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1. Opbouw en samenhang van de documenten 
 

 
De Beroeps- en Competentieprofielen (hierna B&C profielen) van Restauratoren Nederland 
(hierna RN) worden in deze bundel gepresenteerd als een serie documenten. Deze hebben 
een gelaagde opbouw. Het meest algemene document staat bovenaan, het meest 
specifieke onderaan. 
 
Het meest algemene document is de visie op het beroep en het beroepenveld. Deze visie 
is leidend geweest bij het opstellen van de B&C profielen. De andere documenten zijn een 
uitwerking van deze visie. 
 
Het volgende document is de inleiding van de B&C-profielen. Hierin staan onze 
uitgangspunten. Deze hebben we uitgewerkt in criteria en kenmerken. Hiermee kunnen we  
de drie beroepen onderling onderscheiden en ze profileren tegenover aangrenzende 
beroepen. 
 
In de matrix staat een schema met de samenvatting van de beschrijvende criteria en 
kenmerken die we hebben gebruikt. U ziet hier in een oogopslag hoe de drie beroepen 
verschillen. 
 
Vervolgens zijn er de drie B&C-profielen voor de drie beroepen. Elk profiel bevat een 
uitwerking van de kerntaken per taakdomein en de competenties.  
 
Tot slot wordt een aanpak toegevoegd. Hierin wordt verwoord welke werkwijze we 
hebben gevolgd en welke personen en bronnen zijn geraadpleegd. 
 
Zo ontstaat de volgende gelaagde opbouw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Het volgende schema geeft de samenhang weer tussen de verschillende documenten. Het 
is eigenlijk een driedimensionale tekening. De pijlen in het schema volgen de redenering 
die we hebben gevolgd. 
 
Het bovenste kader geeft de afbakening van het werkterrein. Het volgende blok de 
projectactiviteiten en daarna de kaderstellende documenten; visie en inleiding. Vervolgens 
de matrix die is afgeleid van het visiedocument. De visie, inleiding en matrix staan zowel 
boven als rechts. Boven om de drie beroepen te onderscheiden. Rechts omdat we deze 
documenten hebben gebruikt bij de uitwerking van de profielen. 

 

visie 

inleiding 

matrix activiteiten × 
beroepen 

drie beroeps- en competentieprofielen 

aanpak 



Restauratoren Nederland – Beroeps- en Competentieprofielen                           pagina 4  

SCHEMA Samenhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
er

oe
p
s-

 e
n
 C

o
m

p
et

en
ti
ep

ro
fi
el

e
n
 

V
isie en

 In
leid

in
g
 

Werkveld van (uitvoering) Restauratie – Conservering – Preventieve Conservering 

Werkhypothese > bureau- en werkveldonderzoek (werkgroepen en klankbordgroepen) 

Visie en Inleiding 

Beroep 
Restaurator 

Beroep 
Behouds-

medewerker 

Beroep 
Restauratie- 

Conserverings
medewerker 

B
er

oe
p
sp

ro
fi
el

en
 

C
om

p
et

e
n
ti
e
p
ro

fi
e
le

n
 

M
atrix

 a
ctivite

iten
 e

n
 b

ero
ep

e
n
 

 

Matrix activiteiten en beroepen 

 
 

A c h t  t a a k d o m e i n e n :  
o  O n d e r z o e k  e n  b e s c h r i j v i n g  

o  V o o r s t e l  e n  a d v i e s  
o  B e h a n d e l i n g  

o  D o c u m e n t a t i e  
o  B e h e e r  

o  P r o f i l e r i n g  e n  p r o f e s s i o n a l i s e r i n g  
o  M a n a g e m e n t  

o  K w a l i t e i t s z o r g  e n  e t h i e k  

K e r nc o m pe te n t i e s  e n  a l ge me ne  c o m p e te nt i e s :  
o  Co n te x t o r i ë nta t i e  /  W aa r ne mi ng s ve r m og e n 

o  Di ag n o st i e k  
o  O n de rz oe ks vaa r d i g he i d  

o  Be o o rde l i ngs va a rd i g he i d  /  O o r de e l sv o r mi ng  
o  K e u ze vaa r d i g he i d  

o  Be ha n de l v aa rd i g he i d  
o  S oc i a l e -  e n  c om m u ni ca t i e ve  va ar d i g h e i d  

o  Ma na ge me nt  e n  on de r ne me r sc ha p  
o  L e re n d  v e r m o ge n /  I n n ov e r e n  

o  Be r oe p s o ve rs t i jge n d  
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2. Visie op de beroepen en het beroepenveld 
 

 
Inleiding 
Dit document bevat de visie op het beroep en het beroepenveld die leidend is geweest bij 
het opstellen van de B&C profielen. 
 
U vindt achtereenvolgens de volgende onderwerpen: 

o Doel 
o Afbakening 
o Object centraal 
o Criteria 

o Drie beroepen 
o Beroep en loopbaan 
o Ontwikkelingen 

 
Doel 
Doel van de B&C-profielen is een beschrijving geven van de beroepen in het beroepenveld 
van restauratie, conservering en preventieve conservering. De beroepenveldanalyse heeft 
opgeleverd dat drie beroepen op grond van drie beroeps- en competentieprofielen van 
elkaar en van aangrenzende beroepen verschillen.  
 
Afbakening 
We houden ons uitsluitend bezig met het beroepenveld van restauratie, conservering en 
preventieve conservering. En wel met de professionals die de – als voornaamste 
beroepsactiviteiten – feitelijk uitvoerende werkzaamheden verrichten binnen één of meer 
van deze drie beroepsdomeinen. Wij beschrijven in deze profielen de drie volgende 
beroepen. We geven eerst de Nederlandse, daarna de Vlaamse beroepsbenaming, 
wanneer die verschillen van elkaar. 
1. Restaurator | Conservator-Restaurator – afgekort CR. 
2. Restauratie-Conserveringsmedewerker | Conservatie-Restauratiemedewerker – RCM. 
3. Behoudsmedewerker – BM. 
 
Object centraal 
We stellen in onze benadering het object en het krachtenveld om het object heen centraal 
bij restauratie, de conditie van het object staat centraal bij conservering en de directe 
verblijfsomgeving van het object bij preventieve conservering.  
 
Het object wordt niet alleen vanuit zijn intrinsieke eigenschappen bekeken. Het wordt 
mede bezien vanuit zijn relaties met zijn nabije en zijn ruime omgeving. Dit netwerk van 
relaties is niet stabiel. Het vormt een dynamisch krachtenveld, waarmee elke professional 
rekening houdt. In het bijzonder de CR houdt rekening met alle relaties en (f)actoren in dit 
krachtenveld in alle fasen van de behandeling. De behandeling is van invloed op de 
verhouding tussen object en omgeving (ofwel krachtenveld) en creëert een nieuwe balans. 
Het krachtenveld en het object zelf leveren erfgoedbetekenissen, erfgoedinhouden en 
erfgoedwaarden. We beschouwen een behandeling als een cyclisch proces van object- en 
omgevingsanalyse en van betekenisgeving en waardeverlening. De professional werkt 
hierbij interdisciplinair samen met andere specialisten. 
 
Criteria 
De B&C profielen beschrijven de situatie die we in de afgelopen twee jaar van onderzoek 
hebben aangetroffen en waarin we met de door ons ontwikkelde criteria een afbakening 
hebben aangebracht. De situatie die we bij het begin van het project aantroffen was er een 
van een wirwar aan beroepsbenamingen en beroepsinhouden. De criteria die we hebben 
ontwikkeld zijn beschrijvende criteria, die in hun onderlinge samenhang elk van de drie 
beroepen kenmerken. De criteria gaan over beroepsinhouden en competenties. De 
samenhang wordt in het kort weergegeven in het document ‘matrix activiteiten  
beroepen’. 
 
Drie beroepen 
Een beroep onderscheidt zich van andere beroepen door een afgebakend pakket van taken 
etc. en bekwaamheden (competenties). In het beroepenveld van restauratie, conservering 
en preventieve conservering vallen op grond van de gehanteerde criteria drie pakketten te 
onderscheiden. Twee daarvan worden verbonden aan beroepsbenamingen die breed 
(h)erkend worden, namelijk de Restaurator en de Behoudsmedewerker. Een beroep 
kenmerkt zich verder doordat de professionals het alleenrecht claimen op een bepaalde 
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(wetenschappelijke) discipline als basis voor hun beroepsuitoefening en voor de 
maatschappelijke relevantie hiervan. Dit geldt uiteraard alleen voor de hoger opgeleide 
beroepsbeoefenaar. Voor de Restaurator spreken we hier over de ‘restauratiewetenschap’. 
 
Het pakket van de Restauratie-Conserveringsmedewerker wordt in onze analyse op grond 
van een aantal criteria onderscheiden. In de praktijk treffen we beroepsbeoefenaars aan 
die een ander hoofdberoep hebben, maar wel degelijk de taken etc. en bekwaamheden 
hebben die bij RCM passen. Dus je kunt het beroep onderscheiden, zonder dat er sprake is 
van een stabiele beroepsgroep. Het beroep lijkt nog niet uitgekristalliseerd. Mensen 
kunnen belang hebben om zich juist wèl of juist nièt tot een van de beroepen te rekenen. 
De verbinding tussen beroepsbenaming en beroepsinhoud en –bekwaamheid is echter 
onderwerp van veel discussie en onduidelijkheid. De B&C profielen willen hierin helderheid 
verschaffen. 
 
Beroep en loopbaan: de volwaardige beroepsbeoefenaar 
De drie beroepen zijn beschreven zoals ze worden uitgeoefend door ‘volwaardige 
beroepsbeoefenaars’. In de B&C-profielen gaat het om beroepsbeoefenaars die een zekere 
ervaring hebben opgebouwd. Die kan zich uiten in toename van verantwoordelijkheid, 
complexiteit van opdrachten, zelfstandigheid, handelingsruimte e.d. De professional komt 
in haar/zijn loopbaan tot volle ontplooiing en kan volledige verantwoordelijkheid dragen 
voor zijn werkzaamheden (autonomie). 
 
Dit neemt niet weg dat elke beroepsbeoefenaar in elke fase van zijn loopbaan voortdurend 
reflecteert op het eigen professionele handelen. Hij is bereid om hierover de dialoog met 
beroepsgenoten aan te gaan. Hierdoor kan hij/zij beroepsdilemma’s en beroepspraktijk 
toetsen en het eigen beroepsmatig handelen kritisch volgen en verbeteren. Leven-lang-
leren (permanente professionalisering) is voor elke professional een noodzaak. 
 
Ontwikkelingen 
We zien een aantal ontwikkelingen die rond en in ons beroepenveld plaatsvinden. Deze zijn 
van invloed op de B&C-profielen. Daardoor bieden de profielen ook een doorkijk naar de 
toekomst. De profielen zijn een momentopname, en het is niet ondenkbaar dat de 
dynamiek in het beroepenveld op kortere of wat langere termijn de B&C-profielen zal 
inhalen. 
 

o Bestuurlijke en sociaal-economische ontwikkelingen beïnvloeden het beleid rond 
erfgoedbeheer en –behoud en de beschikbare budgetten. De professional moet dit 
signaleren, erop in kunnen springen en het nut van het beroep vertegenwoordigen.  

o Groei van zelfstandigheid (binnen en buiten organisaties) en van 
resultaatgerichtheid (bij publieke en private organisaties) vergt ondernemerschap en 
een actief netwerk. 

o De tegenstelling tussen enerzijds het borgen van de kwaliteit van behoud binnen 
erfgoedbeherende instellingen en anderzijds de outsourcing van werkzaamheden 
naar particuliere ateliers of gemeenschappelijke intermuseale. 

o Vanwege de academisering van de CR valt een (her)profilering van de RCM te 
verwachten. 

o Toename van het besef dat een beroepsbeoefenaar nooit klaar is met leren en 
voortdurend moet reflecteren op beroepspraktijk, beroepsmatig handelen en op 
loopbaan en voortdurend moet leren, innoveren en verbeteren. 

o Toename van het besef dat de beroepsbeoefenaar voor ethische en professionele 
dilemma’s komt te staan en deze zelfstandig moet oplossen en zich hiervoor moet 
verantwoorden. 

o Toename van de invloed en verworvenheden en inzichten vanuit 
‘restauratiewetenschap’ als zelfstandige wetenschappelijke (inter)discipline en vanuit 
naburige disciplines. 

o Toename van de eis van opdrachtgevers en subsidiegevers om transparantie en 
goed beheer van de eigen praktijk vereisen een verzwaring van de documentatie- en 
verantwoordingsfunctie. 

o Toenemend belang van de communicatie met algemeen of gespecialiseerd publiek, 
opdracht- en subsidiegevers, vakgenoten en andere experts vergt een groter belang 
van sociale en communicatieve vaardigheden. 
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3. Inleiding  
 

 
Het project 
Restauratoren Nederland is de beroepsvereniging voor restauratie en conservering. RN is 
enkele jaren geleden ontstaan uit het samengaan van verschillende beroepsverenigingen. 
In Nederland en Vlaanderen, net als elders in de wereld, bestaat onduidelijk over 
beroepsinhoud en beroepsbenaming van de beroepen in het werkveld van restauratie, 
conservering en preventieve conservering. RN wilde een heldere afbakening bereiken door 
het benoemen en onderscheiden van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
bekwaamheden. Dit was de aanleiding voor het project Beroeps- en Competentieprofielen. 
 
Leeswijzer 
Dit document is bedoeld als introductie van B&C-profielen. Het bevat de uitgangspunten 
die zijn gehanteerd bij het ontwikkelen van de profielen. Achtereenvolgens vindt u in dit 
document: 

1. beroepsdomeinen; 
2. afbakening beroepsdomeinen: 

o kenmerken van “restaureren”, 
o kenmerken van “conserveren”, 
o kenmerken van “preventief conserveren”; 

3. afbakening werkveld; 
4. korte beschrijving; 
5. hoofdindeling (acht taakdomeinen). 

 
3.1.  Beroepsdomeinen 
De drie beroepen richten zich op de volgende domeinen, waarbinnen beroepsbeoefenaars 
actief zijn. De definities zijn die van E.C.C.O. 
 
Restauratie: bestaat uit actie, uitgevoerd op beschadigd of verslechterd cultureel erfgoed 
met als doel de perceptie, waardering en het begrip ervan te verbeteren, waarbij zoveel 
mogelijk de esthetische, historisch en fysieke eigenschappen ervan moeten worden 
gerespecteerd. 
Conservering: bestaat hoofdzakelijk uit directe actie, uitgevoerd op cultureel erfgoed met 
als doel de conditie te stabiliseren en verder verval te vertragen. 
Preventieve conservering: bestaat uit actie, niet uitgevoerd op het object zelf, om verval te 
vertragen en schade te voorkomen door optimale voorwaarden te scheppen voor het 
behoud van cultureel erfgoed, voor zover dat overeenkomt met het sociale nut ervan. 
 
Deze beroepsdomeinen in combinatie met de acht taakdomeinen (zie verderop 
‘hoofdindeling’) bakenen onze beroepen af ten opzichte van verwante domeinen en 
beroepen. 
 
3.2. Afbakening beroepsdomeinen 
kenmerken van “restaureren” 

1. Het object staat centraal en wordt steeds bekeken in relatie tot zijn omgeving. 
Het object bepaalt in belangrijke mate de gang van zaken. Maar het object wordt 
mede bezien vanuit zijn relaties met zijn nabije en zijn ruime omgeving. Dit netwerk 
van relaties is niet stabiel. Het vormt een dynamisch “krachtenveld”. De professional 
houdt rekening met alle relaties en (f)actoren in dit krachtenveld in alle fasen van de 
behandeling. De behandeling is van invloed op de verhouding tussen object en 
omgeving (ofwel krachtenveld) en creëert een nieuwe balans. 
2. Restaureren is een cyclisch proces van taken die systematisch en methodisch 

worden uitgevoerd teneinde een nieuwe balans te creëren tussen object en 
krachtenveld. 

