
 
Vakgroep Restauratie – Terugblik 2017 

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

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 van monumenten. 

Erfgoed Telt 

In het voorjaar van 2017 gaat het OCW/RCE 

project ‘Erfgoed telt’ van start. Binnen dit 

project wordt gedurende een jaar, samen 

met het veld, een herijking van het 

erfgoedbeleid voorbereid. Op 10 april 2017 

wordt in Utrecht een ‘diner pensant’ 

georganiseerd en op 9, 10 en 11 mei 2017 

worden ‘werktafels’ georganiseerd in 

Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Vanuit de 

Vakgroep zijn bij de bijeenkomsten 

verschillende afgevaardigden aanwezig om 

input te leveren. Op 4 september 2017 is de 

Vakgroep bij OCW in Den Haag aanwezig bij een bijeenkomst waar dieper wordt ingegaan op specifieke 

thema’s met een kleine groep organisaties. De langetermijnvisie van de uitvoerende sector, die in januari 2017 

is vastgelegd in het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’, wordt binnen het 

project meegenomen. 

Nieuwe plek in Klooster Ter Eem, Amersfoort 

Het secretariaat is al sinds 2014 gehuisvest in het 

Rijksmonumentale klooster Onze Lieve Vrouw Ter 

Eem. Samen met het Nationaal Restauratie Centrum 

heeft de Vakgroep Restauratie een prachtige 

nieuwe plek gevonden in het klooster. Op 4 oktober 

2017 opent Susan Lammers, directeur van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de nieuwe 

ruimtes van beide organisaties. Zij roemt de 

samenwerking van de vele erfgoedorganisaties, die 

zich vestigen in het klooster.  

Samenstelling bestuur en ledental 

Het bestuur bestaat in 2017 uit: Flip van de Burgt (voorzitter), Roel Maas (vice-voorzitter en secretaris),  

Eric Hoffman (penningmeester), Gerard den Hoed (voorzitter PR-commissie), Nicole van Tienen (algemeen 

bestuurslid en PR-zaken), Kasper Burgy (algemeen bestuurslid en lid van het CCvD van de stichting ERM) en Pim 

Schipper (algemeen bestuurslid, lid van de Onderwijscommissie en bestuurslid Federatie Instandhouding 

Monumenten). De Vakgroep Restauratie telt eind 2017, 36 leden. 

Website en social media 

De website wordt in 2017 goed bezocht met zo’n 9.300 pageviews per maand. Er wordt 5x een nieuwsbrief 

verstuurd aan een bestand van ca. 2.600 geïnteresseerden. Op Twitter, Facebook en LinkedIn worden wekelijks 

berichten geplaatst vanuit de lidbedrijven. Het totale bereik is ruim 450.000. 



 
Vakgroep Restauratie maakt zich sterk voor 

timmeropleiding 

Vier leden van de Vakgroep Restauratie 

hebben gezamenlijk 15 medewerkers 

aangemeld voor de nieuwe brancheopleiding 

Specialist Restauratie Timmeren (MBO niveau 

4), die wordt georganiseerd door het 

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. Deze 

opleiding gaat in september 2017 van start in 

Leiden. De voormalige restauratieopleiding op 

niveau 3 is in 2016 komen te vervallen. Voor 

de allround bouwopleidingen op niveau 3 zijn 

twee keuzedelen beschikbaar om 

bouwstudenten kennis te laten maken met de restauratie: Basisvaardigheden Restauratietimmeren en 

Basisvaardigheden Restauratiemetselen. Deze kunnen worden besteld bij Concreet Onderwijsproducten in 

Harderwijk en zijn individueel digitaal te volgen. De Vakgroep Restauratie ondersteunt het initiatief van het 

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen om een goede nieuwe opleiding op niveau 4 te ontwikkelen. Vandaar 

dat een start kon worden gemaakt met 15 studenten uit Vakgroep-kringen. 

Voorlichtingsbijeenkomsten vernieuwde ERB 

In het najaar van 2017 organiseert de Vakgroep 

Restauratie vier voorlichtingsbijeenkomsten over 

de vernieuwingen in de Erkenningsregeling 

Restauratie Bouwbedrijf. Restauratiedeskundige en 

ERB-auditor Klaas Boeder gaat in op de wijzigingen, 

die per 1 juli 2017 van kracht zijn. Bijzonder is dat 

de uitvoeringsrichtlijnen Historische 

houtconstructies en Historisch metselwerk zijn 

toegevoegd aan de ERB. Dit is belangrijk voor de 

dagelijkse uitvoeringspraktijk van de Vakgroep-

leden. Ook wordt uitleg gegeven over de toepassing 

van de restauratieladder. De bedrijven dienen 

uiterlijk op 1 juli 2018 te voldoen aan alle nieuwe 

eisen. De bijeenkomsten worden gehouden in Vught, Amsterdam, Deventer en Amersfoort en worden bezocht 

door zo'n 65 personen: directeuren, bedrijfsleiders, KAM-coördinatoren en 

projectleiders. 

Overstap naar EBN Certification 

De audits voor de Erkenningsregeling Restauratie Bouwbedrijf (ERB) zullen vanaf 

1 januari 2018 ook worden uitgevoerd door EBN Certification uit Capelle aan den 

IJssel. Vrijwel alle Vakgroep-leden stappen eind 2017 over naar deze 

certificerende instelling. De leden van de Vakgroep Restauratie zijn allen in het 

bezit van het ERB-certificaat. Restauratiedeskundigen en procesauditoren 

bezoeken jaarlijks restauratieprojecten en checken de gang van zaken op 

kantoor. De zeven auditoren van EBN maken op 21 november 2017 kennis met 

de vijf restauratiedeskundigen, waarmee zij in 2018 gezamenlijk aan de slag 

gaan. 

    ***************** 


