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Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het organisatorisch op poten 
zetten van de sectie: vorming van bestuur en commissies, het vaststellen van 
een toelatingsbeleid, het schrijven van een toekomstvisie en de inbedding van 
ons lidmaatschap in de vereniging.  
 
Verder hebben we in het verlengde van het beroepsprofielenonderzoek onder 
onze sectieleden een schriftelijke enquête gehouden en ook de 
competentieprofielen onder de loep genomen. Hieruit bleek dat er bij werkgevers 
behoefte is aan behoudsmedewerkers met goede sociale en communicatieve 
vaardigheden en een lerend vermogen. Vooral nauwkeurigheid, zelfstandigheid 
en resultaatgerichtheid zijn van belang. Opvallend is het ontbreken van de 
behoefte aan managementvaardigheden. Uit de enquête bleek dat het profiel van 
behoudsmedewerkers een compleet beeld geeft van de werkzaamheden die 
daadwerkelijk verricht worden door behoudsmedewerkers op de werkvloer. 
Vooral taken als diagnostiek, analyse, bewaken, signaleren, transport, opslag en 
registratie scoren hoog. Opmerkelijk is (wederom) de lage scores op taken als 
management, kwaliteitszorg en ethiek.  
 
Op 6 oktober 2009 vond onze eerste sectiedag plaats, waar we op Kasteel 
Amerongen werden ingewijd in zowel de problemen van behoud en beheer van 
een historisch landgoed als de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
verpakkingskisten. 
 
Onze tweede sectiedag vond op 7 juni 2010 plaats bij het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen (KIT) in Amsterdam, waarin aandacht werd besteed aan de 
procesgang rondom het realiseren van een nieuw buitendepot voor het 
Tropenmuseum en het herinrichten van bestaande depots. Tevens werden we op 
de hoogte gesteld van de activiteiten van het KIT in Ghana voor het beschermen 
van de ‘Rare book collection’ aldaar en kregen we een boeiende rondleiding door 
het gebouw. 
 
Voor zover de mogelijkheden van de verouderde website dat toelieten, zijn alle 
verslagen en stukken geplaatst op de website van RN.  
 
De contributie voor behoudsmedewerkers werd vastgesteld op 60 euro voor de 
vereniging RN. Over een extra contributie voor de sectie moet nog een besluit 
genomen worden.  
 
Buiten de vereniging zijn er meerdere initiatieven geweest tot bijeenkomsten 
over de toekomst van het opleidingenveld van behoud en beheer waaraan de 
sectie behoudsmedewerkers heeft deelgenomen. Het Nationaal Archief, dat de 
cursus voor behoudsmedewerkers organiseert, heeft bijvoorbeeld informatie 
ingewonnen over de mogelijkheden om van de cursus een opleiding te maken. 
Het laatste woord is daarover nog niet gezegd. 
 
 
 



Verder is besloten om een eigen ‘Raad van Advies’ voor onze sectie in het leven 
te roepen, waarin o.a. Bernadette van Beek zal worden gevraagd zitting te 
nemen. 
 
Tenslotte is het besluit genomen om de naam van de sectie behoudsmedewerker 
te veranderen, omdat in de toekomst ook niet-behoudsmedewerkers lid kunnen 
worden van de sectie. 


