
Jaarverslag Restauratoren Nederland 2008-2009  
 
 
Leden  
Dit jaar kregen we 74 nieuwe leden en waren er 11 opzeggingen (vooral i.v.m. 
pensioen). Het totale aantal leden komt hiermee op 556 waarvan 424 aspirant 
Restauratorleden.  
 
In de bijlage “Overzicht Restauratoren Nederland 2008-2009” vindt u een 
opsomming van het ledenaantal per sectie. Opgemerkt moet worden dat de 
sectie Boek Papier Foto en de sectie Etnografica de enige secties zijn met een 
officiële status. De sectie Behoudsmedewerkers is in oprichting. De overige 
“secties” zijn onderwerpen waar leden geïnteresseerd in zijn maar waar geen of 
weinig activiteiten werden ondernomen.  
 
Het bureau  
Directeur Willemien ’t Hooft is per april 2009 langdurig ziek. De secretarieel 
medewerkster Martina Hoffmann stuurde diverse elektronische mailings aan de 
leden. Ook werden internetstemmingen gefaciliteerd. Een belangrijke taak was 
het ondersteunen van de Commissie Toelating bij het uitvoeren van de 
toelatingsprocedure.   
 
Organisatie 
Een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u in 
de bijlage “Overzicht Restauratoren Nederland 2008-2009”.  
 
Website  
Momenteel wordt een nieuwe website gebouwd voor RN. Onderdeel van de 
website is een database voor de ledenadministratie en een factureringssysteem.  
 
Competentieprofielen  
In het najaar van 2008 werd het “Project Beroep- en Competentieprofielen” 
afgerond met een symposium. Voor afstemming op Europees vlak is het rapport 
van het project vertaald in het Engels. Het project, het symposium en de 
vertaling van het rapport was mogelijk door externe financiering.  
 
Toelatingen 
Dit verenigingsjaar was een belangrijk jaar voor de toelating van 
restauratorleden. In december werd door de leden goedkeuring gegeven aan de 
toelatingsprocedure. Hierna werden door de leden de eerste beoordelaars 
geselecteerd. Hoewel de Commissieleden inmiddels waren afgetreden, waren ze 
bereid de toelating van de eerste beoordelaars uit te voeren. Momenteel wordt 
gewerkt aan de evaluatie van de procedure. Hierna zullen de leden van de 
commissie het stokje overdragen aan nieuwe commissieleden. Wij zijn de 
commissieleden dankbaar voor al het werk dat ze hebben gedaan.   
 
Restauratiebeurs 
RN had een stand op het kennisplein van de restauratiebeurs. Er was volop 
gelegenheid van gedachten te wisselen met collega’s. Ondanks dat de beurs 
gedomineerd wordt door gebouwenrestauratie is het belangrijk dat we 
vertegenwoordigd zijn. Door een betere presentatie van onze leden en 
combinatie met bijvoorbeeld een symposium kunnen we het aantrekkelijker 
maken de beurs te bezoeken.  
  



Ledenvergadering  
De tussentijdse ledenvergadering op 13 mei in “Kapitein Zeppos” te Amsterdam 
werd goed bezocht. Er was een goede sfeer met levendige discussie. Na afloop 
werd nog flink gedebatteerd onder het genot van een hapje en een drankje.   
  
E.C.C.O. 
Jaap van de Burg is bestuurslid van RN en als gedelegeerde betrokken bij de 
European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (E.C.C.O.). Hij 
is vice voorzitter van het bestuur van E.C.C.O, betrokken in de werkgroep “ 
European Qualifications Framework” (E.Q.F) en de officiële liaison van E.C.C.O. 
met de Centre for European Standardisation (C.E.N.) 
 
In de Europese Commissie is een aanbeveling van E.C.C.O behandeld: ‘European 
Recommendations for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage’.  
Hierin wordt gesteld dat bij restauraties en ingrepen aan beschermd cultureel 
erfgoed minimaal 1 conservator restaurator betrokken moet zijn. Het voorstel 
kreeg veel bijval maar moet officieel door een van de Europese staten worden 
ingediend. Dit zal naar verwachting binnen een jaar gebeuren.  
 
E.C.C.O. hield zich bezig met de kwaliteitseisen voor opleidingen. In een concept 
E.Q.F. is beschreven wat een afgestudeerde conservator restaurator moet 
kunnen en kennen. De door RN opgestelde Beroeps- en Competentieprofielen 
voor volwaardig beroepsbeoefenaars zijn hierbij gebruikt. De EQF voor de 
conservator restaurator is gesteld op het niveau 7 (universitaire masters niveau). 
Ook level 6 zal worden uitgewerkt.  
 
