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Ondanks dat niet alle leden het hele jaar door geconfronteerd zijn met de 
activiteiten van RN is er weer veel gedaan. Hieronder volgt een verslag van de 
activiteiten van Restauratoren Nederland in het verenigingsjaar 2006-2007. Een 
organogram en een lijst met vrijwilligers van het afgelopen jaar zijn als bijlage 
ingevoegd. De financiën staan nader uitgewerkt in een financiële bijlage.  
 
Leden  
RN heeft op het moment van dit schrijven (20 september 2007) 355 
restauratorleden en 83 geassocieerd leden. 
 
Directeur 
Per 1 oktober 2006 heeft RN een nieuwe directeur: Willemien ’t Hooft. Een 
belangrijke taak van de directeur van Restauratoren Nederland is het opbouwen 
en bijhouden van een netwerk in het veld van het culturele erfgoed. Hiermee 
wordt bereikt dat RN een serieuze gesprekspartner is en zijn plek verwerft als dé 
autoriteit op het gebied van conservering en restauratie. Hieraan is op de 
volgende wijze vorm gegeven: 
- aanwezigheid op de restauratiebeurs 
- op het NMV- congres een sessie verzorgd over restauratie/presentatie 
- er zijn contacten gelegd of vernieuwd met ICN ( begeleidingscommissie 
collectiewijzer), Nederlandse Museumvereniging , Cr, Erfgoedinspectie, 
Rijksmuseum, UvA, het Cultureel verdrag Vlaanderen Nederland, Reinwardt 
Academie, OCW. 
 
Bureau  
In januari is het secretariaat verhuisd naar het Erfgoedhuis, Herengracht 474, 
Amsterdam. Op dat moment heeft Eefje de Groot het secretariaat op zich 
genomen. In juni werd duidelijk dat de huisvesting met ingang van 1-1-08 
afloopt, inclusief de inzet van Eefje de Groot. De directeur en bestuur van RN zijn 
hard op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden voor huisvesting en 
administratieve ondersteuning. Hierbij worden verschillende vormen van 
samenwerking zoals dat heet ‘onder de loep genomen‘.  
 
Commissies 
PR en Communicatie 
De PR commissie is in samenwerking met de directeur aan een actief bestaan 
begonnen. Er zijn tot juli 2007 twee nieuwsbrieven verschenen. Ook maakte de 
commissie een verslag van de bijeenkomst over het project Beroep- en 
Competentieprofielen op 5 april.  
 
Klachten en Beroep Klachten  
Begin 2006 was de klachtenprocedure in de ALV van 12 januari door de leden 
vastgesteld. De commissies onderzoek klachten en beroep klachten waren echter 
nog de laatste commissies die bemand moesten worden. Er werd een 
informatieavond georganiseerd met het doel geïnteresseerde leden van RN 
inzicht te geven in de taken en het daarmee verbonden werk van de twee 
commissies. Margrit Reuss en Karin Scheper lichtte de klachtenprocedure toe aan 
de hand van ‘case studies’. Na de informatieavond konden geïnteresseerden zich 
voor een van de commissies opgeven. Op de ALV zullen de potentiële leden voor 
de commissies door het bestuur worden voorgedragen. 



 
Toelatingen 
Aangezien er een volgtijdelijkheid zit in de activiteiten van de Commissie 
Toelatingen en het Project Beroep- en competentieprofielen is de commissie 
gevraagd een deel van de activiteiten te temporiseren. De bedoeling is om eerst 
binnen het Project B&C eenduidigheid te krijgen over de gewenste eindprofielen 
van wat wij voorlopig een conservator/restorer noemen. Daarna dit profiel te 
vertalen in kwalificaties. Om goed aan te kunnen sluiten en dubbel werk te 
voorkomen moet de commissie met betrekking tot het vaststellen van de 
toelatingseisen dus even wachten op de resultaten van het Project Beroep- en 
competentieprofielen. Aangezien ieder restaurator-lid altijd, ongeacht het 
uiteindelijke profiel, de ethische code zal moeten ondertekenen en naleven heeft 
de commissie haar activiteiten toegespitst op het ontwikkelen van een ‘toets’ 
gericht op de Ethische Code. De resultaten hiervan zullen op de komende ALV 
aan de leden worden gepresenteerd. 
 
Standaarden en ethiek 
Aangezien ook hier een volgtijdelijkheid zit in de activiteiten van deze commissie 
en het Project BC is in overleg tussen bestuur en commissie besloten de 
activiteiten te temporiseren. 
 
