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JAARPLAN juli 2011/juni 2012 
 
1. Inleiding 
 
Bij het schrijven van dit jaarplan is duidelijk geworden dat RN in de overgang is 
naar een nieuwe fase. De Commissies en een aantal Secties binnen de vereniging 
hebben hun identiteit gevonden, hun doel geformuleerd en werken het beleid 
hiervoor uit; een stevig fundament voor “professional development” is aanwezig. 
De beroeps- en competentieprofielen worden in een breed veld gebruikt. De nieuwe 
website ondersteunt het secretariaat en in de website zijn verschillende 
communicatievormen ingebouwd, zoals communicatie met en onder de leden en 
ook buiten RN. De presentatie van de vereniging naar buiten toe heeft minder 
aandacht genoten in de afgelopen jaren en dit is een aandachtspunt voor het beleid 
van de komende jaren. 
 
De overgang van een jonge vereniging tot een wat rijpere vereniging eist evaluatie. 
Waar nodig, moeten nieuw beleid en nieuwe protocollen worden gemaakt. Dit is 
dan ook waar het Jaarplan 2011/2012 zich op richt en waar in 2011/2012 een 
begin aan zal worden gemaakt.  
 
Het Jaarplan 2011/2012 zal op de ontwikkelingen van de voorafgaande jaren 
voortborduren, de nodige veranderingen in het beleid verder uitwerken en nieuwe 
activiteiten en ideeën introduceren die samengaan met een groeiende vereniging. 
Tevens willen we werken aan een betere definitie van onze doelen en visies. Ėén 
van de te beantwoorden vragen luidt: “Is RN  een branchevereniging of een 
belangenvereniging en hoe kan hierin een balans worden gevonden?”  
 
Het Bestuur, de diverse Commissies en de Secties zullen verder werken aan het 
ontwikkelen van een vereniging die breed gedragen wordt door een ieder die 
professioneel werkzaam is op het gebied van cultuurbehoud en ze zullen er voor 
zorgen dat RN dé gesprekspartner is voor elke organisatie die zich bezighoudt met 
de zorg voor- en de kwaliteit van het behoud van cultureel erfgoed.  
 
Een nieuw beleidsplan wordt in 2012/2013 geschreven. Plannen die dit jaar van 
start gaan zullen in de komende jaren verder uit worden gewerkt en zullen in het 
beleid van de toekomstige jaren wellicht worden opgenomen.  
 
  
2. Praktische zaken 
 
Het bureau  
Het secretariaat wordt uitgebreid met een office manager. Tevens moet RN op zoek 
naar een geschikt kantoor waar RN voor een langere termijn haar bureau kan 
huisvesten en waar het archief van de gefuseerde verenigingen ondergebracht kan 
worden.  
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Adviesraad 
De noodzakelijkheid, de essentie en het doel van een adviesraad worden 
geformuleerd en met steun van Charlotte van Rappard, oud adviesraadlid, wordt 
een nieuwe adviesraad samengesteld. Bij het vormen van een nieuwe raad staat 
voorop dat de leden ervan actief ingezet en betrokken moeten/kunnen zijn bij RN 
zaken. Op dit laatste punt is het bij de vorige adviesraad misgelopen. Het maken 
van contacten, fondsenwerven, en lobbyen zou o.a. een taak kunnen zijn voor de 
Adviesraad.  
 
 
3. Communicatie 
 
Elektronische communicatie 
Als eerste wil RN besluiten, die niet volgens de toen geldende statuten (via 
internet) door de ALV zijn genomen, bevestigen, en een grondig voorstel schrijven 
voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, en deze met de steun 
van de ALV in de Statuten opnemen. De communicatie binnen de vereniging is 
hiermee gediend. 
 
Website 
De website die in maart 2011 is gelanceerd, wordt voor zover nodig uitgebreid. 
Voor de bruikbaarheid als communicatiemiddel met de leden is het van groot 
belang, dat de leden hun ledenpagina up-to-date houden met vooral het juiste e-
mailadres. De facturering, het bijeenroepen van de ledenvergaderingen en de 
communicatie (zoals nieuws, vacatures en workshops) zal bij het aanvaarden door 
de ALV van elektronische communicatie, voortaan via de website en e-mail 
verlopen.   
 
Voor dit laatste is het noodzakelijk dat ieder lid, zonder het raadplegen van het 
secretariaat, zijn login naam en wachtwoord automatisch kan opvragen. Dit wordt 
dan ook gerealiseerd. 
 
Er wordt een gesloten gedeelte van de website gemaakt, waarop het digitaal archief 
van RN wordt bijgehouden zodat deze informatie toegankelijk is voor bevoegden.  
 
