Gelders Restauratie Centrum
Jaarverslag 2021
Werken met hoofd, handen en hart

Ieder zijn vak

Woord vooraf
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe de voortgang van het Gelders Restauratie Centrum (GRC)
was in 2021.
Op basis van het Aanvalsplan Vakmanschap dat in 2019 is geïntroduceerd, staan we
uitgebreid stil bij de voortgang van de ingezette ontwikkelingen.
Het GRC heeft een belangrijke rol in de erfgoedsector als het gaat om opleidingen,
cursussen, innovaties, verduurzaming en is een waardevolle partner in het netwerk
Werkgevers, Onderwijs en Overheid. De samenwerking tussen de partners heeft in 2021
voor een groot deel tot de gewenste resultaten geleid. Het bestuur acht het van groot belang
dat in 2022, ondanks de Covid-19 perikelen, het GRC zijn werk kan blijven doen.
Covid 19 bleek hardnekkig en had invloed op de uitvoering van diverse initiatieven en
ontwikkelingen. Veel zaken moesten net als in 2020 digitaal plaatsvinden.
Diverse netwerkbijeenkomsten, pr-activiteiten en cursussen werden opgeschort of vonden
daar waar mogelijk online plaats. Het feit, dat cursussen niet door konden gaan heeft wel
geleid tot een inkomensdaling.
Het GRC moest op zoek naar nieuwe huisvesting. In de zomer kwam er een pand
beschikbaar op industrieterrein de Beemd (Florijnweg 3 Velp). Voor de activiteiten en de
doorontwikkeling van het GRC biedt dit pand de komende jaren voldoende ruimte.
Op het moment van schrijven werken we met volle inzet aan de inrichting van de nieuwe
leslocatie zodat we ons in 2022 weer volledig op de primaire taken kunnen richten.
Als bestuur hebben we er het volste vertrouwen dat het GRC de komende jaren zal door
ontwikkelen in deze voor het cultureel erfgoed zo belangrijke sector.
Lees met aandacht en plezier dit jaarverslag. Het bestuur heeft, met diezelfde aandacht
en hetzelfde plezier, in 2021 zes keer vergaderd en op een prettige en constructieve manier
samengewerkt met directie en medewerkers.
Bert Berghoef, voorzitter
Folkert Potze, secretaris

Kasteel Ruurlo, Ruurlo
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Peter Koelewijn, penningmeester
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Inleiding
Voor iedereen die betrokken is bij het Gelders Restauratie Centrum was 2021 weer een bewogen
jaar. De coronapandemie maakte het, zoals voor velen, niet makkelijk.
Soms was er ziekte, vele cursussen, bijeenkomsten en lesavonden werden verzet of zelfs
afgezegd. Steeds weer probeerden we zoveel mogelijk alternatieven te bieden. Soms in kleinere
gezelschappen, soms digitaal en soms zelfs openluchtvergaderingen. Al met al is er alles aan
gedaan om zoveel mogelijk in bedrijf te blijven. Dit is wonderwel gelukt.
Naast de coronapandemie hadden we te maken

gekwalificeerd werk af te leveren. Dit probleem

met een verhuizing. Op 30 april moesten we ons

dreigt alleen maar groter te worden als we

pand op Arnhems Buiten verlaten. Lang is er

gezamenlijk het tij niet keren. Het GRC lost dit

samen met MWG naar een alternatief gezocht.

probleem niet eigenstandig op.

Het leek erop dat het een locatie op Industriepark

voorkomen. De verkiezingsprogramma’s voor de

Het kan alleen veranderen als de ondernemers, de

communicatie en duurzaamheid is de aanstelling

statenverkiezingen worden in 2022 geschreven.