Educatie  
Bestuurlid Gwen Tauber werd in haar activiteiten op het gebied van educatie 
bijgestaan door Elizabet Nijhoff-Asser en Clara von Waldthausen. Twee 
spraakmakende thema-avonden zijn georganiseerd, waarvan ook verslag is 
gedaan in CR voor de leden die hier niet bij konden zijn. De eerste getiteld "de 
Ethische code: kunnen wij het naleven?" en de tweede "Restauratie? Replica? 
Reversibel?… Redenering?Advies van de overheid bij restauraties". 
 
Contact is gelegd met het SVGB het kennis- en opleidingen centrum voor uniek 
vakmanschap. Een aantal van de opleidingen, meestal op MBO niveau, die zij 
verzorgen schurken aan tegen restauratie en conservering. Bij beide partijen is 
er behoefte aan afstemming.  
 
RN heeft een plaats gekregen in de adviesraad van de restauratie-opleiding van 
de Universiteit van Amsterdam.  
 
Secties  
Helaas is het nog niet mogelijk te spreken van een zeer actief sectie leven in de 
vereniging. Een aantal pogingen om een start te geven is gedaan, maar zijn 
onder druk komen te staan vanwege tijdsgebrek. Wel opgericht en actief zijn de 
sectie Boek Papier Foto en de sectie Etnografica 
 
Raad van Advies  
Bestuur en directeur hebben kandidaten gezocht voor de Raad van Advies van 
Restauratoren Nederland. Bij de volgende ALV zullen deze namen aan de leden 
worden gepresenteerd. 
 
Restauratiebeurs  
RN heeft op de Restauratiebeurs gestaan. De stand van Restauratoren Nederland 
is daar opgebouwd en gedurende de beurs bemand door directeur, bestuursleden 
en vrijwilligers. RN had de gelegenheid een zaal te gebruiken op locatie. We 



hebben deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen en ter beschikking 
gesteld aan het symposium “Kennisoverdracht in Conservering”. Dit symposium 
werd georganiseerd door het TNO Project TNO-MKB kennisoverdracht 2006. (Zie 
voor meer informatie Project TNO MKB). 
 
European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations 
(E.C.C.O) 
RN is als vereniging lid van de E.C.C.O..Jaap van der Burg is gedelegeerde voor 
RN en bezoekt de jaarlijkse ledenvergadering in Brussel. Dit jaar was er een 
extra vergadering ingelast waar ook de voorzitters van de aangesloten 
verenigingen bij aanwezig waren. Deze vergadering was belegd in verband met 
de verschillen van mening binnen de E.C.C.O..  
 
Één verschil van mening betreft de roep om professionalisering in het leiden van 
de vereniging. Tot op heden wordt alles binnen de E.C.C.O. gedaan op basis van 
vrijwilligheid waarbij de onkosten worden vergoed. Een aantal leden wil een 
professionele medewerker aanstellen zodat de vereniging beter kan worden 
georganiseerd, er kan worden gelobbyd en er tijd is om alert te reageren op 
voorbijkomende mogelijkheden. Een aantal andere leden zijn van mening dat de 
E.C.C.O. al vanaf de oprichting wordt gerund door vrijwilligers en met deze 
vrijwilligers heeft bereikt wat er tot op heden bereikt is. Verder laten de huidige 
financiën een grotere  last niet toe. Tijdens de stemronde op de vergadering is 
besloten de bestaande situatie (voorlopig) niet te wijzigen. 
 
Een tweede verschil van mening ligt op het gebied van de doelstelling van de 
E.C.C.O.. Volgens de doelstelling van de E.C.C.O. moet een conservator-restorer 
universitair geschoold zijn met een masters-degree. Het gewenste niveau van 
een conservator-restorer staat niet ter discussie. De discussie gaat over de weg 
naar de kwalificaties toe. De verschillende nationale wetgeving en tradities 
moeten allen leiden tot dezelfde eindkwalificaties, maar waar dat bij sommige 
landen in 5 jaar gebeurt kan het in een ander land in het totaal 10 jaar (inclusief 
enige onderbrekingen om geld te verdienen) duren. Er werd besloten dat een 
werkgroep van de E.C.C.O. zich buigt over het formuleren van de gewenste 
kwalificaties zodanig dat die geplaatst kunnen worden binnen het Europees 
kwalificatiekader. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan de niveau van 
een master maar ook van aangrenzende niveaus. De RN is in deze werkgroep 
vertegenwoordigd. 
 