Ledencontact 
Ook wordt gekeken hoe het ledencontact verbeterd kan worden. De data van 
Bestuursvergaderingen zullen op de website worden aangegeven zodat leden 
agendapunten kunnen toevoegen. Verder zullen na afloop van de vergadering 
Bestuursbesluiten op de website worden geplaatst.  
 
Alle stukken voor een ALV worden op de website geplaatst en voor discussies met 
betrekking tot de agenda kan op de website een forum worden gestart zodat de 
leden voor en na de ALV over de punten kunnen discussiëren. De conceptnotulen 
van de ALV’s worden na de vergadering zo snel mogelijk op de website gezet zodat 
leden die op de vergadering niet aanwezig konden zijn, de discussie kunnen volgen 
en besluiten kunnen nalezen. Aanwezige leden worden in de gelegenheid gesteld 
om het concept aan te vullen terwijl de discussie rondom de agendapunten nog 
vers in hun hoofd zit.  
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Het Bestuur zal verder gaan met het gebruik van enquêtes om de mening over 
verschillende beleidszaken onder de leden te polsen. Het Bestuur stimuleert het 
opzetten van o.a. de Secties schilderij-, hout-, moderne kunst-, textiel-, glas en 
keramiek restauratie, zelfstandige restauratoren en studenten.  
 
!Flits 
De Commissie PR en Communicatie zijn bereid om verder te werken aan meerdere 
exemplaren van de !Flits met daarin actualiteiten en korte berichten. 
 
RN-m@gazine 
Zoals met de leden is afgesproken wordt een vacature geopend voor een freelance 
hoofdredacteur voor het digitale tijdschrift RN-M@gazine. Mede omdat dit een grote 
investering is, worden ook nog andere mogelijkheden onderzocht. Samen met de 
redactie zal het Bestuur besluiten hoe het magazine het beste verder kan worden 
ontwikkeld.  
 
Brochures 
Na 6 jaar heeft RN nog steeds geen brochure die de werkzaamheden en doelen van 
de vereniging uiteenzet. Een algemene brochure wordt samengesteld, die door de 
leden gebruikt kan worden om informatie over de vereniging aan bijvoorbeeld 
klanten en op beurzen te verspreiden. Hiertoe wordt een start gemaakt met het 
schrijven van brochures van de Secties.  
 
 
4. Professionalisering van de vereniging 
 
Beleid 
De vereniging is in korte tijd qua ledenaantal flink gegroeid en de activiteiten 
binnen de vereniging zijn uitgebreid. Dit vraagt om een betere organisatie. Een 
begin wordt gemaakt om de nodige beleidsstukken en procedures te schrijven en 
deze zullen als concept aan de leden worden aangeboden.  
 
De statuten en het huishoudelijk reglement spreken elkaar op verschillende punten 
tegen. De inhoud zal dan ook kritisch bekeken worden en aanpassingen, indien 
nodig, zullen aan de leden worden voorgesteld.  
 
De statuten en het huishoudelijk reglement geven een korte beschrijving van de rol 
en bevoegdheden van de leden en van het Bestuur, maar zij vormen slechts een 
klein deel van een complexe juridische wereld. 
Om het Bestuur wegwijs te maken in deze wereld, zal zo nodig deskundig advies 
worden ingewonnen. 
 
Klachtenprocedure 
De klachtenprocedure wordt besproken en in stemming gebracht.  
 
Toelating 
De overgangsregeling van de toelatingsprocedure wordt in 2011/2012 geëvalueerd. 
De vele vragen rondom de overgangsregeling dienen beantwoord te worden en het 
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beoordelingstraject van de procedure te worden geëvalueerd. De resultaten kunnen 
besproken worden tijdens een ALV in het begin van 2012, die speciaal gewijd is aan 
toelating en accreditatie.  
 
Werken voor een beschermde titel 
De restauratiearchitecten werken momenteel aan een bescherming van hun titel. 
Gesprekken met het Bestuur van hun vereniging wijzen er op dat het onder deze 
regering wellicht mogelijk zou kunnen zijn om ook de restauratortitel te 
beschermen. Onderzoek zal worden gedaan om duidelijkheid hierin te verkrijgen.  
 
RN Algemene voorwaarden 
De algemene voorwaarden van RN worden, indien nodig, gemoderniseerd en het 
Bestuur zal in de komende jaren erkenning van de voorwaarden bij de culturele 
instellingen proberen te verkrijgen. 
 
Vrijwilligers  
Evenals in de afgelopen jaren, roept de vereniging leden op om bij te dragen aan 
de diverse activiteiten. De vereniging is gebaseerd op vrijwilligerswerk en kan niet 
bestaan zonder de inzet van haar leden. Wij zijn dan ook onze vrijwilligers 
bijzonder dankbaar! 
 