Het gaat om de volgende taken: 
• Onderzoek & beschrijving (beoordelen) 
• Voorstel & advies (kiezen) 
• Behandeling & evaluatie (kritisch uitvoeren) 
• Documentatie (verantwoorden) 

 
Deze taken vinden in een zich herhalend proces plaats. De cyclus wordt steeds 
opnieuw afgewerkt tot het beoogde resultaat is bereikt. Doorgaans van buiten naar 
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binnen werkend (als het pellen van schillen) en voortgaand op grond van en rekening 
houdend met de bevindingen in een vorige ronde. Het kan zijn dat je vanuit de huidige 
“schil” terug moet naar een vorige (ofwel “incrementeel”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kenmerken van “conserveren” 

1. De conditie van het object staat centraal. 
De conditie van het object bepaalt in belangrijke mate de gang van zaken, maar het 
object bevindt zich in een krachtenveld. De professional houdt rekening met alle 
relaties en (f)actoren in dat krachtenveld bij de behandeling. De behandeling richt zich 
op het handhaven van de status quo in de relaties van het object met zijn omgeving. 
2. Conserveren is een proces dat systematisch en methodisch wordt uitgevoerd 

teneinde de conditie van het object te stabiliseren. 
Het gaat om de volgende taken: 

• Onderzoek & beschrijving (beoordelen) 
• Voorstel & advies (kiezen) 
• Behandeling & evaluatie (kritisch uitvoeren) 
• Documentatie (verantwoorden) 

 
kenmerken van “preventief conserveren” 

1. De directe verblijfsomgeving van objecten staat centraal. 
De directe verblijfsomgeving van objecten bepaalt in belangrijke mate de gang van 
zaken. Handelingen richten zich op de directe verblijfsomgeving teneinde deze zo 
optimaal mogelijk te maken voor het behoud van de objecten binnen collecties of 
collectiedelen. 
2. Preventief conserveren is een proces dat systematisch en methodisch wordt 

uitgevoerd teneinde de directe verblijfsomgeving van het object te 
optimaliseren. 

Het gaat om de volgende taken: 
• Onderzoek & beschrijving (beoordelen) 
• Voorstel & advies (kiezen) 
• Behandeling en beheer & evaluatie (kritisch uitvoeren) 
• Documentatie (verantwoorden) 

 
3.3. Afbakening werkveld 
We streven naar een afbakening van beroepen in conservering en restauratie tegenover 
beroepen in erfgoed- en collectiebehoud. Doorslaggevend criterium is: hands-on ingrepen 
aan objecten (resp. de directe verblijfsomgeving) met als gevolg het (her)scheppen van 
een nieuw evenwicht in erfgoedbetekenissen, erfgoedwaarden en erfgoedinhouden. Hier 
staat tegenover het hands-off (her)analyseren, (her)waarderen, (her)interpreteren en 
(her)beschikbaar stellen ofwel (her)overdragen van erfgoedbetekenissen, erfgoedwaarden 
en erfgoedinhouden. 
Wij beschrijven in deze profielen de drie volgende beroepen. We geven eerst de 
Nederlandse, daarna de Vlaamse beroepsbenaming, wanneer die verschillen van elkaar. 
1. Restaurator | Conservator-Restaurator – CR. 
2. Restauratie-Conserveringsmedewerker | Conservatie-Restauratiemedewerker – RCM. 
3. Behoudsmedewerker – BM. 
 
De drie beroepen onderscheiden zich van elkaar door taken, bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en bekwaamheden (=competenties). Zij onderscheiden zich 
hierdoor ook van andere beroepsbeoefenaars in het bredere veld van beheer en behoud 

beoordelen 

kiezen verantwoorden 

uitvoeren 

reflecteren 
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van cultureel erfgoed. Elk van de drie beroepen is vertaald naar een Beroeps- en 
Competentieprofiel. 
 
3.4.  Korte beschrijving 
Voor de drie beroepen zijn de volgende korte beschrijvingen gemaakt. Deze zijn gebaseerd 
op de uitgebreide profielen en zij dienen als een snelle eerste positionering. 
 
De Restaurator is een volwaardig beroepsbeoefenaar die – binnen een specialisatie – 
autonoom objecten van cultureel erfgoed behandelt. Hij/zij legt zich toe op restauratie, 
conservering en/of preventieve conservering. Hij/zij heeft integrale eindverantwoor-
delijkheid/supervisie over behandelingen en ingrepen en over de keuze van methoden en 
technieken. Hij/zij werkt naar de ethiek van het beroep en binnen zijn/haar taakopdracht. 
Hij/zij verricht onderzoek, maakt afwegingen, neemt beslissingen en doet voorstellen voor 
behandeling. Hij/zij werkt in interdisciplinair verband met andere specialisten en in 
teamverband met collega’s en medewerkers. 
 
De Restauratie- en Conserveringsmedewerker is een volwaardig beroepsbeoefenaar 
die – binnen een specialisatie – onder supervisie objecten van cultureel erfgoed behandelt. 
Hij/zij legt zich toe op de uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van restauratie, 
conservering en/of preventieve conservering. Hij/zij heeft de verantwoor-delijkheid over 
het eigen aandeel in behandelingen en ingrepen en past uit zijn/haar repertoire methoden 
en technieken toe. Hij/zij werkt naar de ethiek van het beroep en binnen zijn/haar 
opdracht. Hij/zij verricht deelonderzoek, en draagt bij aan afwegingen, beslissingen en 
voorstellen voor behandeling. Hij/zij werkt samen met vakgenoten, collega’s en 
medewerkers. 
 
De Behoudsmedewerker is een volwaardig beroepsbeoefenaar die onder toezicht 
handelingen van preventieve conservering uitvoert die zijn gericht op beïnvloeding en 
bewaking van de directe verblijfs- en bewaaromgeving van cultureel erfgoed. Hij/zij past 
binnen kaders en richtlijnen standaard methoden en technieken toe. Hij/zij werkt naar de 
ethiek van het beroep en werkt routinematig binnen gedefinieerde opdrachten. Hij/zij 
werkt samen met vakgenoten en collega’s. 
 
3.5. Hoofdindeling in acht taakdomeinen  
Voor elk van de drie beroepen geven we acht taakdomeinen. Deze taakdomeinen in 
combinatie met de drie beroepsdomeinen (restauratie, conservering en preventieve 
conservering) bakenen onze beroepen af. 
1. Onderzoek & beschrijving 
2. Voorstel & advies 
3. Behandeling 
4. Documentatienoot 
5. Beheer 
6. Professionalisering & profilering 
7. Management 
8. Kwaliteitszorg & Ethiek 
 
In principe zijn alle beroepsbeoefenaren actief op alle taakdomeinen. De een soms wat 
meer, de ander soms wat minder op een van de taakdomeinen. Maar de bijbehorende 
producten, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn voor elk beroep 
verschillend. Daarmee kunnen we verschillen tussen de beroepen verduidelijken, ofwel 
“differentiëren”. In de afzonderlijke tabel (matrix activiteiten  beroepen) staat een kort 
overzicht met beschrijvende criteria. Wij hebben de lijst met criteria gebruikt om de 
taakelementen per beroep van elkaar te onderscheiden. Toepassing van de criteria is 
steeds organisatieafhankelijk, projectafhankelijk en/of persoonsafhankelijk. 
 
De hoofdindeling suggereert volgtijdelijkheid: elkaar opvolgende stappen in een proces 
van behandeling. In de praktijk zullen de taakdomeinen en kerntaken in elkaar over lopen 
om de uitvoering van restauratie en (preventieve) conservering werkendeweg naar bevind 
van zaken te kunnen uitvoeren en bijsturen. 

                                                
noot ‘Documentatie’ als onderdeel van bronnenonderzoek valt onder (1) en als neerslag van 
(be)handeling, ter verantwoording, valt het onder (4). 
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4. Matrix activiteiten  beroepen 
 
 Restaurator Restauratie-Conserverings 

Medewerker 
Behoudsmedewerker 

1. kernactiviteiten leiding en uitvoering van restauratie, 
conservering en preventieve conservering 

ondersteuning bij uitvoering van 
restauratie, conservering en preventieve 
conservering 

uitvoering van preventieve conservering 

2. gezichtspunt redeneert vanuit object binnen zijn brede 
omgeving (‘krachtenveld’) 

bekijkt object vanuit methoden en 
technieken 

neemt object waar vanuit directe 
verblijfsomgeving 

3. behandeling handeling aan / ingreep in object, met 
invloed op toestand (hands-on/-off) 

handeling aan / ingreep in object, met 
invloed op toestand (hands-on/-off) 

handeling met object gericht op 
beïnvloeding omgeving (hands-off) 

4. gerichtheid keuze- en probleemgericht met breed 
bereik; richtinggevend, kaderstellend 

handelings- en resultaatgericht; inrichting 
eigen werk 

uitvoerings- en taakgericht; verrichtend 

5. specialisatie sterk (in termen van materiaal / soort 
object / groepen objecten / ensembles) 

sterk (in termen van materiaal / techniek) geen (situatie- of collectieafhankelijk) 

6. repertoire beroepsoverstijgend, breed of 
gespecialiseerd 

vakoverstijgend, breed of gespecialiseerd taakgericht en standaard, hierbinnen 
eventueel gespecialiseerd 

7. methoden en 
technieken 

kiezen, ontwikkelen, inzetten, beproeven 
en verbeteren 

kritisch toepassen / inpassen en feedback 
geven voor verfijning 

gebruiksklaar, data verzamelen en 
signalering 

8. aanpak onderzoekend en breed analytisch, 
daarnaast ambachtelijk 

sterk ambachtelijk, hierbinnen analytisch uitvoerend, binnen gegeven bandbreedte 

9. autonomie maakt eigen beoordelingen, afwegingen, 
keuzes en verantwoordt deze; maakt 
synthese uit veelheid van bronnen en 
situaties 

maakt en verantwoordt beoordelingen en 
afwegingen binnen kader opdracht; 
draagt gegevens aan voor keuzeproces 

maakt en verantwoordt beoordelingen en 
afwegingen binnen kader taak; draagt 
gegevens aan voor keuzeproces 

10. initiatief initieert / neemt initiatief met breed 
bereik 

initieert / neemt initiatief binnen bereik 
eigen werkdomein 

initieert / neemt initiatief binnen bereik 
eigen takenpakket 

11. aansturing krijgt randvoorwaarden mee van 
opdrachtgever (stuurgroep) 

krijgt functiegerichte sturing en 
begeleiding met toezicht en/of controle 

krijgt taakgerichte sturing en begeleiding 
met toezicht en/of controle 

12. handelings-
ruimte 

ontvangt ruime kaders, geeft richting en 
kaders: richtlijn, werkinstructie, protocol 

ontvangt kaders, vult deze nader in voor 
eigen of team werk 

ontvangt taak- en werkopdrachten, vult 
deze nader in voor eigen of team werk 

13. routine werkt niet routinematig: zelfstandig, vrije 
opdrachten met (grote) onzekerheid 

past repertoire toe binnen (ruime) 
opdracht met beperkte onzekerheid 

werkt routinematig binnen afgebakende 
taak of opdracht; voorspelbaarheid 

14. leiding geven organiseert en plant uitvoering / 
coördineert werkzaamheden van 
projectteam (regievoering) 

organiseert en plant uitvoering eigen 
werkzaamheden of van vakteam 

organiseert en plant uitvoering eigen 
werkzaamheden of van team 

15. verantwoorde-
lijkheid 

integraal voor totale traject/product- 
hiervoor verantwoording afleggen 

deelverantwoordelijk voor fasen/aspecten 
behandeling (ook andermans aandeel) – 
zich hiervoor verantwoorden 

deelverantwoordelijk voor fasen/aspecten 
taakuitoefening (ook andermans aandeel) 
– zich hiervoor verantwoorden 

16. kwaliteit bewaakt (kwaliteit van) de uitvoering 
gehele behandeling / project 

bewaakt (kwaliteit van) de uitvoering 
eigen werkzaamheden en/of team 

bewaakt (kwaliteit van) de uitvoering 
eigen werkzaamheden en/of team 

17. samenwerking werkt multi-/interdisciplinair samen (ook 
buiten beroepsdomein) 

werkt samen met beroepsgenoten, andere 
specialisten en directe collega’s 

werkt samen met vakgenoten en directe 
collega’s 
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5. Beroeps- en Competentieprofielen 

 
 
Presentatie 
Elk Competentieprofiel vormt samen met het Beroeps(taken)profiel één geheel, en omgekeerd. Een 
Beroeps(taken)profiel is opgebouwd uit Taakdomeinen, Kerntaken, Taken, Taakelementen. Een 
Competentieprofiel bevat een reeks competenties en elke competentie een reeks voorbeelden van 
(gedrags-)indicatoren.  
 
Competenties 
De competenties moeten in onderlinge samenhang gezien worden. De één staat niet los van de andere. 
De competenties zijn voor de individuele beroepsbeoefenaar van toepassing binnen het soort objecten 
waarop deze zich heeft toegelegd (specialisatie). Specifieke soorten objecten (naar aard en vorm) en 
specifieke werkdomeinen vragen een specialisatie die tot uitdrukking komt in de (inhoud van) methoden, 
technieken, instrumenten en materialen. 
Een “competentie” vatten we op als een bundeling van kennis, inzicht, vaardigheid en attitude. Een 
competentie beschrijft een bekwaamheid/vermogen tot de uitoefening van een beroep. Voor het 
uitoefenen van een beroep beheerst de professional meerdere competenties. Elke competentie komt tot 
uiting in zichtbaar professioneel gedrag van de beroepsbeoefenaar. 
 
Indicatoren 
Dit professioneel gedrag wordt door middel van concrete gedragingen benoemd. We beschrijven een 
competentie door een reeks voorbeelden van zogenaamde (gedrags)indicatoren te geven. We streven 
niet naar een complete uitputtende opsomming. Het is nadrukkelijk niet zo dat elke professional alle 
indicatoren moet beheersen. De voorbeelden zijn mogelijke aanwijzingen dat iemand een competentie 
beheerst. De lijst is niet normatief, maar indicatief. We geven liefst wel (de meest) kenmerkende 
indicatoren. We beschrijven de indicatoren zo mogelijk in algemene zin: zoals ze gelden voor elke 
professional in ons werkdomein. De volgorde waarin de indicatoren staan, is niet de enig mogelijke of 
zelfs juiste volgorde.  
 
Kennis, inzicht, vaardigheid, attitude 
Kennis = oppervlakkige, parate kennis, feitenkennis, kennis van losstaande informatie, maar ook 
hoogwaardige theoretische kennis die je kunt reproduceren. 
Inzicht = verdiepte kennis; het begrijpen/doorzien van logische verbanden tussen feiten of andere 
informatie-elementen, zoals oorzaak-gevolg, ordening of hiërarchie, etc. maar ook de relatie tussen 
kennis uit verschillende vakgebieden. 
Vaardigheid = het toepassen van praktische, manuele, fysieke, verbale of cognitieve handelingsreeksen 
om iets voort te brengen. 
Attitude = de uit een innerlijke drijfveer geboren houding of een tot de persoonlijkheid behorende 
houding die iemand aan de dag legt (empathie, arrogantie, etc.). 
Een competentie is een mix van deze vier, soms met wat meer nadruk op de één of de ander van de 
componenten. 
 
‘Generieke’ profielen 
Beroepen zijn organisatieonafhankelijk en algemeen (ofwel generiek) en functies zijn 
organisatiespecifiek. De B&C-profielen zijn daarom ook generiek en zullen binnen afzonderlijke 
werkterreinen of organisaties op verschillende manieren worden uitgewerkt. De profielen vormen geen 
functiehandboek dat geldig is voor elke organisatie, maar een hulpmiddel bij het ontwikkelen hiervan. We 
onderscheiden ‘beroepen’ van ‘functies’. 
 