Een mooie omgeving in een historisch pand.

overheid en de onderwijssector er gezamenlijk de

van een bestuurslid, die zitting heeft in de besturen

In nauwe samenwerking met onze partners zullen

Uiteindelijk bleken de kosten van verbouwing en

schouders onder zetten en elkaar vinden in beleid

van het GRC en MWG een succes.

we ervoor moeten zorgen dat ook in de periode

huurprijs echter niet haalbaar. In de tussentijd was

en maatregelen die elkaar versterken en elkaar

het GRC neergestreken in Oosterbeek bij REVABO.

aanvullen. Ook vernieuwing is daarbij aan de orde.

2024 – 2027 het belang van Cultuur en Erfgoed
Het bestuur van het GRC vergaderde in 2021 op 18

onderkend wordt.

februari, 18 maart, 1 juli, 22 september, 28 oktober
In april 2021 hebben we onze huisvesting op

en op 16 december. Daarnaast waren er diverse

We hebben weer een heel jaar voor ons. Een jaar

Arnhems Buiten verlaten. De oorspronkelijke

bezoeken en overleggen in verband met de nieuwe

met hopelijk minder coronaperikelen en veel

Ondanks alles voert het GRC met veel energie het

plannen om samen met MWG huisvesting te

huisvesting in Velp.

mooie ontwikkelingen in de branche. Het GRC zal

Aanvalsplan Vakmanschap uit. Dit plan vormde

realiseren, liepen helaas vast. De kosten voor

voor het derde jaar de basis van de activiteiten

het verbouwen van een pand op het IPKW-terrein

Het Aanvalsplan Vakmanschap zal de komende

(energie) en nieuwe technieken. Samen met het

van het GRC. Het jaarverslag 2021 is geschreven

waren te hoog. Na een lange zoektocht is er

jaren continue onderhouden en bijgesteld

ambachtelijk vakmanschap werken we aan een

op basis van het Aanvalsplan. Het behalen van

een pand gevonden in Velp op bedrijventerrein

moeten worden. In 2021 werd het Aanvalsplan,

mooie mix van kennisoverdracht. We leiden nieuwe

de gestelde doelen en resultaten hebben op een

de Beemd. Weliswaar geen historisch pand,

zoals opgenomen in het beleid van de provincie

mensen op via de MBO-3 opleiding Technicus

aantal punten (net als in 2020) hinder ondervonden

maar wel geschikt om de doelstellingen van

Gelderland, verder uitgevoerd. Ondanks corona

Hout en Restauratie en we kunnen kleine

door de opgelegde coronabeperkingen van de

het GRC te realiseren. Als netwerkorganisatie

doen we wat haalbaar is. De komende jaren

restauratieopdrachten uitvoeren.

overheid. Diverse cursussen, opleidingen en

waarbij vakopleidingen, duurzaamheid, energie

kunnen we vooruit met het noodzakelijke werk dat

Mooie vooruitzichten en veel ambitie dus.

evenementen die fysiek waren georganiseerd,

en innovatie hoge prioriteit hebben, kunnen we

er op ons bordje ligt. Het tekort aan vakmensen

vonden digitaal plaats of werden aangepast.

vanuit deze locatie de komende vijf jaar prima aan

is nijpend in veel sectoren, maar ook in de

Met onze partners in de restauratiebranche,

Het restaureren van monumenten is nu eenmaal

de slag. Kortom, de nieuwe huisvesting aan de

restauratiebranche. Het GRC en MWG hebben

de werkgevers en de provincie doen we er alles

een fysieke activiteit waarbij creativiteit, voelen

Florijnweg 3 in Velp biedt kansen om het GRC door

zelfs samen een brandbrief naar de provincie

aan om de vele monumenten in Gelderland te

en samenwerken erg belangrijk zijn. We hopen

te ontwikkelen. In het voorjaar van 2022 zal de

gestuurd om de nood te bespreken. Het tekort

behouden.

daarom van harte dat 2022 voor ons een jaar wordt

opening plaatsvinden.

aan restauratie-vakmensen zal op termijn grote

waarin we weer optimaal aan het werk kunnen.
De doorontwikkeling van de Kennis+Kunde regeling

inspelen op maatwerk, innovaties duurzaamheid

gevolgen hebben. In nauwe samenwerking

We zien jullie graag op onze nieuwe locatie aan de

met Onderwijs en Arbeidsmarkt-partijen,

Florijnweg 3 in Velp.