 
5. Professionalisering van de leden 
 
“Professional development” 
In de afgelopen jaren hebben diverse Secties en vooral de Commissie Educatie zich 
ingezet bij het organiseren van activiteiten die de professionalisering van de leden 
bevorderen. Het Bestuur zal alle activiteiten op het gebied van professional 
development blijven ondersteunen.  
 
Erkenning van Verworven Competenties (EVC) 
De Commissie educatie heeft de mogelijkheid tot het halen van een UvA-diploma  
via een EVC (Erkenning van Verworven Competenties), in de afgelopen jaren 
onderzocht. Het begrip staat voor activiteiten of opleidingen die tot vrijstellingen 
van deelvakken binnen een opleiding kunnen leiden. De vereniging ondersteunt de 
UvA bij de invoering van een EVC traject voor de restaurator. Zie ook 
http://www.kenniscentrumevc.nl/  
 
Symposia 
In 2011/2012 zal het Bestuur ondersteuning geven aan o.a. het organiseren van 
een symposium rond het thema Fotografie op glas, het verder uitwerken van het 
verpakkingssymposium en de voortzetting van de activiteiten van de Commissie 
Educatie waaronder ook de Thema-avonden vallen.  
 
Tevens bestaat het plan een symposium te organiseren dat interessant is voor alle 
leden van de vereniging. Thema’s zoals interdisciplinaire samenwerking, ethiek, 
onderzoek, samenwerking binnen cultureel erfgoed worden onderzocht.  
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Ook worden gesprekken gevoerd met buurlanden om in de toekomst samen 
symposia te organiseren. 
 
 
6. Zichtbaarheid van RN 
 
Een Nationaal Register 
Het Bestuur en de Commissie Toelating hebben in het verleden contacten 
onderhouden met het Restauratoren Register (RR). Voortzetting van deze 
gesprekken staat op de agenda van 2011/2012. Tevens zal RN overleg voeren met 
ARA en het RR om de mogelijkheden voor de totstandkoming van een stichting die 
op nationaal niveau de accreditatie hanteert, te onderzoeken. Het Bestuur zal de 
bevindingen voordragen aan de leden. 
 
Opleidingen 
De contacten tussen de UvA en RN worden samen onderhouden door de 
Commissie. Educatie en het Bestuur. Er zit een RN lid in de adviesgroep van de 
opleiding en een Bestuurslid heeft zitting in de UvA Commissie PI Certificatie, die de 
kwaliteit van afgestudeerde rio’s (afgestudeerde Master Studenten) in hun PI jaar 
waarborgt.  
 
Een samenwerkingsverband van diverse groepen waaronder het Nationaal Archief 
en RN Commissie Educatie hebben in 2010 gesprekken gevoerd met de SVGB (het 
kenniscentrum voor kleine ambachtelijke MBO opleidingen) over de mogelijkheid 
van een mbo-4 opleiding voor behoudsmedewerker. Deze gesprekken vinden hun 
doorgang in 2012 met als doel het oprichten van een mbo opleiding 
behoudsmedewerker.  
 
Werven van leden 
Het RN Bestuur stelt zich ten doel de diverse groepen werkzaam binnen het 
cultureel erfgoed, te interesseren voor de missie en de werkzaamheden van de 
vereniging. Leden worden geworven binnen en buiten instellingen en ook onder 
studenten van gerelateerde opleidingen. 
 
Lidmaatschappen 
In 2010/2011 is het behoudsmedewerkerslidmaatschap ingesteld. Het Bestuur zal 
zich buigen over de mogelijkheden om andere lidmaatschappen te introduceren 
waaronder het instellingslidmaatschap.  
 
Tevens wordt het studentenlidmaatschap geëvalueerd en mogelijk aangepast om de 
drempel voor studenten om lid te worden van RN te verlagen. Bovendien wordt 
gekeken hoe men de jongere generatie restauratoren kan interesseren om een 
actieve bijdrage te leveren aan het veld. Er zijn tevens vragen over een 
lidmaatschap voor het middenkader van het beroeps- en competentieprofiel. 
Gesprekken hieromtrent zullen worden gevoerd. 
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“Public outreach” 
Gezien het cultuurklimaat in ons land is het belang van “public outreach” 
toegenomen. Het ministerie, culturele instellingen, scholen en de particuliere 
verzamelaar? moet weet hebben van de diverse groepen actief binnen het behoud 
en beheer van ons cultureel erfgoed.  
 
Het Bestuur zal een beleid ontwikkelen rond “public outreach” om zo de aandacht 
voor behoud en beheer op nationaal niveau te vergroten. Daarbij speelt een 
bijdrage aan beurzen, zoals de restauratiebeurs en kunstbeurzen een rol, kan 
gedacht worden aan schoolbezoeken, kunnen door de leden laagdrempelige 
lezingen worden gegeven in diverse omgevingen zoals regionale musea, archieven 
en scholen over o.a. “good housekeeping” en het bewaren van en de zorg voor 
eigen spullen. De Commissies PR en Educatie zouden hier belangrijke 
ondersteuning kunnen bieden, alsmede het bureau. De website kan ook een 
bijdrage leveren door pagina’s te ontwikkelen met praktische informatie over o.a. 
calamiteitenhulp, de effecten van het klimaat op objecten of andere onderwerpen.  
 
