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Een breed samenwerkingsverband werkt aan het instellen van een register van
erkende restauratoren. Die samenwerking vloeit voort uit een
gemeenschappelijke behoefte aan de borging van de professionaliteit van
restauratoren. Om dit omvangrijke proces te begeleiden geeft ERM tijdelijk een
aparte Register nieuwsbrief uit met informatie over het ontwikkelen en
implementeren van het Restauratorenregister.

Gezamenlijk initiatief voor register restauratoren
De Vereniging Restauratoren Nederland, de Vereniging ARA-Nederland, de Stichting
Restauratoren Register, het Restauratieconvergent, de Restauratorenvereniging Noord, de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Koninklijke Vereeniging van Handelaren
in Oude Kunst in Nederland (Koninklijke VHOK) en de stichting Erkende
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) werken gezamenlijk aan het Restauratoren
Register. De samenwerking vloeit voort uit de gemeenschappelijke behoefte tot borging
van de professionaliteit van restauratoren. Kennis en ervaring spelen bij deze
professionaliteit een zeer belangrijk rol. Het Restauratoren Register maakt deze kwaliteiten
zichtbaar. De partijen werken samen in een begeleidingscommissie onder leiding van ERM.

Stichting ERM
Een van de partners is de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM),
die zich in deze nieuwsbrief presenteert. ERM is opgericht om de kwaliteit van het
restaureren van monumenten te bevorderen. Daartoe brengen uitvoerenden, zoals
architecten, aannemers en schilders, samen met experts van de overheid en deskundigen
bij opdrachtgevers in deze stichting hun kennis bijeen en leggen deze vast. Dat ten dienste
van alle betrokkenen - opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden - bij restauraties of
onderhoud van monumenten. Zie voor meer informatie over ERM: www.stichtingERM.nl.

Plan van aanpak
Als eerste stap in het ontwikkelen van het register is een plan van aanpak opgesteld.
Hierin staan de belangrijkste zaken genoemd, zoals: Wat is er, af als het af is? Verder de
uitgangspunten, te ontwikkelen beoordelingscriteria en procedures. Ook de organisatie en
taken, het overgangsbeleid, de kosten en de aanpak. Het plan van aanpak is niet in-eennacht-ijs tot stand gekomen, maar uitgebreid besproken met de partijen in de
begeleidingscommissie. Maar zoals het bij een plan hoort: er is altijd ruimte voor
wijzigingen op basis van nieuwe inzichten.

Van toets tot registratie
De bij het Restauratoren Register
betrokken partners ontwikkelen
gezamenlijk een toets om inschrijving in
het register mogelijk te maken. De
opleidingen en ervaringen van de
geregistreerde in spé worden geverifieerd
door een onafhankelijke toetser.
Om te borgen dat de Registerrestaurator
aan bij- en nascholing doet is de
registratie vijf jaar geldig waarna hij/zij
zich opnieuw kan laten toetsen. Een en
ander ziet in er een in een stroomschema
als volgt uit:

Kwaliteitsborging voor het gehele erfgoedveld

Harry van Waveren, voorzitter ERM, is blij met de gezamenlijk ontwikkeling van een
Restauratie Register. ‘Ik ben zeer verheugd met de samenwerking die de verschillende
restauratorenorganisaties met ERM zijn gestart. Er spreekt waardering uit voor de
systematiek die het werk van ERM kenmerkt: in nauwe samenspraak tussen
opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid restauratiekwaliteit beschrijven en borgen.
En omgekeerd natuurlijk versterkt deze samenwerking de positie van ERM. Met de
restauratoren kunnen we een nieuwe loot aan de stam laten groeien. Een heel natuurlijke
loot ook. ERM ontwikkelt en beheert niet alleen de kwaliteitsrichtlijnen voor
bijvoorbeeld monumentaal stucwerk of gevelreiniging en voor historische tuinen en parken,
maar draagt ook de verantwoordelijkheid dat de betrokken specialisten hun competenties
aantonen. Het delicate werk van de meubel-, de tapijt-, of bijvoorbeeld de
fotografierestaurators sluit hier goed op aan. Zo kan ERM langzamerhand de gehele
cultureel erfgoed bedienen met beschrijvingen hoe de kwaliteit van het behoud, onderhoud
en restaureren van ons verleden het beste kan worden uitgevoerd’.

Reageren?
Wilt u reageren op het initiatief tot een
Restauratorenregister of de inhoud van
deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw
reactie graag via
secretariaat@stichtingERM.nl.
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