Stichting Certificering Restauratie
wil bijdragen aan de kwaliteit
van restauraties

SCR nieuws
voorjaar 2016

Te vaak zagen de noordelijke restauratiebedrijven dat de kwaliteit van

SCR ziet mogelijkheden
werkgebied verder uit te breiden

Provincies voelen zich betrokken bij
Stichting Certificering Restauratie

restauraties te lijden had van ondeskundige ingrepen. Bijvoorbeeld omdat in
het project te weinig kennis aanwezig was om de zaak goed aan te pakken.

De provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en
Overijssel waardeerden het werk van SCR met
startsubsidies voor 2015 en 2016. Ze stellen het vooral
op prijs dat het register niet verplicht opgelegd is aan
de sector, maar dat de bedrijven zélf het initiatief
genomen hebben.
Wellicht is deze aanpak om de inzet van
gekwalificeerde bedrijven te stimuleren binnenkort
aanleiding voor overheden om een vermelding in
Register Kennis + Kunde als voorwaarde stellen bij het
subsidiëren van projecten.

Of omdat er te weinig vakmanschap was om een degelijk stuk werk te
leveren.
De restauratiesector besloot de handen ineen te slaan. Belangrijkste drijfveer
was hun liefde voor het vak. De noordelijke restauratiebedrijven willen zich
onderscheiden door de kwaliteit van hun werk.
In november 2014 werd Stichting Certificering Restauratie (SCR) opgericht.

Stichting Certificering Restauratie begon in
2014 in Groningen, Fryslân en Drenthe. Later
kwam Overijssel erbij en nog later werd samen
met Gelderland één Register Kennis + Kunde
aangelegd. Bij SCR merken we dat ook elders in
Nederland belangstelling voor onze aanpak
bestaat en dat zich in de toekomst mogelijk
méér provincies bij SCR zullen aansluiten.

Omdat het altijd
om kwaliteit gaat
en liefde voor het vak

Ook op een andere manier wordt aan een
uitbreiding van het werkgebied van SCR
gewerkt. Vaak denk je bij monumenten alleen
maar aan gebouwen. Wat te denken van het
monumentale groen? Ook met ons groene
erfgoed moeten we met de nodige kennis en
kunde omgaan. In de toekomst wil SCR ook
gespecialiseerde hoveniersbedrijven in haar
register opnemen.

De stichting maakt een onafhankelijk register met gekwalificeerde bedrijven

Kennis + Kunde wordt nauwkeurig bijgehouden. Regelmatig worden alle
bedrijven opnieuw beoordeeld. Via het register kan iedereen een goed bedrijf
in de buurt vinden.
Aan de wieg van SCR stond de Vereniging Restauratie Noord van de
noordelijke restauratiebedrijven. Mede-initiatiefnemers zijn de provinciale
Monumentenwacht-organisaties en restauratie-opleider RIBO uit Overijssel.
Op dit moment is SCR actief in de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en
Overijssel.
De provincies waarderen dit initiatief omdat het uit de restauratiebedrijven
zelf voortkomt en door de sector gedragen wordt. SCR ontvangt een
startsubsidie van de betrokken provincies.
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die hun opdrachtgevers laten zien dat ze kwaliteit leveren. Dit Register

Reeds 28 noordelijke bedrijven
ingeschreven in Register Kennis + Kunde
Stichting Certificering Restauratie is sinds eind 2014 actief.
Tot eind 2015 konden in één jaar tijd 28 noordelijke
bedrijven in Register Kennis + Kunde worden opgenomen.
Daarnaast zitten zo’n zestien bedrijven in de toelatingsprocedure. Doelstelling van SCR is om eind 2016 zestig
bedrijven in het register te hebben.
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Restauratiebedrijven laten graag zien dat ze hun vak
verstaan en dat ze kwaliteit leveren. Als restauratiesector
willen we de lat hoog leggen. Daarom hebben de
restauratiebedrijven samen met een aantal monumentenorganisaties Stichting Certificering Restauratie opgericht.
Op dit moment is ons werkgebied de provincies
Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel.

Bewezen kwaliteit

Zorgvuldige procedure

Wie een monument wil restaureren of verbouwen,

Stichting Certificering Restauratie stelt restauratie-

heeft een bedrijf nodig dat goed werk levert.

bedrijven in de gelegenheid om hun vakmanschap aan

Stichting Certificering Restauratie wil opdrachtgevers,

te tonen. Er wordt gewerkt volgens een zorgvuldige

beheerders en monumenteneigenaren van dienst zijn

procedure met objectieve criteria om te worden

met een register waarin iedereen bedrijven kan vinden

toegelaten tot Register Kennis + Kunde

die bewezen hebben kwaliteit te leveren.
• De bedrijven melden zich aan bij de stichting.
• Er vindt een intakegesprek plaats. Bedrijven kunnen

Regeling Kennis + Kunde

aangeven voor welke disciplines en specialismen ze
erkenning vragen.

Stichting Certificering Restauratie werkt met de

• De bedrijven leggen een dossier aan over hun

kwaliteitsregeling Kennis + Kunde. De regeling is in de

kwaliteiten. Ook maken ze een overzicht van hun

provincie Gelderland ontwikkeld en heeft zich daar in

restauratieprojecten van de afgelopen jaren.

de praktijk inmiddels duidelijk waargemaakt.

Kennis + Kunde is primair gericht op vakmanschap en
is speciaal geschikt voor kleinere en middelgrote
bedrijven. Kennis + Kunde is afgestemd met andere
erkenningsregelingen in de sector.

• Onafhankelijke restauratiedeskundigen houden een
uitgebreide audit bij het bedrijf en rapporteren de
stichting over hun bevindingen.
• Op basis van dit rapport neemt de Commissie
Kennis + Kunde van de stichting een beslissing over
toelating tot het register. De leden van deze
commissie worden weliswaar door SCR benoemd,
maar zijn volledig onafhankelijk in hun oordeel.
• Soms constateert de commissie dat er

Register Kennis + Kunde helpt eigenaren en beheerders van monumenten om een restauratiebedrijf te
vinden dat kwaliteit en vakmanschap kan leveren.
Via www.kennisenkunde.info kan iedereen het
register rechtstreeks raadplegen en gespecialiseerde
restauratiebedrijven in de buurt zoeken.

verbeterpunten zijn waar eerst aan gewerkt moet
worden. Pas als ook daar voldoende op gescoord
wordt, wordt zo’n bedrijf tot het register toegelaten.
• Toelating tot Register Kennis + Kunde is geen
momentopname. De ingeschreven bedrijven
worden regelmatig opnieuw beoordeeld.