Een “beroep” is een abstract begrip. Een beroep is een afgebakende eenheid binnen een beroepenveld, 
die door de beroepsbeoefenaars zelf en door de omgeving als zodanig wordt erkend. Met een 
takenpakket en competenties die kenmerkend zijn voor dat beroep wordt het beroep onderscheiden van 
andere beroepen.  
Een “functie” is per definitie organisatiegebonden. Het is de concrete vertaling van een beroep, 
toegepast voor die ene organisatie. Je beroep zet je in je paspoort, je functie staat in je aanstelling en op 
je loonstrookje. Dezelfde functienaam kan bij een ander bedrijf / instelling een heel andere inhoud 
hebben. Omgekeerd kan hetzelfde takenpakket (functie-inhoud) bij de ene organisatie anders heten en 
anders betaald worden dan bij de ander. 
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5.1. Beroeps- en Competentieprofiel van de Restaurator (Nederland) | Conservator-
Restaurator (Vlaanderen) 

 
 
Beroeps(taken)profiel van de Restaurator (CR) 
 
taakdomein 1 ONDERZOEK & BESCHRIJVING 
Kerntaak: onderzoek en analyse 
Taak: diagnostiek en onderzoek 
Taakelementen: 

1. initiatief nemen tot (wetenschappelijk of toegepast) onderzoek 
2. aannemen van opdracht tot onderzoek (uitgaande van opdrachtgever) 
3. onderzoeksaanpak kiezen en onderzoeksplan maken en motiveren, in samenspraak met 

opdrachtgevers en betrokkenen 
4. inzet middelen en methoden voor onderzoek en diagnostiek kiezen, afstemmen en motiveren 
5. methoden en technieken voor onderzoek en analyse ontwikkelen, beproeven en verbeteren 
6. verrichten onderzoek aan objecten, collectie en omgeving 
7. verrichten analyses aan objecten, collectie en omgeving 
8. coördineren interactie met andere disciplines en met andere experts en betrokkenen (intern en 

extern) 
9. interpreteren resultaten van onderzoek en analyse 
10. analyseren en interpreteren van gegevens afkomstig uit monitoring in verblijfplaatsen 

(preventieve conservering) 
11. stellen van een diagnose 
12. verrichten literatuurstudie, documentatieonderzoek, waarden- en contextonderzoek en/of 

empirisch veldonderzoek  
13. verrichten technisch veldonderzoek 
14. richting geven aan onderzoeksbijdragen of deelonderzoek van anderen 
15. uitbesteden van onderzoek aan derden en toezien op uitvoering en kwaliteit 
16. analyseren, beoordelen en interpreteren onderzoeksopbrengsten van uiteenlopende aard (ook 

andere disciplines) en vanuit uiteenlopende bronnen 
17. integreren opbrengsten deelonderzoeken (door anderen uitgevoerd) 

 
Kerntaak: beschrijving 
Taak: rapportage over verricht onderzoek 
Taakelementen: 

18. integrale beschrijving conditie en toestand van objecten; opmaken samenvattende 
conditierapporten 

19. diagnose en verder onderzoek integreren tot (tussen)rapport met bevindingen en 
toestandbeschrijving 

20. presenteren onderzoeksresultaten aan opdrachtgever (in tekst en beeld) 
21. onderzoeksresultaten beschrijven met het oog op publicatie 
22. opstellen schaderapporten 
23. verantwoording afleggen aan opdrachtgever over hoofdonderzoek 
24. opstellen formulieren voor rapportage standaardonderzoeken en –metingen 

 
 

taakdomein 2 VOORSTEL & ADVIES 
Kerntaak: voorstellen doen en adviezen opstellen (inzake behandelopties en behandelvoorstellen) 
Taak: afwegingen maken 
Taakelementen: 

1. op basis van meegegeven opdracht en randvoorwaarden en vanuit eigen professionaliteit en 
beroepsethiek een visie ontwikkelen op mogelijke en wenselijke behandeling 

2. op grond van diagnostiek, onderzoek en analyse mogelijke behandelingen benoemen, afwegingen 
maken en keuzes voorstellen en deze motiveren  

3. risicoanalyse maken en adviezen / voorstellen doen voor risicobeheersing (onder alle 
omstandigheden en tijdens alle vormen / fasen van behandeling) 

 
Taak: strategie voorstellen 
Taakelementen:  

4. opstellen behandelstrategie, -concept of -aanpak: startsituatie, doel, verwacht resultaat, in te 
zetten onderzoeks- en analysemethoden, in te zetten externe deskundigen, gebruikte technieken 
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en middelen voor behandeling, voortgangsbewaking, documentatie en verantwoording, evaluatie, 
begroting etc. 

 
Taak: plan van aanpak voorstellen 
Taakelementen: 

5. opstellen plannen van aanpak voor restauratie / conservering / preventieve conservering van 
objecten of collectie(delen) inclusief fasering en tijdspad 

6. technische advisering op basis van eigen expertise als onderdeel van integraal 
Collectiebeheersplan 

7. begroten van de inzet van middelen, afstemmen met financiën en personeel e.d. òf het 
aanleveren van gegevens t.b.v. calculatie / begroting 

8. technische advisering op basis van eigen expertise als onderdeel van integraal advies / voorstel 
 
Taak: voorstellen doen voor uitvoering 
Taakelementen: 

9. voorstellen doen voor project- / procesmanagement (inrichten en verbeteren projecten en 
processen) 

10. bijdragen aan inrichting project- / procesmanagement (eigen / team aandeel) 
11. voorstellen doen voor (voorbereidende) preventieve conservering 
12. voorstellen doen voor werkplekinrichting (op locatie en in atelier-omgeving) – met aandacht voor 

efficiency, veiligheid, milieu, risico’s  
 
Taak: advisering 
Taakelementen: 

13. integrale advisering rond bruiklenen en tentoonstellingen – beveiliging, conditie, transport, 
presentatie, koeriersbegeleiding, omstandigheden, douane, verzekering, logistiek e.d. 

14. (mede)opstellen richtlijnen / protocol voor bruiklenen en tentoonstellingen (inkomend of 
uitgaand) 

15. integrale advisering rond klimaat en inrichting (onder alle omstandigheden en tijdens alle vormen 
/ fasen van behandeling) 

16. advisering bij collectievorming en aan- en verkoop 
17. plannen, adviezen en onderliggende afwegingen en keuzes formuleren, motiveren, uitdragen en 

anderen hiervan overtuigen 
 

 
taakdomein 3 BEHANDELING 
Kerntaak: uitvoeren behandeling 
Taak: voorbereiden behandeling 
Taakelementen: 

1. organisatie en inrichting van werkplekken (aanwijzingen / richtlijnen geven, toezien op 
uitvoering) – aandachtspunten als klimaat, veiligheid/arbeidsomstandigheden, materiaal, 
gereedschap, hulpmiddelen, beveiliging/bewaking e.d. 

2. object veiligstellen en vrijmaken: preventieve maatregelen treffen 
 
Taak: verrichten behandeling 
Taakelementen: 

3. uitvoeren restauratie en conservering 
a. reinigen 
b. demontage 
c. herstellen / consolideren 
d. retoucheren 
e. aanbrengen (beschermende) oppervlaktelagen 
f. completeren  
g. stabiliseren 
h. montage (inclusief aanbrengen versteviging, verbeteren van de constructie, vernieuwen / 

toevoegen constructie elementen) 
4. bewaken (superviseren) en coördineren uitvoering restauratie en conservering door medewerkers 

of derden 
5. bewaken uitvoering preventieve conservering door medewerkers of derden 
6. uitvoering werkzaamheden volgens richtlijnen bij calamiteiten 
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Taak: oplevering en verantwoording 
Taakelementen: 

7. oplevering aan opdrachtgever door opdrachtnemer en evtl. aan hoofdopdrachtnemer door 
opdrachtnemers/onderaannemers 

8. verantwoording afleggen over uitvoering werkzaamheden (eigen en van anderen; aan 
management, opdrachtgevers, subsidiegevers en anderen) 

 
Taak: transport en opslag 
Taakelementen: 

9. richtlijnen, procedures en aanwijzingen geven voor verpakken, transport en opslag – 
kaderstellend  

10. toezien op / bewaken van uitvoering procedures voor verpakken, transport en opslag 
11. objecten transportgereed maken: verstevigen (van binnenuit / in contact met object – hands-on) 

en in transportverpakking plaatsen 
12. “koerieren” bij (extern) transport voor aanvoer en afvoer van objecten bij bruiklenen 
13. bevindingen bij verpakken, transport en opslag, uitpakken vastleggen/documenteren en 

rapporteren / afwijkingen melden 
14. objecten uitpakken en plaatsen t.b.v. tentoonstellingen 

 
 

taakdomein 4 DOCUMENTATIE 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen. 
Kerntaak: documentatie 
Taak: verslaglegging 
Taakelementen: 

1. documenteren van uitgevoerde (be)handelingen, bevindingen en waarnemingen in woord en 
beeld (visueel, tekstueel, analoog en/of digitaal), ten behoeve van signalering, rapportage, 
kennisdeling, (wetenschappelijk) onderzoek, evaluatie, verantwoording aan management en/of 
opdrachtgever en PR/publiciteit 

2. opstellen richtlijnen / voorschriften en protocollen voor verslaglegging en documentatie van 
uitgevoerde (be)handelingen, bevindingen en waarnemingen 

3. samenvatting en bundeling van de vastlegging van waarnemingen, bevindingen en uitgevoerde 
(be)handelingen door anderen t.b.v. integrale verslaglegging / documentatie 

 
 

taakdomein 5 BEHEER 
Kerntaak: inrichten beheer 
Taak: beheersmatige plannen maken (hieraan bijdragen) 
Taakelementen: 

plannen opstellen voor  
1. beheer en behoud collectie (restauratie, conservering, preventieve conservering) 
2. conditiebewaking in beheers-, behandelings- en bruikleenomstandigheden / tentoonstellingen 
3. Integrated Pest Management 
4. transport, begeleiding en verhuizing 
5. (her)verpakking collecties en objecten 
6. onderhoud van ruimtes, gebouwen en installaties 
7. noodsituaties (calamiteitenplannen) 

 
Taak: werkinstructies maken 

8. opstellen werkinstructies, protocollen, richtlijnen, checklists e.d. (uitwerken plannen) t.b.v. eigen 
aandachtsvelden / specialisme 

 
Kerntaak: conditie en risico’s bewaken 
Taak: bewaken en signaleren 
Taakelementen: 

9. bewaken / controleren conditie van objecten in alle verblijfsomstandigheden / -plaatsen (a.d.h.v. 
richtlijnen) 

10. controleren toestand objecten in geval van geconstateerd of dreigend verval 
11. schade-inventarisatie uitvoeren (al dan niet a.d.h.v. vastgestelde lijsten) 
12. hands-on screening conditie van objecten bij elke relevante verplaatsing / transport (al dan niet 

a.d.h.v. formulieren) 
 
Kerntaak: middelenbeheer 
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Taak: voorraadbewaking en -administratie 
Taakelementen: 

13. bewaken kwaliteit en hoeveelheid inzetbare middelen voor de (eigen) werkzaamheden 
14. specificaties opstellen voor in te kopen materiaal, gereedschap, apparatuur, hulpmiddelen en 

inkoop begeleiden t.b.v. (eigen) werkvoorraad 
15. inkoop middelen (laten) verzorgen om (eigen) werkvoorraad op peil te houden 
16. opstellen / ontwikkelen voorraadlijsten en richtlijnen voor voorraadbewaking 

 
Kerntaak: toegankelijkheid collectie (beheersgegevens) 
Taak: registraties 
Taakelementen: 

17. bijdragen aan beheer / registratie objectgegevens 
18. signaleren knelpunten of kansen bij ontsluiting en toegankelijkheid collectie / objecten – vanuit 

eigen expertise bijdragen aan dit collectiebeheersbeleid 
 
Taak: beveiliging en veiligheid 
Taakelementen: 

19. vanuit eigen expertise bijdragen aan beleidsontwikkeling en –uitvoering 
20. handhaving beleid voor beveiliging en veiligheid op en rond eigen werkplek, voor collega’s en 

bezoekers 
21. signaleren knelpunten of risico’s bij bewaking en veiligheid - vanuit eigen expertise bijdragen aan 

dit onderdeel van het collectiebeheersbeleid 
 

 
taakdomein 6 PROFILERING & PROFESSIONALISERING 
Kerntaak: professionalisering 
Taak: ontwikkelingen bijhouden 
Taakelementen:  

1. bijhouden ontwikkelingen in vakgebied, beroeps- en taakdomeinen 
2. ontwikkelingen vertalen naar methoden en technieken voor gebruik en toepassing in eigen werk / 

organisatie 
3. ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor beheer en behoud objecten en collectie; bijstellen 

plannen 
 
Taak: ontwikkeling 
Taakelementen: 

4. initiëren / organiseren & inrichten / opzetten collegiale kennisdeling en kennisuitwisseling binnen 
de organisatie (tussen vakgenoten, tussen medewerkers, tussen disciplines) 

5. deelnemen aan collegiale kennisdeling en kennisuitwisseling binnen de organisatie 
6. initiëren / organiseren / opzetten bij- en nascholing, een-leven-lang-leren binnen de organisatie, 

stagebeleid 
7. formuleren eigen ontwikkeldoelen en uitvoeren eigen ontwikkelprogramma  
8. deelnemen aan bij- en nascholingprogramma’s 
9. begeleiding / scholing aankomende en beginnende beroepsbeoefenaars (stages en 

inwerkprogramma’s; coaching, mentoraat, supervisie, intervisie, docentschappen) 
10. bijhouden “portfolio” (opdrachten, ervaring binnen en buiten het beroep, beoordelingen door 

opdrachtgevers en door derden, certificaten van na- en bijscholing, neerslag van collegiale 
intervisie) 

11. participatie in (externe) professionele netwerken en organisaties; profilering van het eigen 
beroep en de beroepsgroep; optreden als ambassadeur van het eigen beroep en de beroepsgroep 

12. deelnemen aan collegiale samenwerking, netwerken, kennisdeling en kennisuitwisseling binnen 
beroepsgroep / beroepsvereniging / werkveld van beheer en behoud cultureel erfgoed 

 
 

taakdomein 7 MANAGEMENT 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen. De feitelijke aansturing is 
organisatiespecifiek: afhankelijk van aard en omvang, taaktoedeling, functie-indeling, mate van 
specialisatie, verdeling bevoegdheden en verantwoordelijkheden, projectmanagement / -organisatie. 
Kerntaak: aansturing 
Taak: coördineren en begeleiden 
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Taakelementen: 
1. aansturen behoudsmedewerkers (meewerkend of hiërarchisch) 
2. aansturen restauratie-conserveringsmedewerkers (meewerkend of hiërarchisch) 
3. aansturen medewerkers-restauratoren (meewerkend of hiërarchisch) 
4. aansturen (medewerkers van) derden (externe specialisten, transport-medewerkers, 

inhuurkrachten e.d.) 
5. verzorgen van collegiaal toezicht, coaching, intervisie, supervisie e.d. 

 
Taak: inzet mensen en middelen plannen en begroten 
Taakelementen: 

6. begroten van de inzet van personeel, tijd en overige middelen 
7. ontwikkelen werkopdrachten, werkinstructies e.d. 
8. toezien op naleving arbo- en veiligheidsrichtlijnen 
9. bij uitbesteding: programma’s van eisen opstellen; aanbiedingen selecteren; bewaken uitvoering; 

evaluatie resultaten 
 
Taak: inzet mensen en middelen verantwoorden 
Taakelementen: 

10. toezien op uitvoering werkzaamheden 
11. uitputting begrote middelen bewaken 
12. verantwoording en rapportage t.b.v. administratie, controllers e.d. 

 
 

taakdomein 8 KWALITEITSZORG & ETHIEK 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen / het toepassen van externe 
kwaliteitseisen (van/namens opdrachtgevers, geldverstrekkers, beroepsvereniging) en van de 
beroepsethiek op je eigen werk en het vertalen naar eisen voor andermans werk; handhaven en 
evalueren; voorbereiden van audits/inspecties door externe toezichthouders/bewakers e.d. 
 
Kerntaak: kwaliteitszorg 
Taak: kwaliteitszorg opzetten 
Taakelementen: 

1. vertalen externe kwaliteitseisen en gedragscodes naar interne eisen, richtlijnen, systeem voor 
kwaliteitsbeoordeling, toezicht, borging en ontwikkeling (kwaliteitsstandaard) 

2. interne kwaliteitsstandaard uitwerken naar operationeel kwaliteitssysteem en implementatie 
begeleiden 

3. toepassen interne kwaliteitsvoorschriften op eigen activiteiten 
 
Taak: kwaliteitszorg handhaven 
Taakelementen: 

4. toezien op naleving kwaliteitseisen bij eigen werkzaamheden 
5. voorbereiden en uitvoeren van interne zelfdiagnoses 
6. voorbereiden van en begeleiden van externe audits en/of inspecties 
7. inroepen van collegiale intervisie bij handhaven / toetsen van eigen kwaliteitseisen 
8. desgevraagd intervisie bieden bij handhaven / toetsen van kwaliteitseisen van collega’s 

 
Taak: kwaliteitszorg evalueren 
Taakelementen: 

9. evalueren en bijstelling (interne) kwaliteitseisen 
 
Kerntaak: ethisch handelen 
Taak: beroepsethiek handhaven 
Taakelementen: 

10. handelen conform de beroepsethiek 
11. zorgen dat de eigen organisatie de beroepsethiek onderschrijft 
12. beroepsethische dilemma’s in eigen of andermans werk signaleren 
13. beroepsethische dilemma’s aankaarten bij opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s  
14. beroepsethische keuzes verantwoorden aan opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s 
15. beroepsethische keuzes verantwoorden in klacht- en tuchtzaken 
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Competentieprofiel van de Restaurator (CR) 
 
1. CONTEXTORIËNTATIE  
De CR is bekwaam om de invloed van de directe en ruime omgeving (het ‘krachtenveld’) op het object en 
omgekeerd te benoemen in verleden, heden en toekomst. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR is zich bewust van de dynamiek in de verhouding object : omgeving. 
De CR houdt rekening met alle relaties, factoren en actoren in het ‘krachtenveld’ in alle fasen van de 
behandeling. 
De CR beschouwt het object in zijn ruime omgeving, vanuit een aantal gezichtspunten, zoals 
bijvoorbeeld: 

 cultuurhistorie 
 stijlhistorie 
 materiaalhistorie 
 behandelhistorie 
 verblijfhistorie 
 ambachtelijke vervaardiging 
 artistieke vervaardiging 
 natuurwetenschappelijk (ook chemisch, biologisch ..) 
 technisch-historisch 
 beleving en perceptie 
 sociaal-economisch 
 museaal 

De CR beschrijft: 
 de samenhang van de verschillende gezichtspunten die in de beschouwing werden 

betrokken. 
 de “huidige” toestand van het object en van het waargenomen evenwicht met zijn 

(ruime) omgeving. 
 de “gewenste” toestand van het object en van het verwachte evenwicht met zijn 

(ruime) omgeving. 
 de stappen om van de “huidige” naar de “gewenste” toestand te komen. 
 de gevolgen van de ingreep in de toestand van het object en in het evenwicht met zijn 

(ruime) omgeving. 
 