Aan het einde van de vergadering is RN bestuurslid Jaap van der Burg gekozen 
tot lid van de Commissie van E.C.C.O waar hij de functie van Vice Treasurer 
invult.  
 
Project Beroep en competentieprofielen  
Het doel van het project is om ons werkveld en onze beroepen op eenduidige 
wijze te benoemen en af te bakenen, zowel taakinhoudelijk als qua 
bekwaamheidseisen. De complete B&C profielen zullen uiteindelijk de basis zijn 
voor profilering (naar buiten en naar binnen) en professionalisering. Het kan ook 
een eind maken aan de naams- en begripsverwarring over de beroepen in ons 
werkveld. We willen beroepsnaam en beroepsinhoud en beroepseisen 1-op-1 aan 
elkaar koppelen. Per beroep worden de inhoud (taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden) en de bijbehorende competenties (bekwaamheid) 
benoemd. 



 
In het afgelopen verenigingsjaar hebben drie groepen actieve collega’s uit 
Nederland en Vlaanderen, samen met de projectleiding, directie en bestuur hard 
gewerkt aan fase 1 van het project B&C profielen. In fase 1 zijn drie 
beroeps(taken)profielen opgesteld. De profielen zijn voorgelegd aan negen 
deskundigen, eveneens in Vlaanderen en Nederland. Voor fase 1 heeft RN 
subsidie gekregen van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland. 
 
Ons beroepenveld omvat drie beroepen. Ze hebben voorlopig de volgende 
Engelstalige werktitels gekregen: 
1. Conservator-Restorer. 
2. Conservation Technician. 
3. Conservation Assistant. 
 
De beroeps(taken)profielen zijn op 5 april 2007 gepresenteerd en met de RN 
leden besproken (zie www.restauratoren.nl → de vereniging → projecten en 
publicaties). 
Er is inmiddels een start gemaakt met fase 2. In de loop van 2007/2008 worden 
de bekwaamheden (competenties) toegevoegd om de B&C profielen compleet te 
maken. Ook nu weer werken actieve collega’s uit Nederland en Vlaanderen mee 
en zullen de gecombineerde B&C profielen aan experts worden voorgelegd. Na 
acceptatie door het bestuur worden de profielen aan de leden van RN 
aangeboden. 
 
Voor de financiering van het project zijn bijdragen verkregen van het Cultureel 
Verdrag Vlaanderen Nederland en het Nationaal Archief. Voor meer geld voor dit 
project werden onder andere AON en verwante verzekeringsmaatschappijen en 
de Mondriaanstichting is om een bijdrage gevraagd.  
 
Project TNO MKB 
Restauratoren Nederland werd partner in het TNO project TNO-MKB 
kennisoverdracht 2006. RN neemt (kosteloos) deel aan dit project dat als doel 
heeft de verspreiding van kennis over innovatieve methoden in conservering. RN 
is in deze vertegenwoordigd door Liesbeth Keijser 
 
Vrijwilligers 
Er werd een zeer verdiend feestje georganiseerd om de vrijwilligers van 
Restauratoren Nederland te bedanken voor hun inzet. Een wijnproeverij ging 
gepaard met een heerlijk zelf bereid buffet.    
 
Financiën  
Het financiële jaar voor RN is goed verlopen. Het grootste deel van de uitgaven 
van RN zijn vaste lasten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van onze 
directeur, de secretariële ondersteuning en de huur van het kantoor. Maar ook 
lidmaatschappen (bijvoorbeeld van ECCO en de Kamer van Koophandel), 
verzekeringen en bijvoorbeeld portokosten. Slechts een klein deel van de 
inkomsten is vrij te besteden. En hoewel de meeste kinderziektes inmiddels uit 
het nieuwe boekhoudsysteem zijn gehaald, blijkt het niet altijd goed te 
functioneren. 
 
Het afgelopen jaar heeft RN in haar eigen leden geïnvesteerd. De algemene 
ledenvergadering in Kasteel de Haar met de rondleiding was wat duurder dan 

http://www.restauratoren.nl/


een gewone ledenvergadering. Daarnaast werd in het 
voorjaar een wijnproeverij georganiseerd om de vele vrijwilligers van onze 
vereniging te bedanken voor hun inzet. RN heeft ook flink geïnvesteerd in de 
promotie van de vereniging op de Restauratiebeurs. Drie dagen lang is onze 
fraaie stand door bestuursleden en vrijwilligers bemand op de Restauratiebeurs. 
Daardoor is onze speelruimte wel minder en zullen we actief op zoek moeten 
gaan naar structurele sponsoren en middelen. 
 


