Samen werken aan
restauratiekwaliteit

In de Stichting Erkende
Restauratiekwaliteit
Monumentenzorg (ERM)
stellen opdrachtgevers,
opdrachtnemers en overheden
kwaliteitsrichtlijnen op
voor het restaureren
van monumenten.

De ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed
gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers,
overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van
een restauratie. Richtlijnen die alle betrokkenen bij de restauratie van een monument
houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency, en dus tijd en geld besparen. En die het
mogelijk maken om ons gebouwde erfgoed te verzekeren van optimale zorg.

Gericht op vakmanschap

Professioneel netwerk

Monumenten restaureren is een vak apart. Restauratieopgaven kunnen uiteenlopen van funderingswerken en bouwfysische verbeteringen
tot stuc- en steenhouwwerk. Die ontmoeting
van verleden en heden vraagt om vakmanschap,
specialistische kennis en ervaring. Inzicht in
en vertrouwdheid met de bouwmethodes uit
het verleden moeten worden gekoppeld aan
kennis van hedendaagse technieken en wensen
op het gebied van comfort en duurzaamheid.
Dat is een opgave voor opdrachtgevers, vergunningverleners en toezichthouders van gemeenten en voor architecten, aannemers en andere
specialisten in de restauratiebranche. In de
ERM-richtlijnen brengen zij kennis en ervaring
bijeen. Monumenten én hun eigenaren zijn
gebaat bij het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen
voor hoogwaardig vakmanschap wanneer een
monument moet worden gerestaureerd.

Restauratiekwaliteit wordt alleen bereikt
wanneer opdrachtgevers, opdrachtnemers en
de toezichthoudende overheid dat willen en
daar gelijkwaardig op inzetten. Iedereen die
betrokken is bij een restauratie heeft daarom
een plaats in het ERM-netwerk. De ERM is er
voor publieke en private opdrachtgevers, voor
lokale, provinciale en landelijke overheden en
voor alle bij de feitelijke restauratie betrokken
uitvoerders, toeleveranciers en adviseurs. Het
is een professioneel netwerk, ‘mean en lean’
en vakinhoudelijk. En besteedt aandacht aan
het (vak)onderwijs. Want de overdracht van
ambachtelijke kennis en ervaring is essentieel.

Restauratiekwaliteit logo
Erkende bedrijven mogen het ERM-logo
Restauratiekwaliteit voeren. Hiermee
kunnen zij laten zien dat het bedrijf
voldoet aan de kwaliteitseisen die aan
vakkundige restauratiebedrijven worden
gesteld. U vindt deze bedrijven op
www.stichtingERM.nl.

De ERM-richtlijnen
zijn er voor
opdrachtgevers,
overheden en
opdrachtnemers

Goede monumentenzorg
vraagt om vakmanschap
en ervaring

De stichting ERM
Voor wie
-

-

-

-

Opdrachtgevers. Eigenaren en beheerders
van monumenten, variërend van private
bewoners van een monumentaal woonhuis
en kerkbesturen tot stichtingen en verenigingen, weten dankzij de ERM-richtlijnen
beter welke eisen zij aan een restauratie en
aan de daarbij betrokken bedrijven kunnen
en mogen stellen;
Overheden. Met name gemeenten hebben
meerdere rollen. Soms als publieke opdrachtgever en heel vaak als vergunningverlener en toezichthouder (bevoegd gezag). In verordeningen en beschikkingen
kan naar de ERM-kwaliteitsrichtlijnen
worden verwezen. Omdat daarmee objectieve kwaliteitseisen worden gesteld.
Overheden kunnen het toezicht mede
baseren op ERM-richtlijnen;
Opdrachtnemers. De restaurateurs weten
met de richtlijnen in de hand aan welke
kwaliteitsnormen het werk en de bedrijfsvoering moeten voldoen;
Onderwijs. Goed vakonderwijs legt
de basis voor de restauratiekwaliteit.
Kennisoverdracht, bijvoorbeeld op leerwerkplekken, maakt deel uit van de
kwaliteitsrichtlijnen.

Door wie
De Stichting ERM bestaat uit:
- Het Centraal College van Deskundigen
Restauratiekwaliteit wordt gevormd
door vertegenwoordigers van de diverse
brancheorganisaties, publieke en private
opdrachtgevers en lokale, provinciale en
rijksoverheden. Het College, onder leiding
van een onafhankelijk voorzitter, bewaakt
en bevordert het juist uitvoeren van de
kwaliteitsrichtlijnen en stelt daartoe onder
meer (wijzigingen van) de tekst vast.
Het toezicht op naleving van de kwaliteitsrichtlijnen berust bij onafhankelijke
certificerende instellingen;
- De leden van het Bestuur van de ERM
zijn afkomstig uit overheid (als bevoegd
gezag, beleidsvoerder en eigenaar) en
het bij de monumenteninstandhouding
betrokken bedrijfsleven. Het bestuur
wordt geleid door een onafhankelijke
voorzitter;
- De ERM organiseert twee maal per jaar
het zogenoemde Branchegroepenoverleg
over kwaliteitsborging en onderwijs,
waaraan een groot aantal branches en
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
deelnemen.

De E van Erkenning
is de E van Ervaring

ERM staat voor

-

Opstellen en actueel houden van kwaliteitsrichtlijnen;
Bevorderen van het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen;
Bevorderen van samenwerking;
Bevorderen vakmanschap en ervaring.

ERM is
-
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Een professioneel netwerk van alle bij restauratiekwaliteit
betrokken partijen;
Platform voor het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen.

Druk: Quantes, Rijswijk

ERM zorgt voor

Vormgeving: Van Lint in Vorm, Zierikzee
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Restauratiekwaliteit;
Samenwerking opdrachtgever, opdrachtnemer, overheid;
Duidelijkheid en efficiency door normering;
Ketenbrede kwaliteitsborging op basis van kwaliteitsrichtlijnen,
tips en het uitwisselen van kennis en ervaringen;
Kwaliteitsrichtlijnen voor alle partijen in de keten;
Vakmanschap en ervaring;
Zelfregulering en overheidstoezicht.
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