 
 2. DIAGNOSTISCHE BEKWAAMHEID 
De CR beheerst de bekwaamheid om onderzoek te verrichten naar de toestand van een object. 
 
OPMERKING De “toestand” omvat zowel de objectgebonden eigenschappen als de relaties van het object 
met zijn directe en ruime omgeving (het ‘krachtenveld’). 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR stelt de toestand van een object vast vanuit diepgaande/gespecialiseerde kennis van de relevante 
oude en moderne materialen, methoden en technieken. 
De CR bedient zich van brede kennis, inzichten, methoden en technieken uit andere disciplines, zeker bij 
composiete/samengestelde objecten. 
De CR bedient zich van bekende en beproefde methoden en technieken, maar ook van geavanceerde en 
innovatieve. 
De CR is kritisch over de inzet en de verwachte “impact” van methoden en technieken, maakt 
risicoafwegingen en bewaakt continu de feitelijke toepassing. 
De CR zet vakgenoten en collega’s uit andere disciplines in bij diagnostiek en behandeling en integreert 
hun kennis en inzicht. 
De CR ontwikkelt zonodig nieuwe diagnostische methodes en technieken. 
De CR bepaalt de oorzaken van verval, conditieverlies en andere vormen van achteruitgang – zichtbaar 
en verborgen. 
De CR beoordeelt de toestand vanuit een aantal gezichtspunten: materiaaltechnisch, 
natuurwetenschappelijk, historisch etc. 
De CR bepaalt de gelijktijdige invloed van uiteenlopende oorzaken van verval etc. 
De CR gebruikt uiteenlopende technieken voor het bepalen en vastleggen van diagnostisch handelen en 
bevindingen. 
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3. ONDERZOEKSVAARDIGHEID  
De CR beheerst de bekwaamheid om zelfstandig vraagstukken uit de ‘restauratiewetenschap’ te 
onderzoeken. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR past diepgaande kennis en inzichten toe, die kenmerkend zijn voor / algemeen aanvaard zijn in de 
‘restauratiewetenschap’. 
De CR past methoden en technieken toe, die kenmerkend zijn voor / algemeen aanvaard zijn in de 
‘restauratiewetenschap’. 
De CR verzamelt en interpreteert informatie, kennis en gegevens, verwerkt deze kritisch en komt met 
oplossingen. 
De CR zoekt op eigen gezag en onafhankelijk antwoorden op complexe vraagstukken in de 
‘restauratiewetenschap’ – waarop uiteenlopende belangen en factoren invloed hebben. 
De CR past bekende kennis, inzicht en probleemoplossing toe op nieuwe en onbekende vraagstukken, 
dan wel in niet vertrouwde situaties, en met onzekere uitkomsten. 
De CR past vernieuwende kennis en inzichten toe die (nog) geen gemeengoed zijn in de 
‘restauratiewetenschap’. 
De CR kiest een systematische en methodische aanpak voor eigen onderzoek. 
De CR formuleert onderzoeksvragen en gebruikt methoden voor probleemvinding en probleemoplossing. 
De CR werkt waar nodig samen met onderzoekers uit andere disciplines op het snijvlak met de 
‘restauratiewetenschap’. 
De CR vertaalt nieuwe (wetenschappelijke) inzichten in het eigen werk. 
De CR analyseert en toetst opvattingen op geldigheid en houdbaarheid. 
De CR formuleert zelf opvattingen en (werk)hypotheses en toetst deze. 
De CR analyseert, onderzoekt en evalueert kritisch bestaande theorieën en methodes. 
De CR houdt kennis en inzichten actueel en breidt ze uit. 
De CR deelt deze kennis en inzichten met andere onderzoekers, ook uit aanpalende disciplines. 
De CR integreert de inzichten vanuit andere disciplines in het perspectief van onderzoek, diagnostiek 
en/of behandeling. 
De CR verslaat en verantwoordt eigen onderzoek, zodat aanpak en uitkomsten weerlegbaar en 
herhaalbaar zijn. 
De CR draagt vanuit eigen expertise bij aan het wetenschappelijke discours binnen de 
‘restauratiewetenschap’ en aan de ontwikkeling van de discipline. 
De CR draagt de uitkomsten van onderzoek en de onderliggende kennis en inzichten en de gebruikte 
methodieken over. 
 

 
4. BEOORDELINGSVAARDIGHEID  
De CR beheerst de bekwaamheid om tot oordelen op professioneel vlak (inzake objecten en 
behandelingen) te komen en deze uit te spreken. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR komt met weloverwogen en beredeneerde opvattingen en keuzes in complexe vraagstukken. 
De CR doet verantwoorde uitspraken wanneer de informatie onvolledig of onzeker is. 
De CR maakt afwegingen en geeft oordelen na kritisch onderzoek en grondige reflectie. 
De CR geeft inzicht in en reflecteert op het eigen referentiekader en de hierop gebaseerde uitspraken. 
De CR handhaaft een neutrale, niet-vooringenomen, positie bij het beoordelen. 
De CR beperkt zich tot objectieve, kenbare, gedeelde criteria en ijk- of meetpunten bij zijn 
beoordelingen. 
De CR is zich bewust van de gevoeligheid verbonden met oordelen. 
De CR onderbouwt en motiveert zijn oordelen en overtuigt betrokkene(n). 
De CR komt tot oordelen overeenkomstig de ethische beginselen van de professie. 
De CR komt tot oordelen vanuit zijn sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid als professional. 
De CR trekt grenzen wanneer hij geen verantwoorde uitspraak kan doen en motiveert zijn inschatting, of 
geeft een marge van onzekerheid aan. 
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5. KEUZEVAARDIGHEID 
De CR beheerst de bekwaamheid om een aanpak voor een behandeling voor te stellen en de keuze te 
motiveren. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR werkt vanuit een breed referentiekader van kennis en ervaring inzake materiaal, historie, duiding, 
betekenis, waarden, functies e.d. van objecten en hun brede context (het “krachtenveld”). 
De CR kiest en benut hiervan de elementen die relevant zijn voor de behandeling. 
De CR maakt afwegingen, heroverwegingen en keuzes op grond van voortschrijdend inzicht in de 
toestand van een object. 
De CR maakt afwegingen over een ingreep in relatie tot het “krachtenveld” van een object. 
De CR laat zich bij het maken van keuzes leiden door de analyse van de conditie van het object, en 
verder van de risico’s, de doelstellingen en de verwachte effecten van de behandeling. 
De CR maakt keuzes over de inzet van middelen, methoden en technieken. 
De CR maakt keuzes over de inzet van collega’s of andere experts. 
De CR hakt knopen door wanneer de voortgang van een behandeling dit vereist. 
De CR houdt bij het maken van keuzes rekening met: 

o beroepscode / ethische code 
o voorschriften / protocollen 
o prioriteiten 
o de optimale behandelvolgorde 
o eigenschappen van het object 
o vereisten vanuit de omgeving van het object 
o randvoorwaarden  
o afspraken met andere betrokkenen 
o wettelijke vereisten 
o milieu, veiligheid en gezondheid 

De CR komt zonodig terug op eerder gemaakte keuzes, wanneer nadere gegevens dat nodig maken. 
De CR motiveert op grond van welke overwegingen keuzes worden gemaakt. 
De CR overtuigt betrokkenen met argumenten van de gemaakte keuzes. 
De CR neemt verantwoordelijkheid voor zelf gemaakte keuzes. 
 

 
6. BEHANDELVAARDIGHEID  
De CR beheerst de bekwaamheid om autonoom en zelfstandig een behandeling methodisch en 
systematisch uit te voeren. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR stelt een behandelplan op in samenspraak met opdrachtgever. 
De CR toetst het eigen handelen aan de doelstellingen en aan mogelijke risico’s. 
De CR toetst het eigen handelen aan onderschreven kwaliteitsnormen en ethische codes. 
De CR kiest de meest geschikte methoden en technieken voor de behandeling. 
De CR beheerst een breed repertoire methoden en technieken. 
De CR bouwt de behandeling op vanuit de minst ingrijpende methode / techniek. 
De CR houdt de beheersing van methoden en technieken vaardig. 
De CR verbreedt en verdiept zijn repertoire methoden en technieken. 
De CR is kritisch op de bruikbaarheid van methoden en technieken. 
De CR richt atelier / werkplek in conform de geldende milieu-, veiligheids- en gezondheideisen. 
De CR richt atelier / werkplek in zodat de veiligheid van het object is verzekerd. 
De CR beheerst de middelen van werkplekautomatisering. 
De CR roept tijdig advies en ondersteuning in van collega’s of andere experts. 
De CR delegeert taken aan andere uitvoerenden en houdt verantwoordelijkheid. 
De CR heeft coördinatie en supervisie over het werk van derden. 
De CR werkt in interactie met andere uitvoerenden en andere experts. 
De CR adviseert anderen vanuit eigen expertise en verantwoordelijkheid. 
De CR (her)kent de methoden, middelen en technieken die zijn gebruikt bij de vervaardiging en bij latere 
behandelingen. 
 

 



Restauratoren Nederland – Beroeps- en Competentieprofielen                           pagina 20  

7. SOCIALE - / COMMUNICATIEVE VAARDIGHEID 
De CR is bekwaam in de omgang, communicatie en samenwerking met uiteenlopende (groepen) 
personen die bij de behandeling betrokken zijn. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR brengt zowel de expliciete boodschap helder en overtuigend over als de onderliggende 
bedoelingen. 
De CR leeft zich in hoe boodschap en bedoelingen worden ontvangen en verstaan en laat zich hierdoor 
leiden. 
De CR stelt zelfstandig allerlei documenten op, resp. voert de (eind)redactie van collectieve documenten, 
resp. levert bijdragen aan collectieve documenten zoals: 

 toestands- en contextbeschrijvingen 
 behandelplannen 
 projectplannen en -verantwoordingen 
 (tussen- en eind-)rapportages 
 beleidsplannen 
 collectiebeheersplannen/-behoudsplannen 
 offertes en offertebeoordelingen 
 specificaties en programma’s van eisen 
 artikelen voor (vak)tijdschriften e.d. 
 etc. etc. 

De CR kiest passende media en dragers om dergelijke documenten te ontwikkelen en te publiceren. 
De CR handelt naar visie en missie van de eigen organisatie en/of de klantorganisatie. 
De CR vormt de spil van een team dat is betrokken bij een behandeling. 
De CR heeft een richtinggevend aandeel in interdisciplinaire werkverbanden. 
De CR zet zich in voor de professionele ontwikkeling van collega’s. 
De CR treedt naar buiten als een trots en betrokken lid van de beroepsgroep. 
De CR verdedigt de waarden en ethiek van de beroepsgroep. 
De CR zet zich in voor de belangen en de ontwikkeling van de beroepsgroep. 
De CR zet zich in voor de ontwikkeling van het vakgebied. 
De CR zet hierbij passende vormen van feedback, overleg, participatie in. 
De CR treedt anderen tegemoet vanuit een persoonlijk kader van waarden en normen en met respect 
voor andermans opvattingen. 
De CR is kritisch op (eigen en andermans) kader van waarden en normen, leert van reflectie en stelt het 
bij. 
 

 
8. MANAGEMENTVAARDIGHEID & ONDERNEMERSCHAP  
De CR beschikt over de bekwaamheid om teams, afdelingen of projecten te leiden / aan te sturen met 
oog voor kansen en ontwikkelingen. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR geeft leiding aan (project)teams die een behandeling uitvoeren. 
De CR zet teamleden in op grond van hun bekwaamheid en bevoegdheid. 
De CR biedt kaders waarbinnen een team opereert en handhaaft de kaders. 
De CR motiveert en stimuleert teamleden om gezamenlijk resultaat te behalen. 
De CR stimuleert teamleden om verantwoordelijkheid te nemen en vraagt hen om verantwoording. 
De CR neemt zelf verantwoordelijkheid voor de eigen- en de teamprestatie en legt hiervoor 
verantwoording af. 
De CR geeft leiding aan een eigen atelier als (ware het) een onderneming. 
De CR vertaalt organisatiebreed beleid naar plannen voor de eigen afdeling. 
De CR draagt vanuit afdelingsbelang bij aan organisatiebreed beleid. 
De CR organiseert de middelen om de afdelingsdoelen te bereiken. 
De CR zoekt naar de meest kansrijke en doelmatige inzet van middelen. 
De CR verantwoordt de besteding van de middelen. 
De CR is alert op kansen en ontwikkelingen in de omgeving en in “de markt”. 
De CR neemt initiatieven die nieuwe kansen en uitdagingen opleveren. 
De CR zoekt de uitdaging om buiten gebaande paden te treden. 
De CR werkt vanuit een bedrijfsplan om continuïteit van het werk te garanderen. 
De CR zoekt naar de bedrijfsmatige voordelen van innovaties. 
De CR gaat een weloverwogen risico niet uit de weg. 
De CR wint anderen om mee te gaan met ideeën, visie en plannen. 
De CR smeedt allianties om belangen en risico’s te delen en doelen te realiseren. 
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9. LEREND VERMOGEN  
De CR beheerst de bekwaamheid om zichzelf en zijn omgeving aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De CR staat open voor ontwikkelingen in het eigen vakgebied en verwante. 
De CR zet innovatieve ideeën om in nieuwe werkwijzen, methoden, technieken. 
De CR vertaalt (eigen) ervaringen, toepassingen en werkwijzen naar bijdragen aan de theorievorming. 
De CR werkt aan de eigen professionele ontwikkeling vanuit inzicht in sterke en zwakke punten. 
De CR reflecteert op het eigen handelen en zet leerpunten om in leeractiviteiten. 
De CR zoekt met collega’s naar structurele vormen van feedback geven/krijgen. 
De CR ondersteunt collega’s met feedback. 
De CR stelt zich open voor collegiale feedback. 
De CR is zelfsturend in het eigen leerproces. 
De CR is richtinggevend voor het leerproces van anderen. 
 