We kunnen constateren dat het GRC binnen de

(K+K) vergt een goede afstemming met MWG. Er is

driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven

gestart met de actualisering van de deze regeling.

inmiddels een goede naam heeft opgebouwd en

De Kennis+Kunde regeling wordt naar verwachting

een gewaardeerde speler is om het vakmanschap

meer de kapstok voor het inzetten van activiteiten

in de restauratiesector op peil te houden.

en voor het intensiveren van de samenwerking met

Samenwerking met partners

MWG.

Het GRC werkt samen met het NCE en NRC, de HAN, het Graafschap College en JNB Partner in Leren en

Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat stilstand

Ontwikkelen op het gebied van opleidingen en cursussen. Cursussen op het gebied van groen erfgoed

achteruitgang betekent. De restauratiesector

Met de provincie Gelderland en andere

hebben we samen met de Vereniging van Erfgoedhoveniers opgezet. In de Gelderse Erfgoed Alliantie werken

heeft in 2021 net als in 2020 en 2019 volop

erfgoedinstellingen werd nauw samengewerkt in

zes Gelderse erfgoedorganisaties samen aan de instandhouding van ons gebouwd erfgoed. In het Netwerk

werk gehad in Gelderland. Het gebrek aan

de Gelderse Erfgoed Alliantie (GEA).

Duurzaamheid & Innovatie wisselen bedrijven, eigenaren van erfgoed en adviseurs kennis uit. In de afgelopen

instroom en doorstroom van vakmensen in de

zeven jaar heeft die samenwerking dus een hoge vlucht genomen. Dat geeft het GRC een volwassen plaats in

restauratiebranche is onveranderd groot.

De alliantiepartners kwamen in 2021 vier keer (life

Dit levert nu al problemen op om goed

en digitaal) bij elkaar. In het bijzonder met MWG is

de erfgoedinfrastructuur van de provincie. Ons werk wordt mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.
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een aantal maanden prima doorgebracht.
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zullen we in 2022 beleid gaan maken om dit te

optrekken op het gebied van marketing en

Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem zou worden.

Hier werden we gastvrij ontvangen en hebben daar
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de samenwerking intensief. Naast het gezamenlijk
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Vijf contouren
1. Opleidingen zonder drempels
2. Ruimte voor vakmanschap
3. Maatwerk en flexibiliteit
4. Ruimte voor innovatie en cross-overs
5. Imago en Beeldvorming

Contour 1: Opleidingen zonder drempels

De doelstellingen zijn:

Het jaar 2021 was er, net als in 2020, op gericht om

• Jongeren te enthousiasmeren voor het cultureel

van start te gaan met het volledige programma van

erfgoed
• Leerlingen in vakopleidingen een deel van hun
opleiding in de restauratiepraktijk te laten volgen

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd. Het programma
met de basisschoolleerlingen van groep 8 en de
onderbouwleerlingen van voortgezet onderwijs

Bijzondere accenten: het bevorderen van de instroom in de restauratie en start mobiele
erfgoedwerkplaats, opleiden op locatie Reuversweerd.

• Werkenden in de restauratiesector bij te scholen

Op deze contour is in 2021 weer flink ingezet.

huisvesting, machines en gereedschappen.

Leergang Innovatief en Energiebesparend

coronapandemie de start meerdere keren uitstellen.

Dat blijven we de komende jaren ook doen vanwege

Eind augustus 2020 zijn acht studenten gestart met

Restaureren (LIER).