Nationale samenwerking 
RN is door de organisatie DuMo -Duurzame Monumenten, gevraagd om een 
bijdrage te leveren. Na een kick-off die in juni 2011, mede door Nyenrode Business 
Universiteit is georganiseerd, is duidelijk geworden dat interactie tussen roerend en 
onroerend erfgoed interessant kan zijn. Het onroerend erfgoed heeft de financiële 
middelen, het roerend erfgoed heeft “glamour” en RN kan een link bieden tussen de 
twee werelden door bijvoorbeeld discussies over ethiek te voeren met de 
onroerende sector, die hier nog weinig beleid over heeft. Bovendien vormt de 
Sectie Historische Binnenruimtes een duidelijke link met de onroerend erfgoed 
sector. 
 
RN is uitgenodigd bij een eerste overleg op Kasteel Amerongen dat zich als 
Kennis Instituut wil manifesteren. Kasteel Amerongen wil, samen met meerdere 
partners, de opgedane kennis bij de restauratie van het gebouw en het 
toebehorend roerend erfgoed bundelen en beschikbaar stellen aan het veld. Als 
deze kennisoverdracht van Kasteel Amerongen binnen de doelstelling van RN 
past en de financiële middelen om deelnemer te worden beschikbaar zijn, zal het 
Bestuur haar relatie met Kasteel Amerongen kunnen definiëren. RN moet zich 
eerst als vereniging erop beraden of zij hiermee wil participeren.  
 
RN zal de samenwerking met de UvA, de Reinwardt Academie, verschillende 
musea, TNO, NEN, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Cultuur en 
Wetenschap voortzetten, om kennis uit het binnen- en buitenland onder haar 
leden te verspreiden.  

Internationale samenwerking 
De werkzaamheden van E.C.C.O worden op de voet gevolgd door onze 
gedelegeerde Jaap van der Burg.  
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7. Samenvatting 
 
De activiteiten in dit jaarplan concentreren zich vooral op de werkzaamheden die bij 
een nieuwe fase horen. Aangezien er in 2012 een nieuw beleidsplan opgesteld moet 
worden zullen vele van de activiteiten en werkzaamheden die in dit jaarplan 
geïntroduceerd worden, terugkomen en verder worden uitgewerkt in de komende 
jaren.  
 
Nadat de praktische zaken geregeld zijn en het secretariaat en kantoor goed 
functioneren, kunnen we ons richten op nieuw beleid en het maken van de nodige 
protocollen en procedures. De bouw van de website wordt gecontinueerd en er 
wordt samen met de Secties, Commissies en de leden gewerkt aan verdere 
invulling (nieuwe pagina’s) en aan het gebruik daarvan (verder uitwerken en 
gebruik van het forum). Vereiste is dat de leden over de nodige gegevens 
beschikken om in te loggen. De mogelijkheid om wachtwoord en inlognaam op te 
vragen via de website zal dan ook in de inlogpagina worden ingebouwd. RN kan 
haar leden alleen bereiken indien de gegevens op de ledenpagina correct zijn.  
 
Het Bestuur zal de website tevens gebruiken om de leden beter op de hoogte te 
stellen van Bestuursbesluiten en de communicatie met de leden op deze manier 
vergroten. Er wordt ook verder gewerkt aan de RN publicaties. 
 
Toelating, accreditatie en de bescherming van het beroep zullen verder worden 
onderzocht en geëvalueerd én een ALV op dit gebied wordt in het begin 2012 
opgeroepen. 
 
Het contact met de diverse opleidingen zal als voorheen via de Commissie Educatie 
en het Bestuur blijven lopen en er zal vanuit RN ondersteuning aan de UvA worden 
geboden om E.V.C.’s voor de restaurator te ontwikkelen en aan de SVGB voor het 
ontwikkelen van een kwalificatiedossier voor de MBO-opleiding tot 
behoudsmedewerker. Verder wordt gewerkt aan het organiseren van symposia, 
workshops en korte cursussen voor en met de leden.  
 
Tenslotte zullen we aan de zichtbaarheid van RN buiten de vereniging werken. 
Hierin zal ook de Adviesraad een rol hebben. Diverse leden onderhouden contacten 
op nationaal en internationaal niveau en we zullen moeten ontdekken, hoe we het 
publiek duidelijk kunnen maken wat behoud en beheer van cultureel erfgoed is. 
 