 
10. BEROEPSOVERSTIJGEND 
De CR inspireert en beïnvloedt zijn werkomgeving. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
 Vormt de spil van teams die interdisciplinair of multidisciplinair samenwerken aan programma’s of 

projecten (richtinggevend of uitvoerend). 
 Bindt professionals vanuit (zeer) uiteenlopende disciplines, belangen en verantwoordelijkheden aan 

een gezamenlijk doel. 
 Is actief binnen netwerken met sleutelfiguren binnen en buiten de (project)organisatie, in eigen en 

verwante vakgebieden. 
 Creëert draagvlak bij belanghebbenden voor plannen en projecten voor vernieuwing van methoden, 

technieken, werkwijzen bij behandeling. 
 Heeft oog voor risico’s en kansen en buigt ze om naar verantwoorde haalbaarheid. 
 Levert vanuit eigen expertise en verantwoordelijkheid kritische bijdragen aan een effectieve en 

efficiënte bedrijfsvoering en aan de kennishuishouding van de organisatie en de profilering van het 
beroep(sveld). 
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5.2. Beroeps- en Competentieprofiel van de Restauratie-Conserveringsmedewerker 
(Nederland) | Conservatie-Restauratiemedewerker (Vlaanderen) 

 
 
Beroeps(taken)profiel van de Restauratie-Conserveringsmedewerker (RCM) 
 
taakdomein 1 ONDERZOEK & BESCHRIJVING  
Kerntaak: onderzoek en analyse 
Taak: diagnostiek en onderzoek  
Taakelementen: 

1. onderzoeksaanpak voor eigen deelonderzoek uitwerken en onderzoeksplan 
(probleembeschrijving, vraagstelling, aanpak, middelen) maken en motiveren, in samenspraak 
met onderzoeksleider 

2. voorstellen doen voor de inzet van middelen en methoden voor eigen deelonderzoek, in 
samenspraak met onderzoeksleider 

3. verrichten deelonderzoek als bijdrage aan hoofdonderzoek  
4. middelen, methoden en technieken voor onderzoek en diagnostiek kiezen, toepassen en 

bijdragen aan ontwikkeling en verbetering 
5. samenwerken met vakgenoten en andere specialisten in onderzoeksteam  
6. ontwikkelen protocollen en werkwijzen voor het verrichten van standaardonderzoek, zoals 

metingen 
7. bijdragen aan het interpreteren van resultaten van onderzoek en analyse 
8. bijdragen aan het stellen van een diagnose 
9. bestuderen beschikbare documentatie als bijdrage aan hoofdonderzoek 
10. bijdragen leveren aan technisch veldonderzoek  
11. bijdragen aan het interpreteren en integreren van de opbrengsten van (eigen of andermans) 

deelonderzoeken 
 
Kerntaak: beschrijving 
Taak: rapportage over verricht onderzoek 
Taakelementen: 

12. beschrijven uitkomsten deelonderzoeken t.b.v. hoofdonderzoek of eindrapport (in tekst en beeld) 
13. bijdragen leveren aan toestandbeschrijving, conditierapporten of schaderapporten 
14. verantwoording afleggen over deelonderzoek 

 
 

taakdomein 2 VOORSTEL & ADVIES 
Taak: plan van aanpak voorstellen 
Taakelementen: 

1. technische advisering op basis van eigen expertise als onderdeel van integraal advies / voorstel 
 
Taak: voorstellen doen voor uitvoering 
Taakelementen: 

2. bijdragen aan inrichting project- / procesmanagement (eigen / team aandeel) resp. inrichten 
projectmanagement eigen deelactiviteiten in samenspraak met projectleider of -
verantwoordelijken 

3. vanuit eigen expertise voorstellen doen voor (voorbereidende) preventieve conservering 
4. bijdragen aan uitvoering en verbetering werkplekinrichting (op lokatie en in atelieromgeving) – 

met aandacht voor efficiency, veiligheid, milieu, risico’s (eigen / team aandeel) 
 
Taak: advisering 
Taakelementen: 

5. technische advisering op basis van eigen expertise als onderdeel van integraal advies of voorstel 
rond bruiklenen, tentoonstellingen, klimaat en inrichting  

 
 

taakdomein 3 BEHANDELING 
Kerntaak: uitvoeren behandeling 
Taak: voorbereiden behandeling 
Taakelementen: 

1. werkplekken organiseren en inrichten (aanwijzingen / richtlijnen uitvoeren) 
2. assisteren bij veiligstellen en vrijmaken objecten en/of bij het treffen van preventieve 

maatregelen 
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Taak: verrichten behandeling 
Taakelementen: 

3. uitvoerende werkzaamheden t.b.v. restauratie en conservering (onder supervisie en volgens 
richtlijnen) 

a. reinigen 
b. demontage 
c. herstellen / consolideren 
d. retoucheren 
e. aanbrengen (beschermende) oppervlaktelagen 
f. completeren 
g. stabiliseren  
h. montage (inclusief aanbrengen versteviging, verbeteren van de constructie, vernieuwen / 

toevoegen constructie elementen) 
4. uitvoeren preventieve conservering van objecten (op aanwijzing en volgens richtlijnen e.d.)  
5. uitvoering werkzaamheden volgens richtlijnen bij calamiteiten  

 
Taak: oplevering en verantwoording 
Taakelementen: 

6. bijdragen aan oplevering aan opdrachtgever door opdrachtnemer en evtl. aan 
hoofdopdrachtnemer door opdrachtnemers/onderaannemers 

7. verantwoording afleggen aan leidinggevenden / management over uitvoering werkzaamheden 
(eigen en van anderen) 

 
Taak: transport en opslag 
Taakelementen: 

8. aanwijzingen geven voor verpakken, transport en opslag 
9. bewaken van uitvoering procedures voor verpakken, transport en opslag 
10. objecten transportgereed maken: verstevigen (van binnenuit / in contact met object – hands-on) 

en in transportverpakking plaatsen 
11. “koerieren” bij (extern) transport voor aanvoer en afvoer van objecten bij bruiklenen 
12. bevindingen bij verpakken, transport en opslag, uitpakken vastleggen, documenteren en 

rapporteren; afwijkingen melden 
13. objecten uitpakken en plaatsen t.b.v. tentoonstellingen 

 
 

taakdomein 4 DOCUMENTATIE 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen. 
 
Kerntaak: documentatie 
Taak: verslaglegging 
Taakelementen: 

1. documenteren van uitgevoerde (be)handelingen, bevindingen en waarnemingen in woord en 
beeld (visueel, tekstueel, analoog en/of digitaal), ten behoeve van signalering, rapportage, 
kennisdeling, (wetenschappelijk) onderzoek, evaluatie, verantwoording aan management en/of 
opdrachtgever en PR/publiciteit 

2. samenvatting en bundeling van de vastlegging van (eigen en andermans) waarnemingen, 
bevindingen en (zelf of door anderen) uitgevoerde (be)handelingen als onderdeel van integrale 
verslaglegging / documentatie 

 
 

taakdomein 5 BEHEER 
Kerntaak: inrichten beheer 
Taak: beheersmatige plannen maken (hieraan bijdragen) 
Taakelementen: 

1. vanuit eigen expertise en vanuit samenspraak met en inbreng van andere interne experts het 
maken van onderdelen voor plannen inzake: 

a. beheer en behoud collectie (restauratie, conservering, preventieve conservering) 
b. conditiebewaking in beheers-, behandelings- en bruikleenomstandigheden / 

tentoonstellingen 
c. Integrated Pest Management 
d. transport, begeleiding en verhuizing 
e. (her)verpakking collecties en objecten 
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f. onderhoud van ruimtes, gebouwen en installaties 
g. noodsituaties (calamiteitenplannen) 

 
Taak: werkinstructies maken 

2. opstellen werkinstructies, protocollen, richtlijnen, checklists e.d. (uitwerken plannen) t.b.v. eigen 
aandachtsvelden / specialisme 

 
Kerntaak: conditie en risico’s bewaken 
Taak: bewaken en signaleren 
Taakelementen: 

3. bewaken / controleren conditie van objecten in alle verblijfsomstandigheden / -plaatsen (a.d.h.v. 
richtlijnen) 

4. controleren toestand objecten in geval van geconstateerd of dreigend verval 
5. schade-inventarisatie uitvoeren (al dan niet a.d.h.v. vastgestelde lijsten) 
6. hands-on screening conditie van objecten bij elke relevante verplaatsing / transport (al dan niet 

a.d.h.v. formulieren) 
 
Kerntaak: middelenbeheer 
Taak: voorraadbewaking en -administratie 
Taakelementen: 

7. bewaken kwaliteit en hoeveelheid inzetbare middelen voor de (eigen) werkzaamheden 
8. specificaties opstellen voor in te kopen materiaal, gereedschap, apparatuur, hulpmiddelen en 

inkoop begeleiden t.b.v. (eigen) werkvoorraad 
9. inkoop middelen (laten) verzorgen om (eigen) werkvoorraad op peil te houden 
10. opstellen / ontwikkelen voorraadlijsten en richtlijnen voor voorraadbewaking 

 
Kerntaak: toegankelijkheid collectie (beheersgegevens) 
Taak: registraties 
Taakelementen: 

11. vanuit eigen expertise bijdragen aan beheer / registratie objectgegevens 
12. aanbrengen signaturen / registratienummers op objecten volgens richtlijnen 
13. signaleren knelpunten of kansen bij ontsluiting en toegankelijkheid collectie / objecten – vanuit 

eigen expertise bijdragen aan dit collectiebeheersbeleid 
 
Taak: beveiliging en veiligheid 
Taakelementen: 

14. vanuit eigen expertise bijdragen aan beleidsontwikkeling en –uitvoering 
15. handhaving beleid voor beveiliging en veiligheid op en rond eigen werkplek, voor collega’s en 

bezoekers 
16. signaleren knelpunten of risico’s bij bewaking en veiligheid - vanuit eigen expertise bijdragen aan 

dit onderdeel van het collectiebeheersbeleid 
 

 
taakdomein 6 PROFILERING & PROFESSIONALISERING 
Kerntaak: professionalisering 
Taak: ontwikkelingen bijhouden 
Taakelementen:  

1. bijhouden ontwikkelingen in vakgebied, beroeps- en taakdomeinen 
2. ontwikkelingen vertalen naar methoden en technieken voor gebruik en toepassing in eigen werk / 

organisatie 
3. ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor beheer en behoud objecten en collectie; bijstellen 

plannen 
 
Taak: ontwikkeling 
Taakelementen: 

4. deelnemen aan collegiale kennisdeling en kennisuitwisseling binnen de organisatie 
5. formuleren eigen ontwikkeldoelen en uitvoeren eigen ontwikkelprogramma  
6. deelnemen aan (interne) bij- en nascholingprogramma’s 
7. begeleiding / scholing aankomende en beginnende beroepsbeoefenaars (stages en 

inwerkprogramma’s; coaching, mentoraat, supervisie, intervisie, docentschappen) 
8. bijhouden “portfolio” (opdrachten, ervaring binnen en buiten het beroep, beoordelingen door 

opdrachtgevers en door derden, certificaten van na- en bijscholing, neerslag van collegiale 
intervisie) 
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9. participatie in (externe) professionele netwerken en organisaties; profilering van het eigen 
beroep en de beroepsgroep; optreden als ambassadeur van het eigen beroep en de beroepsgroep 

10. deelnemen aan collegiale samenwerking, netwerken, kennisdeling en kennisuitwisseling binnen 
beroepsgroep / beroepsvereniging / werkveld van beheer en behoud cultureel erfgoed 

 
 

taakdomein 7 MANAGEMENT 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen. De feitelijke aansturing is 
organisatiespecifiek: afhankelijk van aard en omvang, taaktoedeling, functie-indeling, mate van 
specialisatie, verdeling bevoegdheden en verantwoordelijkheden, projectmanagement / -organisatie. 
 
Kerntaak: aansturing 
Taak: coördineren en begeleiden binnen eigen “span of control” 
Taakelementen: 

1. aansturen behoudsmedewerkers (meewerkend of hiërarchisch) 
2. aansturen restauratie-conserveringsmedewerkers (meewerkend of hiërarchisch) 
3. verzorgen van collegiaal toezicht, coaching, intervisie, supervisie e.d. 

 
Taak: inzet mensen en middelen plannen en begroten binnen eigen “span of control” 
Taakelementen: 

4. begroten van de inzet van personeel, tijd en overige middelen 
5. ontwikkelen werkopdrachten, werkinstructies e.d. 
6. toezien op naleving arbo- en veiligheidsrichtlijnen 
7. bij uitbesteding: programma’s van eisen opstellen; aanbiedingen selecteren; bewaken uitvoering; 

evaluatie resultaten 
 
Taak: inzet mensen en middelen binnen eigen “span of control” verantwoorden 
Taakelementen: 

8. toezien op uitvoering werkzaamheden  
9. uitputting begrote middelen bewaken en verantwoorden 
10. verantwoording en rapportage t.b.v. administratie, controllers e.d. 

 
 

taakdomein 8 KWALITEITSZORG & ETHIEK 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen / het toepassen van externe 
kwaliteitseisen (van/namens opdrachtgevers, geldverstrekkers, beroepsvereniging) en van de 
beroepsethiek op je eigen werk en het vertalen naar eisen voor andermans werk; handhaven en 
evalueren; voorbereiden van audits/inspecties door externe toezichthouders/bewakers e.d. 
 
Taak: kwaliteitszorg opzetten 
Taakelementen: 

1. interne kwaliteitsstandaard uitwerken naar operationeel kwaliteitssysteem en implementatie 
begeleiden 

2. toepassen interne kwaliteitsvoorschriften op eigen activiteiten 
 
Taak: kwaliteitszorg handhaven 
Taakelementen: 

3. toezien op naleving kwaliteitseisen bij eigen werkzaamheden 
4. voorbereiden en uitvoeren van interne zelfdiagnoses 
5. voorbereiden van en begeleiden van externe audits en/of inspecties 
6. inroepen van collegiale intervisie bij handhaven / toetsen van eigen kwaliteitseisen 
7. desgevraagd intervisie bieden bij handhaven / toetsen van kwaliteitseisen van collega’s 

 
Taak: kwaliteitszorg evalueren 
Taakelementen: 

8. vanuit eigen expertise en ervaring bijdragen aan evaluatie en bijstelling (interne) kwaliteitseisen 
 
Taak: beroepsethiek handhaven 
Taakelementen: 

9. handelen conform de beroepsethiek 
10. zorgen dat de eigen organisatie de beroepsethiek onderschrijft 
11. beroepsethische dilemma’s in eigen of andermans werk signaleren 
12. beroepsethische dilemma’s aankaarten bij opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s  
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13. beroepsethische keuzes verantwoorden aan opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s 
14. beroepsethische keuzes verantwoorden in klacht- en tuchtzaken 
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Competentieprofiel van de Restauratie-Conserveringsmedewerker (RCM) 
 
1. KEUZEVAARDIGHEID 
De RCM beheerst de bekwaamheid om binnen een gegeven behandelaanpak keuzes te maken en te 
motiveren. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM werkt vanuit begrip van materiaal, historie, duiding, betekenis, waarden, functies e.d. van 
objecten en hun brede context (het “krachtenveld”). 
De RCM maakt keuzes op grond van voortschrijdend inzicht in de toestand van een object en komt 
zonodig terug op eerder gemaakte keuzes. 
De RCM laat zich bij het maken van keuzes leiden door de analyse van de conditie van het object, en 
verder van de risico’s, de doelstellingen en de verwachte effecten van de behandeling. 
De RCM laat zich leiden door de gekozen/voorgeschreven behandelaanpak: 

 de inzet van middelen, methoden en technieken, 
 de inzet van collega’s of andere experts, 
 milieu-, veiligheids- en gezondheidseisen. 

De RCM laat zich bij het maken van keuzes leiden door ethische- en kwaliteitseisen. 
De RCM motiveert op grond van welke overwegingen hij keuzes maakt. 
De RCM overtuigt betrokkenen met argumenten van zijn keuzes. 
De RCM neemt verantwoordelijkheid voor zelf gemaakte keuzes. 
 

 
2. BEHANDELVAARDIGHEID 
De RCM beheerst de bekwaamheid om binnen een gegeven behandelaanpak behandelingen methodisch 
en systematisch uit te voeren.  
 