In oktober 2021 konden we uiteindelijk de eerste

het nijpende tekort aan vakmensen. De MBO-4

de nieuwe opleiding. In 2021 zijn er in totaal vijftien

De LIER is in het najaar van 2021 gestart met twaalf

groep onderbouwleerlingen ontvangen. Dit heeft ons

opleiding Specialist Restauratie Timmeren en

studenten in opleiding. De studenten hebben een

deelnemers op locatie van Kasteel Neerijnen. In deze

de mogelijkheid gegeven om enkele organisatorische

Metselen, die we samen met het Nationaal Centrum

diverse voorgeschiedenis. Op onze nieuwe huisvesting

leergang stond het maken van een verduurzamingsplan

zaken nog aan te scherpen. We hopen in 2022

voor Erfgoedopleidingen organiseren, werd op de

aan de Florijnweg 3 in Velp hebben we de machinale

voor Kasteel Neerijnen centraal. De leergang is

meerdere groepen leerlingen welkom te heten.

GRC-locatie Arnhems Buiten en diverse andere

werkplaats en de noodzakelijke voorzieningen,

succesvol afgesloten op 9 december 2021 met daarin

locaties gegeven. We hadden tot de zomer 2021

met name voor digitaal afstandsonderwijs, verder

de presentaties en toetsing van de plannen.

zestien leerlingen in opleiding en konden in 2021 zes

uitgebreid. Doelstelling van deze driejarige opleiding

diploma’s voor deze MBO-4 opleiding uitreiken. In

is om continu minimaal 24 mensen in opleiding te

Erfgoedwerkplaats Reuversweerd

• Restauratie en isolatie van historische daken

verband met corona kon de diplomauitreiking pas in

hebben.

Op landgoed Reuversweerd in Brummen huurt het

• Diagnose en herstel van optrekkend vocht bij

met actuele kennis uit de restauratiepraktijk

stond vanaf september in de startblokken. Samen
met een groep vrijwilligers was het een en ander
goed voorbereid. Helaas moesten we door de

december plaatsvinden. In totaal zijn er zes MBO- en

Voor de professionals in de restauratiesector hebben
we in 2021 de volgende korte cursussen gehouden:

GRC een ‘schottenkeet’ om leerlingen en andere

monumenten

drie branchediploma’s uitgereikt. Voor het schooljaar

Bijblijven in het restauratievak

belangstellenden te ontvangen en kennis te laten

• Herstel historisch schilderwerk’

2021 -2022 zijn er 13 nieuwe aanmeldingen. In totaal

Naast de reguliere opleidingen heeft het GRC inmiddels

maken met een restauratieproject in de praktijk.

zijn er nu twintig eerste- en tweedejaarsstudenten in

een groot aantal activiteiten om de kennis van

Gedurende drie tot vier jaar zal het landhuis, de

De cursussen werden zeer enthousiast ontvangen door

opleiding.

professionals in de restauratiesector bij te spijkeren

boerderij en het park gerestaureerd worden op basis

de deelnemers. Helaas moesten we vanwege corona

door middel van cursussen en kennisbijeenkomsten.

van de nieuwste inzichten en technieken.

ook weer enkele cursussen uitstellen naar het voorjaar

Nieuwe MBO-3 restauratieopleiding

Dit doen we op een manier die aantrekkelijk,

Het GRC heeft hiervoor een programma van kennis-

van 2022.

In 2019 is samen met het Graafschap College het

motiverend en praktijkgerichte manier en zijn daarin is

bijeenkomsten ontwikkeld voor vakmensen.

initiatief genomen om een MBO-3 opleiding Technicus

inmiddels behoorlijk succesvol. Een goed voorbeeld

Daarnaast is er ook een programma voor groep zeven

Voor monumentenwachters uit Gelderland en enkele

Hout en Restauratie op te zetten. Er is veel behoefte

hiervan is de Leergang Innovatief en Energiebesparend

en acht van het basisonderwijs en voor de eerste twee

andere provincies hebben we twee mooie cursussen

aan een moderne, brede houtrestauratieopleiding

Restaureren (LIER). Eerder was er ook de cursus

klassen van het voortgezet onderwijs om zo vroegtijdig

voor twee verschillende groepen verzorgd:

op MBO-3 niveau. Dit betreft een ‘cross-over’

Historische tuinen en parken in theorie en praktijk.

belangstelling voor het restauratievak op te wekken.

