Infoblad

Erkende Molenmaker
Beoordelingsrichtlijn BRL 3500

Dit infoblad geeft informatie over het belang en de werkwijze van het
toepassen van de BRL 3500 door (erkende) molenmakers.
Wat houdt de Beoordelingsrichtlijn Erkende Molenmaker in?
De richtlijn beschrijft nauwkeurig aan
welke specifieke eisen het molenmakersbedrijf moet voldoen om voor
erkenning in aanmerking te komen.
De eisen richten zich op de specialistische kennis van en ervaring met
onderhoud, restauratie en herbouw
van Nederlandse molens en op het
beleid, de bedrijfsvoering, de continuïteit en de communicatie van het
erkende molenmakersbedrijf.

Een duurzaam resultaat
•	De erkende molenmaker legt alles
over het bedrijf en de werkzaamheden nauwkeurig vast.
•	
Kennis en kunde worden op peil
gehouden aan de hand van een
meerjarig scholingsplan.
•	De kwaliteit wordt geborgd en de
gemaakte technische keuzes worden verantwoord.

Hoe een op molens toegesneden
uitvoering van werkzaamheden te
garanderen?
Herstel van molens is specialistisch
werk bij uitstek dat veel kennis en
ervaring vereist. Schakel daarom een
erkend molenmakersbedrijf in bij onderhoud, restauratie of herbouw van
een Nederlandse molen. Een overzicht van erkende bedrijven staat op
de website van ERM.
Is uw molenmaker niet erkend, vraag
dan of deze aantoonbare kennis heeft
van de BRL 3500. De Beoordelingsrichtlijn bevat veel informatie en een
compleet overzicht van alle eisen
waaraan het bedrijf moet voldoen.
Op onze website www.stichtingerm.nl
vindt u meer informatie en kunt u de
BRL downloaden.

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel van molens?
1. Beleid en kwaliteitszorg

2. Kennis en kunde

Het
molenmakersbedrijf
omschrijft in zijn bedrijfsprofiel de
aard van de werkzaamheden, het
werkgebied, de specialismen, de
vaardigheden, de kennis, de bedrijfsgeschiedenis en de restauratie-ethiek. Ook evalueert het periodiek het beleid, de doelstellingen
en de bedrijfsprocessen en vraagt
het klanten naar hun beoordeling
van de werkzaamheden.

Om als erkend molenmakersbedrijf gekwalificeerd te blijven,
moet het bedrijf de kennis, de
vaardigheden en het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie op peil
houden. Dit gebeurt aan de hand
van een meerjarig scholingsplan.
Ook bij de inhuur van onderaannemers en ZZP’ers ziet het bureau
erop toe dat deze over de vereiste
kennis en kunde beschikken.

3.	Uitvoering van de werkzaamheden
Gecertificeerde
molenmakers
werken volgens gestructureerde
procedures. Daarmee borgt het
erkende bedrijf de kwaliteit van
het werk. Het werken met goedgekeurd materiaal (ingangscontrole) is bijvoorbeeld heel belangrijk. Daarnaast kan het erkende
bedrijf zijn technische en ethische
keuzes verantwoorden. Immers:
geen één aanpak is het zelfde en
bij iedere vraag maakt de erkende
molenmaker afwegingen en maatwerkbeslissingen. Bij deze keuzes
is het uitgangspunt het beleid van
de RCE zoals verwoord in ‘Een toekomst voor Molens’.
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Nederland zonder monumentale molens? Dat is ondenkbaar. Maar als
historische werktuigen moeten de molens, net als elke andere machine, wel regelmatig worden onderhouden en soms ook gerestaureerd
of zelfs herbouwd. Dit hoogst specialistische werk vereist specifieke
kennis van zaken van het molenmakersvak binnen het molenmakersbedrijf.