OPMERKING: het betreft – ook zeer gespecialiseerde en hoogwaardige – basisbehandelingen en 
ondersteunende behandelingen die deel uitmaken van een meer omvangrijke behandeling. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM stelt vooraf een uitvoeringsplan op in samenspraak met supervisor en opdrachtgever. 
De RCM kadert het eigen uitvoeringsplan af binnen het behandelplan waar het deel van uit maakt. 
De RCM werkt het uitvoeringsplan stapsgewijs af. 
De RCM toetst het eigen handelen aan de doelstellingen en aan mogelijke risico’s. 
De RCM toetst het eigen handelen aan kwaliteitsnormen en ethische codes. 
De RCM kiest de meest geschikte methoden en technieken binnen het eigen uitvoeringsplan. 
De RCM beheerst een breed of specialistisch repertoire methoden en technieken. 
De RCM past methoden en technieken toe afhankelijk van de fase van behandeling. 
De RCM past opgedane ervaring en kennis toe bij onbekende contexten en beroepsproblemen. 
De RCM bouwt de behandeling op vanuit de minst ingrijpende methode / techniek. 
De RCM houdt de beheersing van methoden en technieken vaardig. 
De RCM verbreedt en verdiept zijn repertoire methoden en technieken. 
De RCM sluit aan bij de meest recente inzichten, concepten, technieken op het vakgebied. 
De RCM is kritisch op de bruikbaarheid van methoden en technieken. 
De RCM vertaalt nieuwe inzichten in het eigen werk. 
De RCM draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van methoden en technieken.  
De RCM richt atelier / werkplek in conform de geldende milieu-, veiligheids- en gezondheideisen. 
De RCM richt atelier / werkplek in zodat de veiligheid van het object is verzekerd. 
De RCM beheerst de middelen van werkplekautomatisering. 
De RCM roept tijdig advies en ondersteuning in van supervisor, collega’s of andere experts. 
De RCM werkt in interactie met andere uitvoerenden en andere experts. 
De RCM adviseert anderen vanuit eigen expertise en verantwoordelijkheid. 
De RCM (her)kent de methoden, middelen en technieken die zijn gebruikt bij de vervaardiging en bij 
latere behandelingen. 
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3. DIAGNOSTISCHE BEKWAAMHEID 
De RCM beheerst de bekwaamheid om binnen een gegeven plan/aanpak onderzoek te verrichten naar de 
toestand van een object. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM onderzoekt de toestand van een object vanuit gespecialiseerde kennis van de relevante oude en 
moderne materialen,  methoden en technieken. 
De RCM bedient zich van brede kennis, inzichten, methoden en technieken uit eigen 
vakgebied/specialisatie. 
De RCM doet een beroep op deskundigen uit andere vakgebieden/specialisaties, zeker bij 
composiete/samengestelde objecten. 
De RCM bedient zich van bekende en beproefde methoden en technieken, maar ook van geavanceerde en 
innovatieve. 
De RCM is kritisch over de inzet en de verwachte “impact” van methoden en technieken, maakt risico-
inschattingen.  
De RCM bewaakt dat geschatte risico’s binnen gestelde marges vallen. 
De RCM signaleert wanneer risico’s buiten gestelde marges (dreigen te) liggen. 
De RCM doet onderzoek naar de oorzaken van verval. 
De RCM betrekt bij zijn onderzoek naar de toestand een aantal gezichtspunten, zoals: materiaaltechniek, 
materiaalhistorie, behandelhistorie etc. 
De RCM komt met weloverwogen en beredeneerde opvattingen en oordelen in vraagstukken van de 
beroepspraktijk. 
De RCM geeft oordelen na kritisch onderzoek en grondige reflectie. 
De RCM geeft inzicht in het eigen waardekader waartegen hij oordeelt. 
De RCM reflecteert op het eigen professionele waardekader en de hierop gebaseerde uitspraken; stelt het 
kader bij. 
 

 
4. ONDERZOEKSVAARDIGHEID 
De RCM beheerst de bekwaamheid om binnen een gegeven aanpak zelfstandig ondersteunend onderzoek 
te verrichten naar vraagstukken uit de ‘restauratiewetenschap’ die betrekking hebben op de eigen 
beroepspraktijk. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM past relevante methoden en technieken toe, die kenmerkend zijn voor / algemeen aanvaard zijn 
in de ‘restauratiewetenschap’. 
De RCM verzamelt en interpreteert informatie, kennis en gegevens, verwerkt deze kritisch en draagt bij 
aan oplossingen. 
De RCM past kennis, inzicht en probleemoplossing toe op doorgaans duidelijk omschreven vraagstukken 
uit de beroepspraktijk. 
De RCM formuleert onderzoeksvragen en (werk)hypotheses vanuit de beroepspraktijk en gebruikt 
methoden voor probleemanalyse en -oplossing. 
De RCM zoekt naar samenwerking met onderzoekers en beroepsgenoten. 
De RCM houdt kennis  en inzichten actueel, breidt ze uit en deelt ze. 
De RCM verslaat en verantwoordt eigen onderzoek, zodat aanpak en uitkomsten weerlegbaar en 
herhaalbaar zijn. 
De RCM draagt vanuit eigen expertise bij aan de ontwikkeling van de ‘restauratiewetenschap’. 
De RCM draagt de uitkomsten van onderzoek en de onderliggende kennis en inzichten en de gebruikte 
methodieken over.  
 

 
5. CONTEXTORIËNTATIE 
De RCM is bekwaam om de invloed van factoren in de omgeving (het “krachtenveld”) op het object en 
omgekeerd te herkennen in verleden, heden en toekomst (na de behandeling). 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM is zich bewust van de dynamiek in de verhouding object : omgeving. 
De RCM beschouwt het object in zijn ruime omgeving, vanuit een aantal gezichtspunten (in verleden / 
heden / toekomst), zoals: 

 materiaalhistorie 
 behandelhistorie 
 verblijfhistorie 
 ambachtelijke vervaardiging 
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 natuurwetenschappelijk (ook chemisch, biologisch ..) 
 technisch-historisch 

De RCM heeft op enkele van deze invalshoeken bijzondere expertise en plaatst deze in het grotere 
geheel. 
De RCM beseft dat een ingreep in de toestand van het object gevolgen heeft voor het evenwicht met zijn 
(ruime) omgeving. 
 

 
6. SOCIALE - / COMMUNICATIEVE VAARDIGHEID 
De RCM is bekwaam in de omgang, communicatie en samenwerking met uiteenlopende (groepen) 
personen die zowel direct als indirect bij de behandeling betrokken zijn. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM brengt zowel de expliciete boodschap helder en overtuigend over als de onderliggende 
bedoelingen. 
De RCM leeft zich in hoe boodschap en bedoelingen worden ontvangen en verstaan en laat zich hierdoor 
leiden. 
De RCM brengt eigen afwegingen, keuzes en gevolgen helder onder woorden. 
De RCM overtuigt anderen van aanpak, keuzes, afwegingen en (beoogde) resultaten. 
De RCM levert bijdragen aan collectieve documenten zoals: 

 toestandsbeschrijvingen 
 uitvoeringsplannen  
 projectplannen en -verantwoordingen 
 (tussen- en eind-)rapportages 
 beleidsplannen 
 collectiebeheersplannen/-behoudsplannen 
 offertes en offertebeoordelingen 
 specificaties en programma’s van eisen 
 artikelen voor (vak)tijdschriften e.d. 

De RCM kiest passende media en dragers om dergelijke documenten te ontwikkelen en te publiceren. 
De RCM handelt naar visie en missie van de eigen organisatie en/of de klantorganisatie. 
De RCM zet zich in voor de professionele ontwikkeling van collega’s. 
De RCM treedt naar buiten als een trots en betrokken lid van de beroepsgroep. 
De RCM verdedigt de waarden en ethiek van de beroepsgroep. 
De RCM zet zich in voor de belangen en de ontwikkeling van de beroepsgroep. 
De RCM zet zich in voor de ontwikkeling van het vakgebied. 
De RCM zet hierbij passende vormen van feedback, overleg, participatie in. 
De RCM treedt anderen tegemoet vanuit een persoonlijk kader van waarden en normen en met respect 
voor andermans opvattingen. 
De RCM is kritisch op (eigen en andermans) kader van waarden en normen, leert van reflectie en stelt 
het bij. 
 

 
7. LEREND VERMOGEN  
De RCM beheerst de bekwaamheid om zichzelf en zijn omgeving aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM staat open voor praktische en theoretische ontwikkelingen in vakgebied en beroepspraktijk. 
De RCM draagt met innovatieve ideeën bij aan nieuwe werkwijzen, methoden, technieken. 
De RCM draagt bij aan oplossingen voor bekende en onbekende problemen. 
De RCM vertaalt ervaringen, toepassingen en werkwijzen naar bijdragen aan de praktijk van het 
vakgebied. 
De RCM werkt aan de eigen professionele ontwikkeling vanuit inzicht in sterke en zwakke punten. 
De RCM reflecteert op het eigen handelen en zet leerpunten om in leeractiviteiten. 
De RCM zoekt met collega’s naar structurele vormen van feedback geven/krijgen. 
De RCM ondersteunt collega’s met feedback. 
De RCM stelt zich open voor collegiale feedback. 
De RCM is zelfsturend in het eigen leerproces. 
De RCM is richtinggevend voor het leerproces van anderen. 
De RCM profileert zich als coach / mentor van aankomende collega’s. 
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8. MANAGEMENTVAARDIGHEID & ONDERNEMERSCHAP  
De RCM beschikt over de bekwaamheid om teams van RCM’s, afdelingen met RCM’s of projecten van 
RCM’s te leiden / aan te sturen met oog voor kansen en ontwikkelingen. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM geeft leiding aan (project)teams die een behandeling uitvoeren. 
De RCM zet teamleden in op grond van hun bekwaamheid en bevoegdheid. 
De RCM biedt en handhaaft de randvoorwaarden waarbinnen een team opereert. 
De RCM motiveert en stimuleert teamleden om gezamenlijk resultaat te behalen. 
De RCM neemt zelf verantwoordelijkheid voor de eigen- en de teamprestatie en legt hiervoor 
verantwoording af. 
De RCM geeft leiding aan een eigen atelier als (ware het) een onderneming. 
De RCM draagt vanuit afdelingsbelang bij aan organisatiebreed beleid. 
De RCM zoekt naar de meest kansrijke en doelmatige inzet van middelen. 
De RCM verantwoordt de besteding van de middelen. 
De RCM is alert op kansen en ontwikkelingen in de omgeving en in “de markt”. 
De RCM neemt initiatieven die nieuwe kansen en uitdagingen opleveren. 
De RCM zet kansen en ontwikkelingen om in initiatieven voor projecten. 
De RCM zoekt de uitdaging om buiten gebaande paden te treden. 
De RCM werkt vanuit een bedrijfsplan om continuïteit van het werk te garanderen. 
De RCM zoekt naar de bedrijfsmatige voordelen van innovaties. 
De RCM gaat een weloverwogen risico niet uit de weg. 
De RCM wint anderen om mee te gaan met ideeën, visie en plannen. 
De RCM smeedt allianties om belangen en risico’s te delen en doelen te realiseren. 
 

 
9. BEROEPSOVERSTIJGEND 
Professionele competentie: De RCM inspireert en beïnvloedt zijn werkomgeving. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De RCM is actief in teams die interdisciplinair of multidisciplinair samenwerken aan de uitvoering van 
projecten. 
De RCM is zich bewust van eigen sterke en zwakke kanten, beperkingen en mogelijkheden en handelt 
daarnaar. 
De RCM is actief binnen netwerken met sleutelfiguren binnen en buiten de (project)organisatie, in eigen 
en verwante vakgebieden. 
De RCM creëert draagvlak bij belanghebbenden voor plannen en projecten voor vernieuwing van 
methoden, technieken, werkwijzen bij behandeling. 
De RCM heeft oog voor risico’s en kansen en buigt ze om naar verantwoorde haalbaarheid. 
De RCM levert vanuit eigen expertise en verantwoordelijkheid kritische bijdragen aan een effectieve en 
efficiënte bedrijfsvoering en aan de kennishuishouding van de organisatie. 
De RCM levert vanuit eigen expertise en verantwoordelijkheid kritische bijdragen aan de profilering van 
het beroep en het beroepenveld. 
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5.3. Beroeps- en Competentieprofiel van de Behoudsmedewerker 
 

 
Beroeps(taken)profiel van de Behoudsmedewerker (BM) 
 
taakdomein 1 ONDERZOEK & BESCHRIJVING 
Kerntaak: onderzoek en analyse 
Taak: diagnostiek en onderzoek 
Taakelementen: 

15. verrichten routinematig standaardonderzoek volgens protocollen, onder toezicht 
16. verzamelen meetgegevens en signaleren afwijkingen die gestelde bandbreedte overschrijden 
17. waarnemingen en metingen verrichten a.d.h.v. standaard formulieren 
18. bijdragen aan ontwikkeling / verbetering van middelen, methoden en technieken voor onderzoek 

/ bewaking 
19. bijdragen aan het interpreteren van resultaten van onderzoek / bewaking 
20. bestuderen benodigde documentatie inzake preventieve conservering met het oog op de eigen 

taakuitoefening 
 
Kerntaak: beschrijving 
Taak: rapportage over verricht onderzoek 
Taakelementen: 

21. rapporteren uitkomsten standaardonderzoeken en -metingen (met standaardformulieren e.d.) 
22. waarnemings- en meetgegevens aanleveren t.b.v. schaderapporten  
23. verantwoording afleggen over eigen bijdragen aan onderzoek 

 
 

taakdomein 2 VOORSTEL & ADVIES 
Taak: plan van aanpak voorstellen 
Taakelementen: 

6. technische advisering op basis van eigen expertise als onderdeel van integraal advies / voorstel 
7. bijdragen aan plan en protocol Integrated Pest Management – vanuit eigen expertise  

 
Taak: voorstellen doen voor uitvoering 
Taakelementen: 

8. bijdragen aan inrichting (voorbereidende) preventieve conservering (eigen / team aandeel) 
9. plannen en inrichten eigen werkzaamheden in opdracht van projectleider of leidinggevende 
10. bijdragen aan uitvoering en verbetering werkplekinrichting (op lokatie en in atelieromgeving) – 

met aandacht voor efficiency, veiligheid, milieu, risico’s (eigen / team aandeel) 
 
Taak: advisering 
Taakelementen: 

11. technische advisering op basis van eigen expertise als bijdrage aan adviezen / voorstellen inzake 
preventieve conservering bij tentoonstelling, opslag en transport, klimaat en inrichting 

 
 

taakdomein 3 BEHANDELING 
Kerntaak: uitvoeren behandeling 
Taak: voorbereiden behandeling 
Taakelementen: 

14. werkplek inrichten (aanwijzingen / richtlijnen uitvoeren) 
 
Taak: verrichten behandeling 
Taakelementen: 

15. uitvoeren preventieve conservering van collectiedelen en objecten (op aanwijzing en volgens 
richtlijnen e.d.) uitsluitend hands-off  

16. onderhoud uitvoeren / schoonhouden permanente en tijdelijke verblijfsomgeving van objecten / 
collectie – “hands-off” 

17. uitvoeren Integrated Pest Management volgens instructies en/of protocollen: 
i. schimmel- en plaagdierencontrole uitvoeren en actie ondernemen wanneer noodzakelijk 
j. kiemgetalmetingen verrichten 
k. signaleren bijzonderheden / afwijkingen 
l. bijhouden logboek van waarnemingen 

18. uitvoering werkzaamheden volgens richtlijnen bij calamiteiten  
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Taak: oplevering en verantwoording 
Taakelementen: 

19. verantwoording afleggen aan leidinggevenden / management over uitvoering werkzaamheden 
(eigen en van anderen) 

 
Taak: transport en opslag 
Taakelementen: 

20. objecten (her)verpakken volgens geldende procedures en aanwijzingen  
21. verpakkingsmateriaal vervaardigen voor opslag 
22. objecten steunen (van buitenaf / hands-off) en voorverpakken 
23. objecten in transportverpakking plaatsen en opvullen 
24. data-logger toevoegen 
25. paklijst invullen en toevoegen 
26. objecten intern transporteren 
27. begeleiden van intern transport 
28. bevindingen bij verpakken, transport en opslag, uitpakken vastleggen en rapporteren 
29. objecten uitpakken en plaatsen t.b.v. tentoonstellingen 
30. vervaardigen en aanbrengen steunen en ophanging t.b.v. tentoonstellingen 

 
 

taakdomein 4 DOCUMENTATIE 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen. 
Kerntaak: documentatie 
Taak: verslaglegging 
Taakelementen: 

3. vastleggen bevindingen en waarnemingen volgens voorschriften / instructies / protocol in 
hiervoor geldende systemen en registraties 

4. documenteren van uitgevoerde (be)handelingen, in woord en beeld (visueel, tekstueel, analoog 
en/of digitaal), ten behoeve van signalering, rapportage, kennisdeling, (wetenschappelijk) 
onderzoek, evaluatie, verantwoording aan management en/of opdrachtgever en PR/publiciteit 

 
 

taakdomein 5 BEHEER 
Kerntaak: inrichten beheer 
Taak: beheersmatige plannen maken (hieraan bijdragen) 
Taakelementen: 

17. vanuit eigen expertise leveren van bijdragen aan plannen inzake: 
h. beheer en behoud collectie  
i. conditiebewaking in beheers-, behandelings- en bruikleenomstandigheden 
j. Integrated Pest Management 
k. transport, begeleiding en verhuizing 
l. (her)verpakking collecties en objecten 
m. onderhoud van ruimtes, gebouwen en installaties 
n. noodsituaties (calamiteitenplannen) 

 
Taak: werkinstructies maken 

18. opstellen werkinstructies, protocollen, richtlijnen, checklists e.d. (uitwerken plannen) t.b.v. eigen 
aandachtsvelden / specialisme 