• Isoleren van een monument

tussen de opleiding allround timmerman en

Deze cursus is in 2021 in goed overleg overgezet naar

allround meubelmaker. Gedegen kennis van het

het NCE.

• Basiscursus infrarood camera
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veel aandacht voor moderne technieken, duurzaamheid

De LIER is een samenwerking met de Hogeschool

en aanvullende vaardigheden. Deze opleiding richt zich

Arnhem Nijmegen (HAN) en staat al meerdere jaren

op nieuwe toekomstige vakmensen (in samenwerking

op het GRC-programma. Deze opleiding vindt elk jaar

met RIBO en het ROC van Twente uniek in Nederland).

plaats, met uitzondering van 2020 (in verband met

De instroom bestaat uit onder instroom vanuit het

corona). De belangrijkste activiteit van de laatste

voortgezet onderwijs en uit zijinstroom van MBO-ers

twee jaar is de Erfgoedwerkplaats bij landgoed

en omscholers. Wij denken met deze opleiding de

Reuversweerd en gaat ieder jaar van start. De gedachte

instroom van restauratiespecialisten te bevorderen

hierachter is het restauratievak tot leven te brengen

door ze kennis te laten maken met het restauratievak.

tijdens de uitvoering van een restauratieproject.

Deze opleiding vraagt continue een flinke investering in
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houtbewerkingsambacht is de basis met daarnaast
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Contour 2: Ruimte voor vakmanschap
Binnen deze contour is in 2021 verder gewerkt aan het opzetten van een Aanvalsplan
Vakmanschap. Dit is een meerjarig project waar we onze werkzaamheden op baseren. Dat was in
2020 en 2021 het geval en zal ook voor 2023 en 2024 de basis zijn. Hieronder nogmaals een korte
uitleg.
Met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de onder-

Kennisgebrek cultuurhistorie bij gemeenten

wijssector en de overheid werd een kerngroep gevorm

Zorgpunt blijft de capaciteit en kwaliteit van ambtelijke

die in een aantal bijeenkomsten een opzet voor een

vertegenwoordigers op gemeentelijk niveau.

aanvalsplan heeft ontwikkeld. Op 27 november 2019

Slechts enkele gemeenten in Gelderland voorzien in

resulteerde dit in een grote bijeenkomst waarin het plan

voldoende formatie en know how om cultuurhistorisch

is gepresenteerd. In 2020 is er een gestart gemaakt

beleid te maken en dit uit te voeren. Aangezien de

met de uitvoering.

gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van
restauratie- en subsidieprojecten bevoegd gezag zijn,

Koppeling overheid, onderwijs en ondernemers

is dat een risicofactor voor de restauratiesector en het

Het betekent concreet dat er voor de drie O’s (Overheid,

restauratiebeleid. Hier zal in 2022 nader over worden

Ondernemers en Onderwijs) elk drie doelstellingen

gesproken.

zijn geformuleerd om aan te werken. Het GRC
waarborgt de O van onderwijs en bezocht in 2020 de
restauratiebouwbedrijven om hun doelstellingen nader
te concretiseren. Bij de voorbereiding van het nieuwe
beleid op het gebied van cultuurhistorie bij de provincie
voor de periode 2024 - 2027 zal het GRC aandringen
om daarbij de doelstellingen voor de overheid mee te
nemen en te verwerken in het nieuwe beleid. Positief
is dat Onderwijs en Arbeidsmarkt binnen de provincie
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Gelderland hierop ook is aangehaakt.
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Contour 3: Maatwerk en flexibiliteit
Met het starten van de MBO-3 opleiding en de erfgoedwerkplaats Reuversweerd creëren we
randvoorwaarden om opleidingen modulair en op locatie aan te bieden. Ook stellen we ons
continue op de hoogte van de ontwikkelingen bij Kennis+Kunde bedrijven en spelen we in hun
vraag.
In 2020 zijn er in totaal 32 bezoeken gebracht

