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Vakgroep Restauratie – Terugblik 2013 

De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven (BRL-ERB 2012). 

Speerpunten van het beleid zijn: borging van restauratiekwaliteit, continuïteit in werkzaamheden en 

ondersteunen van onderwijs voor de kleine gespecialiseerde restauratiebranche. De Vakgroep Restauratie 

profileert zich actief in de markt als groep van restauratie bouwbedrijven, die bij uitstek deskundig zijn 

voor het verrichten van onderhoud, restauraties en herbestemming aan monumenten. 

Vernieuwing 

De Vakgroep beweegt mee met de veranderende omstandigheden in de markt. Met de invoering van een 

nieuw logo profileert zij zich als branchevereniging van vakkundige partners op het gebied van restauratie, 

herbestemming, (planmatig) onderhoud én renovatie van monumenten en beeldbepalende gebouwen. 

De leden van de Vakgroep zijn niet alleen deskundig op het gebied van de klassieke restauratie, maar ook 

de aangewezen partijen voor de uitvoering van planmatig onderhoud en herbestemmingen. 

In maart 2013 vindt een voorzitterswisseling plaats. Boudewijn de Bont draagt de voorzittershamer over 

aan Flip van de Burgt. 

Marktontwikkelingen 

De prognoses van de restauratiemarkt voor de komende jaren worden in 2013 door het Economisch 

Instituut Bouwnijverheid, in opdracht van de vakgroep Restauratie, weergegeven. De RCE en het NRF zijn 

nauw betrokken bij het onderzoek. Er wordt een verdere krimp van 7% voorspeld. De Vakgroep vreest dat 

de slechte economische omstandigheden voor menig monumenteneigenaar aanleiding zullen zijn om het 

onderhoudswerk uit te stellen of uit te besteden aan niet-gekwalificeerde bedrijven. De onderhoudsstaat 

van monumenten kan daardoor achteruit gaan, wat op termijn zal leiden tot kostbare restauraties. 

Onderwijs 

De Vakgroep maakt zich in 2013 grote zorgen over het 

gespecialiseerde restauratieonderwijs. Het gegeven dat de opleidingen 

voor restauratietimmerman en restauratiemetselaar dreigen te 

verdwijnen, leidt tot intensief overleg met SOS Vakmanschap en het 

achterliggende kenniscentrum SVGB. Er wordt een ambitieus plan 

opgezet om de restauratieopleidingen in brede zin beter te gaan 

organiseren. OCW maakt kenbaar dit plan te steunen. In de komende 

jaren zal het nieuwe “Platform Erfgoed Opleidingen” in kaart brengen 

hoe de verbeteringsslag vorm kan krijgen. Verder is de Vakgroep 

betrokken bij de actualisering van de 25 jaar oude opleiding 

middenkader opleiding voor Restauratiemedewerker (MBO niveau 4). 

De lesstof wordt inhoudelijk vernieuwd en in een digitale 

leeromgeving geplaatst. Met een moderne uitstraling en een nieuwe 

naam, ‘Professional Restauratie’, zal de opleiding in 2014 van start 

gaan bij het ROC van Twente in Hengelo en het Koning Willem I  

 College in Den Bosch.  
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Tot slot wordt tijdens de Restauratiebeurs in Den Bosch door OCW-minister Jet Bussemaker de 

onderwijsprijs van de Vakgroep Restauratie uitgereikt aan lidbedrijf Scheurer uit Amsterdam. 

Belangenbehartiging 

In de loop van 2013 vindt geregeld op voorzitters- en directieniveau overleg plaats met partijen als OCW, 

RCE, Bouwend Nederland, NRF en Monumentenwacht. Ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving, subsidies, onderwijs, marktprognoses en kwaliteitsborging komen hierbij aan bod. De 

Vakgroep ontmoet voorts twee maal per jaar een groep belangrijke spelers vanuit het veld in het 

zogeheten “Breed Overleg Monumentenzorg”, dat zij organiseert en voorzit. 

Vereniging en leden 

De Vakgroep Restauratie kent vier gremia; 

ledenvergadering, bestuur, onderwijscommissie 

en pr-commissie. Eind 2013 telt de vereniging 34 

leden. In 2013 vinden er drie ledenvergaderingen 

plaats in resp. Gemert, Haarlem en Doorn. In de 

ledenvergaderingen wordt door het bestuur 

verslag uitgebracht over de ontwikkelingen op de 

diverse aandachtsgebieden. Voorafgaand aan de 

vergadering vindt doorgaans een vakinhoudelijke 

excursie plaats, bijvoorbeeld bij lopende 

restauratieprojecten. In Gemert wordt het 

Boerenbondsmuseum bezocht (zie foto), in 

Haarlem vindt een rondleiding plaats op de 

Nieuwe Bavo en in Doorn wordt Huis Doorn bezichtigd. 

PR-beleid 

De aangesloten leden voldoen allen aan de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Zij 

werken met hart en ziel aan de vele monumenten die Nederland rijk is, zoals kerken, woonhuizen, 

boerderijen, molens, etc. Ook in 2013 wordt actief uitgedragen richting monumenteneigenaren en 

restauratieprofessionals dat de keuze voor een Vakgroep-lid een betrouwbare keuze is. Het 

restauratievakmanschap is geborgd via de certificering. In de tijdschriften Monumenten en Herenhuis 

worden, naast advertenties, geregeld redactionele artikelen geplaatst over uitgevoerde projecten. Verder 

is de vereniging aanwezig op de Erfgoedfair van het noorden in Frederiksoord en op de Restauratiebeurs 

in Den Bosch. Ook brengt de Vakgroep geregeld digitale nieuwsberichten uit aan een bestand van ca. 

1.600 geïnteresseerden en een informatiebulletin aan ca. 6.000 erfgoedprofessionals. Via regelmatige 

twitter-berichten worden ook nog eens vele honderden belangstellenden bereikt. 

Bestuur 

Flip van de Burgt (voorzitter), Marco San Giorgi, Peter Pieters, Eric Hoffman, Gerard den Hoed, Nicole van 

Tienen en Kasper Burgy. 
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