 
Kerntaak: conditie en risico’s bewaken 
Taak: bewaken en signaleren 
Taakelementen: 

19. bewaken / controleren omgevingsconditie in alle verblijfsomstandigheden / -plaatsen (a.d.h.v. 
richtlijnen) 

20. schade-inventarisatie uitvoeren (al dan niet a.d.h.v. vastgestelde lijsten) 
21. hands-off screening conditie van objecten bij elke relevante verplaatsing / transport (al dan niet 

a.d.h.v. formulieren) 
 
Kerntaak: middelenbeheer 
Taak: voorraadbewaking en -administratie 
Taakelementen: 

22. bewaken kwaliteit en hoeveelheid inzetbare middelen voor noodsituaties 
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23. bewaken kwaliteit en hoeveelheid inzetbare middelen voor preventieve conservering en 
verpakking 

24. inkoop middelen (laten) verzorgen om eigen werkvoorraad op peil te houden 
25. opstellen / ontwikkelen voorraadlijsten en richtlijnen voor voorraadbewaking 

 
Kerntaak: toegankelijkheid collectie (beheersgegevens) 
Taak: registraties 
Taakelementen: 

26. uitvoeren en controleren standplaatsregistratie, incl. rapportage 
27. signaleren afwijkingen 
28. signaleren knelpunten of kansen bij ontsluiting en toegankelijkheid collectie / objecten  

 
Taak: beveiliging en veiligheid 
Taakelementen: 

29. bewaken uitvoering en handhaving beleid voor beveiliging en veiligheid 
30. uitvoering / handhaving openbaarheid en beperkingen hiervan 
31. signaleren knelpunten of risico’s bij bewaking en veiligheid - vanuit eigen expertise bijdragen aan 

dit onderdeel van het collectiebeheersbeleid 
 

 
taakdomein 6 PROFILERING & PROFESSIONALISERING 
Kerntaak: professionalisering 
Taak: ontwikkelingen bijhouden 
Taakelementen:  

11. bijhouden ontwikkelingen in vakgebied, beroeps- en taakdomeinen 
12. ontwikkelingen vertalen naar methoden en technieken voor gebruik en toepassing in eigen werk / 

organisatie 
13. ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor beheer en behoud objecten en collectie; bijstellen 

plannen 
 
Taak: ontwikkeling 
Taakelementen: 

14. deelnemen aan collegiale kennisdeling en kennisuitwisseling binnen de organisatie 
15. formuleren eigen ontwikkeldoelen en uitvoeren eigen ontwikkelprogramma  
16. deelnemen aan (interne) bij- en nascholingprogramma’s 
17. begeleiding / scholing aankomende en beginnende beroepsbeoefenaars (stages en 

inwerkprogramma’s; coaching, mentoraat, supervisie, intervisie, docentschappen) 
18. bijhouden “portfolio” (opdrachten, ervaring binnen en buiten het beroep, beoordelingen door 

opdrachtgevers en door derden, certifiBMten van na- en bijscholing, neerslag van collegiale 
intervisie) 

19. participatie in (externe) professionele netwerken en organisaties; profilering van het eigen 
beroep en de beroepsgroep; optreden als ambassadeur van het eigen beroep en de beroepsgroep 

20. deelnemen aan collegiale samenwerking, netwerken, kennisdeling en kennisuitwisseling binnen 
beroepsgroep / beroepsvereniging / werkveld van beheer en behoud cultureel erfgoed 

 
 

taakdomein 7 MANAGEMENT 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen. De feitelijke aansturing is 
organisatiespecifiek: afhankelijk van aard en omvang, taaktoedeling, functie-indeling, mate van 
specialisatie, verdeling bevoegdheden en verantwoordelijkheden, projectmanagement / -organisatie. 
 
Kerntaak: aansturing 
Taak: coördineren en begeleiden binnen eigen “span of control” 
Taakelementen: 

11. aansturen behoudsmedewerkers (meewerkend of hiërarchisch) 
12. verzorgen van collegiaal toezicht, coaching, intervisie, supervisie e.d. 

 
Taak: inzet mensen en middelen plannen en begroten binnen eigen “span of control” 
Taakelementen: 

13. begroten van de inzet van personeel, tijd en overige middelen 
14. ontwikkelen werkopdrachten, werkinstructies e.d. 
15. toezien op naleving arbo- en veiligheidsrichtlijnen 
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16. bij uitbesteding: programma’s van eisen opstellen; aanbiedingen selecteren; bewaken uitvoering; 
evaluatie resultaten 

 
Taak: inzet mensen en middelen binnen eigen “span of control” verantwoorden 
Taakelementen: 

17. toezien op uitvoering werkzaamheden  
18. uitputting begrote middelen bewaken en verantwoorden 
19. verantwoording en rapportage t.b.v. administratie, controllers e.d. 

 
 

taakdomein 8 KWALITEITSZORG & ETHIEK 
Heeft betrekking op activiteiten binnen elk van de overige taakdomeinen / het toepassen van externe 
kwaliteitseisen (van/namens opdrachtgevers, geldverstrekkers, beroepsvereniging) en van de 
beroepsethiek op je eigen werk en het vertalen naar eisen voor andermans werk; handhaven en 
evalueren; voorbereiden van audits/inspecties door externe toezichthouders/bewakers e.d. 
 
Taak: kwaliteitszorg opzetten 
Taakelementen: 

15. interne kwaliteitsstandaard uitwerken naar operationeel kwaliteitssysteem binnen eigen 
taakdomein en implementatie begeleiden 

16. toepassen interne kwaliteitsvoorschriften op eigen activiteiten 
 
Taak: kwaliteitszorg handhaven 
Taakelementen: 

17. toezien op naleving kwaliteitseisen bij eigen werkzaamheden 
18. voorbereiden en uitvoeren van interne zelfdiagnoses 
19. voorbereiden van en ondersteunen van externe audits en/of inspecties 
20. inroepen van collegiale intervisie bij handhaven / toetsen van eigen kwaliteitseisen 
21. desgevraagd intervisie bieden bij handhaven / toetsen van kwaliteitseisen van collega’s 

 
Taak: kwaliteitszorg evalueren 
Taakelementen: 

22. vanuit eigen expertise en ervaring bijdragen aan evaluatie en bijstelling (interne) kwaliteitseisen 
 
Taak: beroepsethiek handhaven 
Taakelementen: 

23. handelen conform de beroepsethiek 
24. zorgen dat de eigen organisatie de beroepsethiek onderschrijft 
25. beroepsethische dilemma’s in eigen of andermans werk signaleren  
26. beroepsethische dilemma’s aankaarten bij opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s  
27. beroepsethische keuzes verantwoorden aan opdrachtgevers, leidinggevenden en collega’s 
28. beroepsethische keuzes verantwoorden in klacht- en tuchtzaken 
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Competentieprofiel van de Behoudsmedewerker (BM) 
 
1. OMGEVINGSBEWUSTZIJN 
De BM is bekwaam om de invloed van de directe verblijfsomgeving op de toestand van het object te 
benoemen en te bewaken. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De BM is zich bewust van de kwetsbaarheid van de hem toevertrouwde objecten. De BM is zich bewust 
van de invloed van de verblijfsomgeving op de toestand van de objecten. 
De BM heeft oog voor het kleinste met het blote oog waarneembare detail van het object en signaleert 
bijzondere waarnemingen. 
De BM is alert op signalen en sporen die kunnen duiden op verval of schade. 
De BM baseert waarnemingen op kennis van / inzicht in materialen, objecteigenschappen, schades, 
conditiebepalende factoren en verblijfscondities. 
De BM is alert op afwijkingen en bijzonderheden in klimaat, verlichting, bewaking, verpakking, 
bevestiging etc. 
De BM is alert op afwijkingen en bijzonderheden in het gedrag van bezoekers en personeel. 
De BM spant zich in om de verblijfsomgeving van objecten op peil te houden of te brengen volgens de 
geldende voorschriften. 
De BM draagt vanuit eigen ervaring bij aan het beleid rond collectiebeheer en preventieve conservering, 
waaronder ook calamiteitenplannen. 
De BM is kritisch op waarnemingen, reflecteert erop en bouwt zijn expertise steeds verder uit. 
De BM draagt vanuit eigen verantwoordelijkheid bij aan de opzet en inrichting van de eigen 
werkzaamheden. 
 

 
2. OORDEELSVORMING 
De BM beheerst de bekwaamheid om op basis van waarnemingen tot een beoordeling te komen. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De BM past de voorschriften toe voor het systematisch bewaken van de verblijfsomgeving van objecten 
(“monitoring”). 
De BM is gespitst op het systematisch opmerken van veranderingen in de verblijfsomgeving van objecten 
of aan objecten zelf (“waarneming”). 
De BM zet observaties en waarnemingen om in beoordelingen van situaties (verblijfsomgeving) en van 
toestanden (objecten), zowel actueel (momentopname) als op langere termijn (veranderingen). 
De BM komt met weloverwogen opvattingen en oordelen in vraagstukken van de beroepspraktijk. 
De BM baseert beoordelingen op kennis van / inzicht in materialen, objecteigenschappen, schades, 
conditiebepalende factoren en verblijfscondities. 
De BM zet de geldende instrumenten, apparaten, methoden en technieken in die passen bij verschillende 
vormen van monitoring en waarneming. 
De BM kent de bijbehorende (kritische) grenzen van waargenomen en geregistreerde waarden. 
De BM heeft inzicht in belang en betekenis van deze waarden en hun grenzen. 
De BM vertrouwt niet alleen op met apparatuur geregistreerde waarnemingen, maar gaat ook af op eigen 
observaties, inzicht en ervaring. 
De BM signaleert en waarschuwt wanneer kritische waarden (dreigen te) worden overschreden. 
De BM vertaalt waarnemingen naar acties die passen bij de ernst van de situatie. 
De BM verslaat en verantwoordt waarnemingen / bevindingen volgens geldende standaards en 
protocollen. 
De BM geeft adviezen op basis van waarnemingen, bevindingen en oordelen. 
De BM bewaakt de juiste werking en afstelling van instrumenten en apparatuur. 
De BM is kritisch bij het toepassen van instrumenten en apparatuur. 
De BM houdt de beheersing van instrumenten en apparatuur vaardig. 
De BM signaleert trends en ontwikkelingen in de markt van deze instrumenten en apparatuur. 
De BM signaleert ontwikkelingen, verschijnselen en gebeurtenissen in de verblijfsomgeving van objecten 
die de toestand van objecten kan beïnvloeden. 
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3. BEHANDELVAARDIGHEID 
De BM beheerst de bekwaamheid om behandelingen methodisch en systematisch volgens richtlijnen uit 
te voeren – voorbereiding, uitvoering, controle, rapportage. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De BM baseert behandelingen op kennis van / inzicht in materialen, objecteigenschappen, schades, 
conditiebepalende factoren en verblijfscondities. 
De BM gebruikt brede of juist diepgaande kennis van / ervaring met materialen voor verpakking, 
transport, schoonmaak, berging e.d. 
De BM volgt de geldende instructies, voorschriften en richtlijnen. 
De BM herkent mogelijke risico’s van de (be)handeling voor mensen en objecten. 
De BM roept de hulp en expertise van collega’s (eigen of andere disciplines) in wanneer een behandeling 
dit vergt. 
De BM biedt collega’s (eigen of andere disciplines) met eigen expertise hulp wanneer een behandeling dit 
vergt. 
De BM registreert (be)handelingen conform standaards en protocollen. 
De BM beheerst de gebruikelijke methoden en technieken voor verschillende soorten behandeling. 
De BM ziet toe op de juiste werking en afstelling van instrumenten en apparatuur. 
De BM ziet toe op de voorraad middelen en materialen (voor bijv. opbergen, tentoonstellen, verpakken, 
schoonmaken, transporteren). 
De BM kiest hieruit de best passende methode en techniek voor elke behandeling. 
De BM staat open voor nieuwe technieken en werkwijzen. 
De BM is kritisch bij het toepassen van methoden en technieken. 
De BM signaleert verbetermogelijkheden. 
De BM houdt de beheersing van methoden en technieken vaardig. 
De BM verbreedt en verdiept zijn repertoire methoden en technieken. 
De BM signaleert trends en ontwikkelingen in de markt van methoden en technieken. 
De BM adviseert over de verbetering van bestaande methoden en technieken. 
De BM draagt bij aan de implementatie van methoden en technieken. 
De BM draagt bij aan handhaving en navolging van protocollen en werkwijzen. 
De BM overziet de milieu-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zijn verbonden met beroepsactiviteiten 
(objecten, materialen, gereedschappen e.d.). 
De BM richt werk, werkplek en werkomgeving (bijv. depot) in volgens de geldende veiligheids-, milieu- 
en gezondheidsvoorschriften. 
De BM beheerst de middelen van werkplekautomatisering, met name t.b.v. voorraad- en 
objectregistratie. 
De BM handelt volgens ethische- en kwaliteitsnormen van het beroep en van de functie/organisatie. 
De BM handelt volgens geldende calamiteitenplannen en schaalt acties tijdig op in geval van 
noodsituaties. 
 

 
4. SOCIALE - / COMMUNICATIEVE VAARDIGHEID 
De BM is bekwaam in de omgang, communicatie en samenwerking met uiteenlopende (groepen) 
personen die zijn betrokken bij beheer en behandeling (restauratie, conservering, preventieve 
conservering). 
 
OPMERKING Dit zijn zowel direct belanghebbenden als een ruimere kring van indirect betrokkenen en 
belangstellenden, waaronder ook de beroepsgroep. Dit kunnen individuele personen zijn, maar ook 
instanties en organisaties. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De BM brengt waarnemingen, risico’s en gevolgen helder onder woorden. 
De BM stelt zelfstandig allerlei documenten op, resp. levert bijdragen aan collectieve documenten zoals: 

 projectplannen 
 projectverantwoordingen 
 (tussen- en eind-)rapportages 
 collectiebeheersplannen/-behoudsplannen 
 nieuwsbrieven 
 specificaties en programma’s van eisen 
 schade-inventarisaties 
 registraties 
 sjablonen / formulieren 
 etc. etc. 
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De BM is actief in een team dat is betrokken bij een behandeling. 
De BM zet hierbij passende vormen van feedback, overleg, participatie in. 
De BM is zet zich in voor de professionele ontwikkeling van collega’s. 
De BM profileert zich als coach / mentor van aankomende collega’s. 
De BM handelt naar visie en missie van de eigen organisatie. 
De BM handelt naar visie en missie van de klantorganisatie. 
De BM treedt naar buiten als een betrokken lid van de beroepsgroep. 
De BM verdedigt de waarden en ethiek van de beroepsgroep. 
De BM zet zich in voor de belangen en de ontwikkeling van de beroepsgroep. 
De BM zet zich in voor de ontwikkeling van het vakgebied. 
 

 
5. MANAGEMENTVAARDIGHEID & ONDERNEMERSCHAP 
De BM beschikt over de bekwaamheid om teams van BM’s, afdelingen met BM’s of projecten van BM’s te 
leiden / aan te sturen met oog voor kansen en ontwikkelingen. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De BM geeft leiding aan (project)teams met BM’s die een behandeling uitvoeren. 
De BM zet teamleden in op grond van hun bekwaamheid en bevoegdheid. 
De BM biedt en handhaaft de randvoorwaarden waarbinnen een team opereert. 
De BM motiveert en stimuleert teamleden om gezamenlijk resultaat te behalen. 
De BM stimuleert teamleden om verantwoordelijkheid te nemen en vraagt hen om verantwoording. 
De BM neemt zelf verantwoordelijkheid voor de eigen- en de teamprestatie en legt hiervoor 
verantwoording af. 
De BM vertaalt organisatiebreed beleid naar plannen voor de eigen afdeling. 
De BM draagt vanuit afdelingsbelang bij aan organisatiebreed beleid. 
De BM zoekt naar de meest kansrijke en doelmatige inzet van middelen. 
De BM verantwoordt de besteding van de middelen. 
De BM is alert op kansen en ontwikkelingen in de omgeving en in “de markt”. 
De BM neemt initiatieven die nieuwe kansen en uitdagingen opleveren. 
De BM zet kansen en ontwikkelingen om in initiatieven voor projecten. 
De BM zoekt de uitdaging om buiten gebaande paden te treden. 
De BM werkt vanuit een bedrijfsplan om continuïteit van het werk te garanderen. 
De BM zoekt naar de bedrijfsmatige voordelen van innovaties. 
De BM gaat een weloverwogen risico niet uit de weg. 
De BM wint anderen om mee te gaan met ideeën, visie en plannen. 
De BM smeedt allianties om belangen en risico’s te delen en doelen te realiseren. 
 