Samenwerking met Groene Grachten

aan K+K bedrijven. Daaruit kwamen een aantal

Op initiatief van het GRC is er een overleg gestart

aanknopingspunten om deze bedrijven te

samen met Groene Grachten (Amsterdam) en MWG.

ondersteunen zoals een opleidingsplan en een

Aanleiding was een presentatie van Groene Grachten

personeelsplan. Overigens bleek ook dat de K+K

op een kennisbijeenkomst van het netwerk Duurzaam

bedrijven enorm druk waren met het uitvoeren van

Restaureren (onderdeel van het GRC). Hierin werd een

projecten. Daardoor bleef er geen of nauwelijks tijd

‘tool’ gepresenteerd om monumenteigenaren te helpen

over voor cursussen en opleidingen. Voor maatwerk

bij het verduurzamen van hun monument.

en flexibiliteit is een intensieve samenwerking met

Het overleg heeft geresulteerd in een samenwerking

partnerinstellingen van grote waarde. Daar zetten wij

van provincie Gelderland met Groene Grachten.

dus ook op in.

De provincie participeert in een ontwikkelingstraject
van de genoemde tool in combinatie met een training

In 2021 heeft dit geleid tot diverse gesprekken met

van het gebruik van de adviestool door inspecteurs

werkgevers over onder meer het personeelsbeleid.

van MWG. Het GRC heeft binnen deze samenwerking

In het komende jaar gaat het GRC met een aantal

meegedacht over de benodigde kennisontwikkeling

bedrijven een pilot starten op het gebied van

zodat de tool met bijbehorend advies inhoudelijk op de

personeelsbeleid (ook een onderdeel van de K+K

juiste manier gebruikt kan worden.

regeling). Verder wordt het scholingsaanbod meer
vraaggestuurd ingericht (nu is het vooral nog

Samenwerking gemeente en particulieren

aanbodgericht). De samenwerking met het NCE en

Verschillende gemeenten en particulieren hebben met

NRC zal daarin gehandhaafd blijven.

uiteenlopende vragen de weg naar het GRC gevonden.
Geprobeerd is om maatwerk te bieden en zo tot
oplossingen te komen. In Ellecom is een werkgroep
opgericht die samen met provincie en het GRC de
mogelijkheden onderzoekt om diverse particulieren
woningen te restaureren. Deze samenwerking biedt
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vele voordelen.
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Contour 4:
Ruimte voor innovatie en cross-overs
Bijzonder accent: uitbreiden kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie van het GRC en MWG,
zowel fysiek als digitaal.
Het GRC zet al jaren in op het thema duurzaamheid in

project en/of een innovatie centraal. Deze verhalen

de restauratie. Dat heeft ertoe geleid dat het GRC is

worden met alle leden van het kennisnetwerk D&I

gestart met het bouwen van een kennisnetwerk.

gedeeld waardoor er een mooie kennisuitwisseling

Het jaar 2021 was voor het kennisnetwerk

ontstaat. In 2021 zijn er vier interviews afgenomen over

Duurzaamheid en Innovatie (D&I) wederom een

duurzame restauratieprojecten. Deze interviews zijn

bijzonder jaar. Vanwege de coronamaatregelen

goed ontvangen.

kon er slechts één bijeenkomst doorgaan. Normaal
vinden er drie tot vier bijeenkomsten per jaar plaats.