E.C.C.O. mag zitting nemen als waarnemer in werkgroep CEN/TC 346 - 
Conservation of cultural property’. Doel van CEN is standaardisering van 
procedures, termen en normen op Europees niveau. Omdat E.C.C.O. geen 
nationale organisatie is, kan geen officiële rol worden opgeëist. Door betrokken 
te zijn, kan zij wel aan de verschillende stemgerechtigde nationale organisaties 
gericht advies geven.  
 
Doorstroommogelijkheden in het restauratieonderwijs  
De Commissie Educatie is in gesprek onder andere met de UvA Restauratiekunde 
over de mogelijkheden om de bachelor of master te volgen (soms met 
vrijstellingen) voor: 

- restauratoren die de opleiding hebben gedaan bij het ICN,  
- restauratoren die geen officiële opleiding hebben genoten, 
- huidige studenten van de Reinwardt Academie, Kunstacademies en andere 

opleidingen.  
Voor leden zonder diploma’s wordt gekeken of de weg via Erkenning Verworven 
Competenties (EVC-regeling) een mogelijkheid biedt.  
 
Thema-avonden  
De Commissie Educatie organiseerde met veel succes de volgende 
bijeenkomsten: 

- ICOM-CC herhaald voor Kaaskoppen, I en II.  
o Een herhaling van de lezingen die de Nederlandse en Vlaamse 

restauratoren in New Delhi gehouden hebben tijdens het 15th 
Triennial Conference van ICOM-CC  
(www.icom-cc.icom.museum/TriennialMeetings. De lezingen zijn 
gepubliceerd in de Preprints van ICOM-CC 2008.) 

- What’s in a name?  

http://www.icom-cc.icom.museum/TriennialMeetings


o Frisse opvattingen over de middenkolom van de beroeps- en 
competentieprofielen.  

- Het rendement van restauratierapportage. 
o Is uw werk ook zichtbaar in de computer? Hoe bewaart uw 

opdrachtgever uw zorgvuldig gedocumenteerde verslagen? Wat doe 
je met je fotomateriaal? 

Verslagen van de thema-avonden zijn te vinden op de website van RN 
(www.restauratoren.nl) 
 
ICN 
Ook dit jaar mocht RN kosteloos ICN cursussen weggeven. Voor vier cursussen 
werd een loting gedaan.  
 
Restauratoren Register 
Met het Restauratoren Register werd regelmatig overlegd met als doel elkaar te 
informeren over de stand van zaken en te komen tot een nauwere vorm van 
samenwerking.  
 
Klachten 
De Commissie Onderzoek Klachten heeft de bestaande concept-
klachtenprocedure voor restauratorleden tegen het licht gehouden n.a.v. het 
werk met de in 2006 door de ALV goedgekeurde klachtenprocedure voor 
aspirant-restauratorleden. Er zal juridisch advies worden ingewonnen om tot de 
definitieve klachtenprocedure voor restauratorleden te komen.  
  
De commissie heeft het bestuur geïnformeerd over de uitkomsten van een 
onderzoek betreffende een klacht. 
 
PR en communicatie  
Dit jaar verscheen drie maal de !Flits. De !Flits is een laagdrempelig 
informatieplatform met actualiteiten en korte berichten voor de leden van RN.  
 
Met het verdwijnen van Cr is een belangrijke informatiebron weggevallen voor 
professionals in het veld van conservering en restauratie. RN zoekt naar wegen 
om dit gemis op te vangen. Als proef zal een 0-nummer verschijnen van een 
digitaal vakblad. Hiertoe heeft Henriette Fuhri opdracht gekregen informatie te 
verzamelen. Het 0-nummer wordt in oktober verwacht.  
 
Standaarden en Ethiek 
De Commissie Standaarden en Ethiek was niet actief dit jaar, onder meer 
vanwege het ontbreken van een duidelijke opdracht van het bestuur.  
 
Vrijwilligers 
De activiteiten in dit jaarverslag waren mogelijk door de inzet van gemotiveerde 
vrijwilligers en gepassioneerde professionals. Hartelijk dank voor jullie inzet.  



Bijlage  
 
 
Overzicht Restauratoren Nederland 2008-2009      
   
 
 Leden Leden totaal 556 
  Aspirant-Restauratorleden 424 
  Geassocieerde leden 132 
  Sectie BPF 136 
  Sectie Behoudsmedewerkers 49 
  Sectie Etnografica  7 
  Sectie Textiel 25 
  Sectie Hout 40 
  Sectie Moderne Kunst 16 

  
Sectie Historische 
Binnenruimten 33 

  
Sectie Preventieve 
Conservering 21 

  Sectie Schilderijen 41 
  Sectie Keramiek en Glas 15 

  
Sectie Zelfstandige 
Restauratoren 63 

  
Sectie Interdisciplinair 
onderzoek 15 
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