
Kwaliteit in de monumentenzorg 
 
Hoe ziet dat er uit?  

28 september 2016   



  

• Ontwikkeling van richtlijnen 

 

• Samenhang  

 

• Certificering van bedrijven   

 



Van losse initiatieven naar samenhang   

Kwaliteit is …. 

•inhoud (techniek, restauratie-ethiek, wettelijke eisen) 

•kennis en ervaring 

•‘drive’ om het goed te willen doen  

•borging van afspraken ( certificering)  

 

Samen: ieder vanuit eigen rol 

•Opdrachtgever (eigenaar / beheerder) 

•Opdrachtnemer (architect, adviseur, aannemer, leverancier) 

•Overheid (Gemeente, RCE)  

 

Vele losse initiatieven, maar geen weinig rendement  



Ontwikkeling richtlijnen monumentenzorg   

 

Alle veel voorkomende werkzaamheden (gebouwd en groen) 

 

Splitsen van onderwerpen  

 

 

 

 

Uniforme indeling en begrippen 

 

Onafhankelijk beheer richtlijnen  

 

  

 

 

Technische specificaties  Uitvoeringsrichtlijnen  

Geschiktheid  Beoordelingsrichtlijnen  



Keuzes bij restaureren   

• De opdrachtgever staat centraal  

• Verwarring in later stadium betreft vaak impliciete keuzes  

• Duidelijke keuzes vooraf door opdrachtgever zijn belangrijk  

• Maar wat betekent zo’n keuze eigenlijk in het werk?  

• per URL uitwerken wat de keuzes in het werk betekenen 

Restauratieladder 

1. Conserveren  

2. Repareren  

3. Vernieuwen a. kopiëren 

b. imiteren 

c. Verbeteren  



Richtlijnen en (wijzigingen in) regelgeving  

Bouwproductenverordening (CE) 

•Beschrijvingen producten conform Europese normen   

 

Aanbestedingswet  

•Splitsen specificaties en geschiktheid  

•Geen namen, producten, branches   

 

Wabo  Omgevingswet en Erfgoedwet  

•Vergunningplicht en meldingen  

•Bouwen, milieu, F+F, Arbo  

 

Ontwerp-Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

•Niet voor monumentenzorg, wel voor monumenten  

•Vooraf  inventariseren en managen van risico’s  

 

 

 



Restauratiebreed verbinden  

Richtlijnen basis voor onderwijs  

•ROC’s  

•Erfgoedopleidingen  

 

Richtlijnen in de werkvoorbereiding  

•Model-restauratiebestek i.o.  

•Samenwerking met STABU 

•STABU Bouwbreed en OSF   

 

Overheidsbeleid   

•Platform monumententoezicht en website Monumententoezicht.nl 

•Welstand (FRK) 

•Verordeningen en subsidies  



Certificeren  

Certificeren op basis van combinatie 

• norm (URL) en   

• kwaliteitsmanagement (BRL)  

 

Techniek en kennis  

 

Audits door vakdeskundige en systeemdeskundige  

 

Projectbezoek  

 

Start waar het Bouwbesluit ophoudt  







Samenvattend  

Van losse initiatieven naar samenhangend stelsel 

• Niet bij richtlijnen alleen   

• Rekening houden met (vele) wijzigingen in regelgeving 

 

Objectieve normering (techniek, proces, kennis) 

• Verdere uitbouw  

 

Professionele certificering van restauratiebedrijven 

• Ontwerp, advies, realisatie  

 

   



    

SAMENWERKEN  

 

AAN  

 

RESTAURATIEKWALITEIT  