Naast deze interviews is er ook een aantal nieuwe

In september 2021 vond de bijeenkomst over isolatie

digitale kenniskaarten ingevuld. Daarmee kunnen

van de buitenschil bij monumenten (die al in 2020 was

leden hun ervaring met duurzaamheid en innovatie

gepland) uiteindelijk plaats. Een interessante en goed

zichtbaar maken voor anderen. Het digitale format

bezochte bijeenkomst met sprekers van MWG en de

van deze kenniskaarten is verbeterd, waardoor het

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

eenvoudiger is om een kenniskaart te aan te maken.
De kenniskaarten zijn in te zien via de website van het

Netwerk van professionals in de monumentensector

GRC.

Bij het kennisnetwerk D&I van het GRC en MWG zijn
zo’n 130 leden aangesloten. Dat zijn professionals

In het kader van het Aanvalsplan Vakmanschap en

die werken in de Gelderse monumentensector en die

de bedrijfsbezoeken die daaruit voortkomen, staat

innovatie en duurzaamheid (indien mogelijk) willen

ook het thema innovatie als gespreksonderwerp op

toepassen bij monumentale gebouwen. Door vanuit

de agenda. Hoe kunnen we bedrijven stimuleren om

een open houding kennis met elkaar te delen willen de

nieuwe toepassingen op het gebied van digitalisering

leden het proces van verduurzamen zoveel mogelijk

en robotisering te koppelen aan het noodzakelijke

versnellen. Dit werkt goed door op bijeenkomsten

‘ouderwetse’ handwerk? Dit zou met name jongeren

inhoudelijke kennis over het verduurzamen van

kunnen interesseren voor het restauratievak.

monumenten te delen, hierover met elkaar in gesprek

De komende jaren zal dit een actueel onderwerp

te gaan en waar mogelijk samen op te trekken. In 2021

blijven. Er zijn gesprekken met de Installatiebranche

was deze vorm van samenkomen slechts beperkt

gestart om de mogelijkheden tot een cross-over te

mogelijk.

onderzoeken. Installaties vormen bij restauratie van
een monument een steeds belangrijkere factor. In de

Binnen het kennisnetwerk D&I is een zogenaamd

opleidingen is dit echter nog een witte vlek.

kennisnetwerk) actief. Zij komen op gezette tijden bij

Ontwikkeling DEMO set duurzaamheid bij

elkaar om richting te geven aan dit kennisnetwerk.

monumenten.

Ze zetten nieuwe ontwikkelingen, technieken en

Op initiatief van ERM en met ondersteuning van

actualiteiten zoveel mogelijk op de agenda van het

RCE is er gestart met de ontwikkeling van een

kennisnetwerk. Het kernteam is in 2021 een paar keer

demonstratieset verduurzaming monumenten.

(zowel fysiek als online) bij elkaar geweest. Er zijn twee

Het GRC heeft een actieve en belangrijk bijdrage

nieuwe kernteamleden toegetreden. Daardoor zien we

geleverd om een praktisch, hanteerbare en innovatieve

betere afspiegeling van het kennisnetwerk D&I ook in

demoset te realiseren. Deze demoset is zowel fysiek

het kernteam terug.

als digitaal beschikbaar en in november van 2021
opgeleverd. In de toekomst zal hier wellicht nog een

Het kernteam heeft onderzocht welke andere
mogelijkheden (in plaats van bijeenkomsten) er zijn
om de leden van het kennisnetwerk D&I op de hoogte
en betrokken te houden. Besloten is om interviews te
houden met meerdere leden van het kennisnetwerk
D&I. Hierin staan de ervaringen met betrekking tot een

uitbreiding op plaatsvinden.
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Contour 5: Imago en Beeldvorming
Bijzonder accent: het ontwikkelen van een marketing en communicatie actieplan.
Op deze contour is ook in 2021 ingezet. Op het

