderzoekers en 

mogelijk ook andere specialisaties binnen het veld worden besproken en 
mogelijk opnieuw bepaald. 

 

Brondocumenten 
 

De statuten, het huishoudelijk reglement en de algemene voorwaarden 
moeten beter op elkaar af worden gestemd. Eventuele onderlinge 

tegenstrijdigheden moeten worden hersteld. Onderzocht wordt of de 
Algemene voorwaarden van RN moeten worden aangepast.  

 
 

3. Professionalisering van de leden 
 

Permanente Educatie 
 

Vooral de Commissie Educatie zal, met steun uit het bestuur, meewerken aan 
de plannen van de UvA ondersteunen om een breed programma voor de 

“Professional Development” van de RN-leden te ontwikkelen. De verschillende 

secties zullen worden benaderd om hiervoor relevante onderwerpen naar 
voren te brengen. 

 
Verder zal het bestuur de secties en commissies ondersteuning bieden om 

zich verder in te zetten bij het organiseren van activiteiten voor het 
bevorderen van de professionalisering van de leden.  

 
Het bestuur ondersteunt verschillende symposia en themadagen die voor 

2013 zowel bij de UvA, als op de Reinwardt Academie als op de 
Restauratiebeurs op de agenda staan. Alle activiteiten zullen worden 

aangekondigd in de !Flits, op de website en via de week-update die het 
bureau aan het eind van de week via email naar de leden verstuurt. 
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4. Zichtbaarheid van RN 
 

In 2013 staan we weer op de Restauratiebeurs. Dat is belangrijk om goed 
contact te houden met het veld, en de missie van RN breed uit te dragen. 

Onder andere door het bestuur worden daar activiteiten georganiseerd die 
interessant zijn voor de leden. 

 
Er worden themamiddagen georganiseerd voor de leden en we zullen 

belangstellenden informeren en adviseren. Er is een blok van de beursvloer 
gereserveerd voor de leden van RN die zich op de beurs willen presenteren. 

Een cluster van restauratoren en de vertegenwoordiging van RN versterkt de 
aanwezigheid van de beroepsgroep. Zo hopen we een grotere zichtbaarheid 

van de leden van RN binnen de wereld van de monumenten te realiseren.  
 

Het bestuur zal de verschillende beurzen in Nederland inventariseren en 

kijken waar RN zich het beste en meest effectief kan presenteren.  
 

 
5. Bureau 

 
Het bureau is in 2012 ingrijpend anders ingericht. De nieuwe 

bureaumedewerkers hebben blijk gegeven van flexibiliteit. Het stadsarchief 
Amsterdam zijn we erkentelijk voor het aanbieden van kantoorruimte. In 

2013 zal blijken hoe deze betere bureaubezetting ten goede komt aan de 
leden. 

 
Het bureau zal in 2013 de archieven van de gefuseerde verenigingen op orde 

brengen. Mogelijk moet dan, samen met het bestuur, een aantal ontbrekende 
protocollen voor beleid worden opgesteld.  

 

Het bureau zal de activiteiten van RN leden blijven ondersteunen om zo 
samen met de Secties en de Commissies bruisende activiteiten te ontwikkelen 

en te verwerkelijken.  
 

Communicatiemateriaal wordt samen met de Commissie PR en Communicatie 
ontwikkeld zodat RN zich optimaal kan profileren. 

 
 
6. Samenvatting 

 

We zijn optimistisch over de voortgang binnen de vereniging. 
Speerpunt in het jaarplan 2013 is het formuleren van het beleid van 

de komende jaren.  
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Het schrijven van het beleidsplan en het evalueren van de toelating 
zijn de hoofdpunten voor 2013 zijn.  

Daarnaast zal het bestuur zich ook met de organisatie van de 
Restauratiebeurs en met het UvA-programma voor permanente 

educatie bezig houden.  
 

Het bureau zal de Secties en Commissies voor zoveel mogelijk 
ondersteunen en waar nodig worden beleidsprotocollen verder  

uitgewerkt.  
 

 