 
6. LEREND VERMOGEN  
De BM beheerst de bekwaamheid om zichzelf en zijn werkomgeving aan te passen aan wijzigende 
omstandigheden. 
 
indicatoren (voorbeelden) 
De BM staat open voor ontwikkelingen in het vakgebied. 
De BM zet innovatieve ideeën om in nieuwe werkwijzen, methoden, technieken. 
De BM vertaalt (eigen) ervaringen, toepassingen en werkwijzen naar bijdragen aan de nieuwe 
ontwikkelingen. 
De BM werkt aan de eigen professionele ontwikkeling vanuit inzicht in sterke en zwakke punten. 
De BM reflecteert op het eigen handelen en zet leerpunten om in leeractiviteiten. 
De BM zoekt met collega’s naar structurele vormen van feedback geven/krijgen. 
De BM ondersteunt collega’s met feedback. 
De BM stelt zich open voor collegiale feedback. 
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6. AANPAK 
 

 
Inleiding 
Dit verslag beschrijft de aanpak die is gevolgd om de Beroeps- en Competentieprofielen te ontwikkelen.  
 
Aanloop en voorbereiding: projectplan 
Het projectplan is tot stand gekomen ongeveer tegelijkertijd met het ontstaan van Restauratoren 
Nederland als vereniging. Het projectplan dateert van april 2005. Al in de aanloopfase is er samenspraak 
geweest met actieve beroepsbeoefenaars om de probleemstelling helder boven tafel te krijgen en om 
urgentiebesef en draagvlak te creëren voor een project. Op 20 december 2004 was er een rondetafel 
bespreking die duidelijk maakte welke verwarring bestond over beroepsinhouden, beroepsnamen en 
beroepskwalificaties.  
 
Als doelstelling staat beschreven: het verhelderen van een diffuus beroepsbeeld en het overzichtelijk 
maken van het beroepenveld. Om hiertoe te komen wordt eerst een beroepenveldanalyse gedaan en 
worden daarna beroeps- en competentieprofielen opgesteld. De werkzaamheden worden gedaan in 
nauwe samenspraak met actieve professionals in het veld en met deskundigen van in en buiten het veld. 
Het projectplan bevat de werkhypothese dat het beroepenveld drie beroepen kent: Restaurator, 
Restauratiemedewerker, Behoudsmedewerker. 
 
De projectleiding heeft met grote regelmaat overlegd met en gerapporteerd aan de stuurgroep. Deze 
nauwe samenwerking met de stuurgroep laat onverlet dat de projectleiding de verantwoordelijkheid 
neemt voor het product en het proces.  
 
Fase 1 was het ontwikkelen van de Beroeps(taken)profielen en fase 2 van de bijbehorende 
Competentieprofielen. Het proces verliep van groei van concepten via discussie en reflectie tot acceptatie 
van documenten door de Stuurgroep. 
 
Verloop fase 1: beroepenveldanalyse 
Het project ging begin 2006 van start met de werving van leden voor de werkgroepen. Voor elk van de 
drie beroepen uit de werkhypothese één werkgroep van drie actieve professionals uit Vlaanderen en 
Nederland. Voor de werving van de leden is een profiel opgesteld (taken, proces, inzet, eisen e.d.). De 
leden van de werkgroepen zouden deskundigen uit Vlaanderen en Nederland gaan interviewen. Ook voor 
de werving van de experts in deze klankbordgroep werd een profiel opgesteld. 
 
Projectleiding en Stuurgroep hebben samen een representatieve selectie gemaakt en betrokkenen 
benaderd. De respons was in het algemeen goed omdat men inzag dat het project zinvol was. De namen 
van de leden van werkgroepen en klankbordgroepen in fase 1 en 2 staan in bijlage 1. 
 
Als input voor de werkgroepen heeft de projectleiding een omvangrijke verzameling actuele 
functiebeschrijvingen, profielen, functiehandboeken, advertentieteksten uit binnen- en buitenland 
verzameld. De werkgroepen kregen een werkinstructie.  
 
De communicatie en bestandsuitwisseling binnen en tussen de werkgroepen en de projectleiding werd 
ondersteund door een internet forum. Dit bleek echter onvoldoende stabiel, zodat feitelijk vooral gekozen 
is voor e-mail en besprekingen. Bij de besprekingen was doorgaans een waarnemer aanwezig vanuit de 
Commissie cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland en de stuurgroep. 
 
De werkgroepen gingen met de beroepenveldanalyse van start tijdens een bijeenkomst te Amsterdam op 
20 april 2006. Eerst hebben zij op basis van de verzamelde documentatie en eigen materiaal een 
groslijst opgesteld. Per beroep uit de werkhypothese heeft elke groep een lijst kenmerken en criteria 
aangelegd waardoor het beroep zich inhoudelijk kenmerkt en/of zich onderscheidt van andere beroepen. 
De groslijst hebben de werkgroepen in overleg vertaald naar een shortlist van kenmerken en criteria die 
de kern van het beroep bepalen. 
 
Op 6 juli 2006 is er een plenaire bijeenkomst geweest met als doel de criteria te verfijnen en zo 
mogelijk de beroepen af te bakenen. Voor elk beroep werden de kenmerken en criteria naast elkaar 
gezet in een tabel. Met kruisjes stond aangegeven of een kenmerk van toepassing was op een beroep. 
Dit document is de kruisjestabel gaan heten. 
Naast de drie beroepen uit de werkhypothese kwam een vierde ter tafel: de Uitvoerder van Preventieve 
Conservering. Bovendien bleek het mogelijk om het beroepsdomein te beperken tot: Restauratie, 
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Conservering en Preventieve Conservering, volgens de definities van E.C.C.O. In de kruisjestabel konden 
we ook de hoofdindeling geven van de taakdomeinen: 

1. Onderzoek & beschrijving 
2. Voorstel & advies 
3. Behandeling 
4. Documentatie 
5. Beheer 
6. Professionalisering & profilering 
7. Management 

Deze hoofdindeling konden we uitwerken naar kerntaken en verfijnen tot taakelementen. 
 
De projectleiding heeft een notitie gemaakt met de volgende kernpunten die richtinggevend waren voor 
de uitwerking in de kruisjestabel: 

- drie beroepsdomeinen, 
- object- en collectiegerichtheid, 
- roerend en onroerend cultureel erfgoed, 
- heden en toekomst, 
- beroepen (generiek/algemeen) tegenover functies (organisatiespecifiek), 
- werkhypothese met drie (vier) beroepen, 
- loopbaanperspectief en focus op “volwaardig beroepsbeoefenaar”. 

 
In de zomerperiode kon elke werkgroep intern discussie voeren over de documenten en wijzigingen / 
aanvullingen voorstellen van de kruisjestabel. In de discussie kwam een vijfde beroep ter sprake: de 
Collectiebeheerder. 
 
Op 12 oktober 2006 is in Amsterdam een plenaire bijeenkomst geweest om de resultaten te bespreken. 
Ter voorbereiding en als samenvatting heeft de projectleiding ondermeer een lijst met hoofdcriteria om 
“onze” beroepen te onderscheiden opgesteld: 

1. restauratie – conservering – preventieve conservering; 
2. “hands-on” – “hands-off”; 
3. objectgericht – collectiegericht; 
4. kortstondige / eenmalige (be)handeling – langere termijn beheer; 
5. (be)handeling – beheer; 
6. invloed op toestand (direct) – beïnvloeding/bewaking omgeving (indirect); 
7. regievoering / trajectbegeleiding – uitvoering; 
8. afwegingen / beslissingen – realisatie; 
9. eind-/totaal verantwoordelijk – deelverantwoordelijk; 
10. hoofdtaak in beroepsdomeinen – neventaak. 

 
Aan de kruisjestabel werd een achtste taakdomein Kwaliteitszorg toegevoegd. Het bleek wenselijk om 
deze bijeenkomst te gebruiken om de beelden van de beroepen onderling af te stemmen. De opbrengst 
was dat we opnieuw verder konden met drie beroepen (de drie uit de werkhypothese). 
 
Op 23 november 2006 was de volgende plenaire bijeenkomst in Amsterdam. De bespreking leverde de 
laatste versie van de kruisjestabel op, die als verslag werd rondgestuurd. Hiermee waren de aanwezigen 
akkoord. 
 
Ter voorbereiding heeft de projectleiding een samenvatting gemaakt waarin de drie beroepen met 
beschrijvende criteria van elkaar werden onderscheiden. Dit document ‘opzet beroepenveld’ heeft zich 
ontwikkeld tot wat de matrix is gaan heten. 
De bijeenkomst werd voorts benut om de toetsing en validatie bij de experts van de klankbordgroep voor 
te bereiden. De werkgroepleden zouden een drietal interviews gaan houden bij de klankbordgroep. Voor 
de werkgroepsleden werd een interviewleidraad gemaakt en een model voor een interviewverslag.  
 
De interviews met experts vonden plaats in januari 2007. Elke expert kreeg tevoren een pakket met 
de drie beroeps(taken)profielen en een notitie met de uitgangspunten en de eerder genoemde matrix. De 
interviewverslagen en de door de experts voorgestelde wijzigingen werden verwerkt tot een 
samenvatting die aan de werkgroepsleden is voorgelegd.  
 
Op 2 maart 2007 vond de afsluitende bijeenkomst plaats met de werkgroepen. Hier gaven de 
werkgroepleden hun akkoord met de voorliggende beroeps(taken)profielen. Daarmee was fase 1 van het 
project afgerond. Gedurende fase 1 zijn de beroepsnamen en de positie van de Restauratiemedewerker 
steeds een punt van discussie geweest. 
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Ter afsluiting van fase 1 is op 5 april 2007 een informatiebijeenkomst gehouden waar de profielen aan 
de leden van RN zijn gepresenteerd. Hier zijn de beroepsnamen voorzien van voorlopige Engelstalige 
benamingen: 

• Conservator-Restorer bij Restaurator, 
• Conservation Technician bij Restauratiemedewerker, 
• Conservation Assistant bij Behoudsmedewerker. 

 
Verloop fase 2: competentieprofielen 
In mei 2007 konden we een start maken met fase 2: het benoemen van de competenties die horen bij de 
drie beroeps(taken)profielen. Vanwege de gespecialiseerde aard van het benoemen van competenties en 
op basis van de ervaringen in fase 1 is hier de nadruk komen te liggen op bureauonderzoek, aangevuld 
met veldonderzoek bij actieve professionals en afgesloten met een toetsing bij de klankbordgroep. 
 
De projectleiding heeft de beroeps(taken)profielen aangevuld met nieuw materiaal (functieprofielen en 
vacatureteksten). De aandacht ging in het bijzonder uit naar bekwaamheidseisen en uitspraken over 
opleidings-, werk- en denkniveau. Deze zijn verzameld in een groslijst.  
 
Opnieuw zijn werkgroepsleden aangezocht om een bijdrage te leveren. Voor hen is een handreiking 
opgesteld. We hebben langs twee lijnen gewerkt: enerzijds de competentie-profielen zelf en anderzijds 
de kaders. Het laatste omvat noties en principes die we hebben gehanteerd of die door voortschrijdend 
inzicht zijn verworven, zowel in fase 1 als in fase 2. Dit zogenaamde kadermemo kende vele versies. 
 
De competenties zijn per beroep uitgewerkt in de periode augustus-november 2007. De beroepsmatige 
(kern)competenties en algemene competenties zijn uitgewerkt in lijsten met voorbeelden van 
indicatoren. Deze profielen en het kadermemo zijn voorgelegd aan drie actieve beroepsbeoefenaars. We 
hebben hen tijdens interviews in oktober-november 2007 vooral ondervraagd over het profiel dat aansluit 
bij de eigen functie. 
 
De beroeps- en competentieprofielen zijn samen met het kadermemo dat is omgewerkt tot een 
presentatie/introductie aan de klankbordgroep aangeboden op 11 december 2007. De reacties waren in 
hoofdlijnen lovend, met suggesties en opmerkingen voor verbetering.  
Daarna is een inhoudelijke en redactionele slag gemaakt. De presentatie/introductie is omgewerkt tot 
een visie en een inleiding. De matrix is aangepast. De B&C profielen zijn waar mogelijk verkort. Er zijn 
schema’s toegevoegd die opbouw en samenhang van de documenten verduidelijken. 
 
De discussie over de naamgeving is als volgt afgesloten. Er zijn drie beroepsnamen, en voor twee 
verschillen die tussen Vlaanderen en Nederland: 

• Restaurator (Nederland) Conservator-Restaurator (Vlaanderen), 
• Restauratie-Conserveringsmedewerker (Nederland) Conservatie-Restauratiemedewerker 

(Vlaanderen), 
• Behoudsmedewerker. 

 
In de profielen zijn deze namen afgekort tot resp. CR, RCM en BM. De gehele set documenten is 
aangeboden aan de Stuurgroep, die op 3 april 2008 heeft ingestemd. 
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BIJLAGE 1 
 
Samenstelling werkgroepen 
Lisette van Baars (zelfstandig meubelrestaurator) 
Bernadette van Beek (zelfstandig papierrestaurator en opleider) 
Astrid van den Berg (zelfstandig schilderijenrestaurator) 
Jaap van der Burg (senior consultant) 
Peter van Denzen (medewerker microverfilming) 
Elke van Herck (papierrestaurator) 
Paul Knolle (hoofd collecties en conservator) 
Monica Schwarze (behoudsmedewerker) 
Ted Steemers (hoofd afdeling restauratie en conservering) 
 
Samenstelling klankbordgroep van ‘experts’ (fase 1) 
Maja Bollebakker (restaurator) Zeeuws Archief Middelburg 
Casper de Bonth (ondernemer / opleider) Nieuwkuijk NL  
Gerrit de Bruin (senior adviseur conservering) Nationaal Archief Den Haag 
Joost Caen (docent) Hogeschool Antwerpen 
Michael van Gompen (restaurator / bestuurslid E.C.C.O. en APROA/BRK) Brussel 
Wim Hoeben (afdelingshoofd) Rijksmuseum Amsterdam 
Martijn de Ruijter (docent) Reinwardt Academie Amsterdam 
Leon Smets (Culturele Biografie Vlaanderen) Berchem 
Lieve Watteeuw (onderzoekster / restaurator) Gent 
 
Samenstelling klankbordgroep (fase 2) 
Pim Brinkman (lector) Hogeschool Utrecht 
Dorothée Cannegieter (directeur) Rijksmuseum Twenthe Enschede 
Riet Jeurissen (docent) Xios Hogeschool Limburg Hasselt 
Nathalie Laquière (docent) Hogeschool Antwerpen 
Suzanne Maarschalkerweerd (opleiding Restaurator) Universiteit van Amsterdam 
Charlotte van Rappard (erfgoedinspectie) Amsterdam 
Annick Schramme (docent / onderzoeker) Universiteit Antwerpen 
Theo Thomassen (directeur) Reinwardt Academie Amsterdam 
Jan de Vries (opleiding Restaurator) Universiteit van Amsterdam 
Sandra Weerdenburg (beeldenrestaurator) Stedelijk Museum Amsterdam 
 
Waarnemer Commissie cultureel verdrag Vlaanderen-Nederland 
Emmie Segers, projectmedewerker 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep bestond uit de directeur (Suzanne Maarschalkerweerd-Dechamps, sinds najaar 2006 
Willemien ’t Hooft) en de voorzitter van RN (Maike Walraven, sinds medio 2006 Liesbeth Keijser).  
 
Projectleiding 
De projectleiding lag in handen van Janine van Reekum als materiekundige (project adviseur) en Thijs 
Laeven als expert voor beroeps- en competentieprofielen (projectleider) in de erfgoedsector. De 
projectleiding is alle genoemde instanties en personen zeer veel dank verschuldigd. 
 
Publicaties en lezingen 
Thijs Laeven: ‘Restauratoren: beroeps- en competentieprofielen’ tijdens het symposium van 
Papierconserverend Nederland, Den Haag, 24 november 2005. 
 
Thijs Laeven, Janine van Reekum, Liesbeth Keijser ‘Kwaliteit voor Behoud: beroepsprofielen voor 
conservering en restauratie’ in Archievenblad april 2007. 
 
(verkorte versie van artikel in Archievenblad): ‘ Restauratoren Nederland formuleert beroepsprofielen’ in 
Cr, nummer 2, zomer 2007. 
 
Thijs Laeven: ‘RN project / Beroeps- en Competentieprofielen’ voor een informatiebijeenkomst van RN-
leden, Den Haag, 5 april 2007. 
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