Het GRC heeft in 2019 een duidelijk herkenbare GRC

gebied van marketing en communicatie hebben

bus aangeschaft om hierin een mobiele werkbank

het GRC en MWG de krachten gebundeld. De vorig

te kunnen vervoeren. Daarmee willen we jongeren

jaar gestarte samenwerking met een strategisch

in aanraking brengen met alle facetten van het

communicatieadviseur heeft ertoe geleid dat het

restauratievak door middel van een lesprogramma,

communicatie en marketingbeleid van GRC en MWG

filmpjes en workshops. De werkbank is in 2021 in

structureel goed is neergezet. De campagne onder de

verband met corona en de verhuizing helaas niet

noemer ‘Ieder zijn vak’ met een eigen identiteit heeft in

gebruikt. De bus is wel als reclameobject op diverse

2021 verder inhoud gekregen.

plekken neergezet. Voor 2022 wordt een programma
gemaakt om met de mobiele werkbank rond te reizen

Bij het restauratieproject Reuversweerd komen

langs andere restauratieprojecten.

alle restauratie disciplines aan de orde: timmeren,
metselen, stucwerk maar ook het thema duurzaamheid

De extra financiële uitgaven voor communicatie

speelt bij de restauratie een grote rol en het toepassen

hebben geresulteerd in een up to date’ communicatie.

van nieuwe technieken. Dat is voor het GRC de reden

Eenheid in uitingen en presentatie zijn een eerste

geweest om opdracht te geven voor het maken van

resultaat. De campagnewebsite ‘Ieder zijn vak’ is

instructiefilms met Reuversweerd als uitgangspunt.

ontwikkeld en wordt gebruikt voor de werving van

In 2020 zijn er filmpjes gerealiseerd die ook in 2021

studenten en cursisten. Diverse partijen en potentiële

gebruikt zijn. Het restauratieonderwijs heeft baat bij

studenten hebben ons ook in 2021, door deze

visuele hulpmiddelen om belangstelling op te wekken

verbeteringen veel beter kunnen vinden. De weg is

en om kennisoverdracht tot stand te brengen.

ingezet om via sociale media de zichtbaarheid en
bekendheid te vergroten.

Zichtbaarheid vergroten
Om nieuwe mensen te trekken en te interesseren voor

Ook huisvesting is voor het GRC een belangrijke pijler,

een restauratieopleiding is er in 2021 fors ingezet op

zowel voor goed onderwijs als een bijdrage in de

promotie via sociale media.

imagoverbetering van het restauratievak. Daarom zijn
we blij met ons nieuwe huisvesting vanaf 1 november

De Open Monumentendag werd helaas dit jaar

2021 aan de Florijnweg 3 in Velp. De samenwerking

doorkruist door corona. Samen met de stad Zutphen

hier met diverse partners op het gebied van

was een mooi plan opgezet om deel te nemen aan

duurzaamheid en vakmanschap wordt een belangrijke

‘Ambacht 21’, maar dit kon dus helaas geen doorgang

pijler voor het GRC in de komende jaren.
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Monumenten restaureren met hoofd,
handen en hart.
Het Gelders Restauratie Centrum biedt erkende en praktijkgerichte opleidingen voor vakmensen in de
restauratiesector. Hoogwaardige kennis voor vakmensen in de restauratiesector.
Dhr. G. Berghoef (voorzitter)
Om monumenten te behouden en toekomst te geven, zijn nieuwe restauratiespecialisten nodig. Mensen die het
vak van de meester zelf willen leren. De creatieve geesten die werken met hun hoofd, handen en hart.

Informatie:

Dhr. P. Koelewijn (penningmeester)

Jan Gersen
06 10 652 396

Florijnweg 3, 6883 JN Velp

info@geldersrestauratiecentrum.nl

Industrieterrein de Beemd
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geldersrestauratiecentrum.nl
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iederzijnvak.info

Dhr. F.J. Potze (secretaris)
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