Register

Wat u moet weten over de
Gelderse kwaliteitsregeling
Kennis & Kunde

Het register Kennis & Kunde is voor iedereen toegankelijk via de website van Monumentenwacht Gelderland, de organisatie die het register beheert. Ga naar
www.monumentenwacht-gld.nl en klik in de kolom
links op ‘Register kwaliteitsregeling’. Er verschijnt dan
een aantal keuzemogelijkheden. Na het aanvinken
van een specialisme, zoals voegwerk, glas-in-lood of
smeedwerk, krijgt u een overzicht van bedrijven die
zich in deze discipline hebben gekwalificeerd. Voor
projecten met uiteenlopende werkzaamheden wordt
de optie ‘uitvoering overall’ aanbevolen.
Het register telt inmiddels vele gekwalificeerde bedrijven en dit aantal zal zich uitbreiden. Bij de keuze van
een bedrijf heeft een opdrachtgever de grootst mogelijke zekerheid dat werkzaamheden naar behoren
zullen worden uitgevoerd. Voor de volledigheid wordt
vermeld dat dit niet hetzelfde is als een garantie. Maar
vanzelfsprekend is het juist voor geregistreerde bedrijven van groot belang om elke klant tevreden te stellen.
En dat kan alleen door in alle opzichten kwaliteit te
leveren!

Contact
De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde wordt
gecoördineerd door Monumentenwacht Gelderland.
Op de website www.monumentenwacht-gld.nl is meer
informatie te vinden over de achtergronden en de
uitvoering van de regeling.
Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen of
opmerkingen? Neem dan contact op met: Stichting
Monumentenwacht Gelderland, Ernst van der Grijp
Telefoon (026) 33 91 707, Fax 026 33 97 211
Postbus 13, 6865 ZG Doorwerth
E-mail info@monumentenwacht-gld.nl
Website www.monumentenwacht-gld.nl/kwaliteit/
register-erkende-bedrijven
NB Diverse bedrijven van gelijkwaardige erkenningsregelingen kunnen in het register zijn opgenomen.

Voor de restauratiesector
in Gelderland

Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde
Aanleiding
De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is in het leven
geroepen om de kwaliteit van restauratiewerk te bevorderen. En ook om de kans op werk van onvoldoende
kwaliteit zo klein mogelijk te maken. Juist bij monumentale bouwwerken gaat er, ondanks goede bedoelingen, nogal eens wat mis. Bijvoorbeeld doordat er
niet voldoende rekening wordt gehouden met historische constructies, technieken en materialen.

Restaureren met kwaliteit
Elke eigenaar die aan een gebouw groot onderhoud
wil laten uitvoeren, of een verbouwing of restauratie,
zoekt een aannemer of vakman die goed werk levert.
Dat is logisch. Toch is het lang niet altijd eenvoudig
om het juiste, deskundige bedrijf voor een project te
vinden. Zeker niet als het om een monumentaal object
gaat.
Aan de andere kant willen veel aannemers en gespecialiseerde bedrijven graag laten zien dat zij hun vak
verstaan en kwaliteit leveren. En zich daarmee onderscheiden van collega’s met minder of geen kennis en
kunde van bijvoorbeeld de historische kenmerken en
waarden van een gebouw.
De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde, die op initiatief
van de Provincie Gelderland en Monumentenwacht
Gelderland is ontwikkeld, dient de belangen van opdrachtgevers én opdrachtnemers. Bedrijven die hebben
aangetoond dat zij aan uiteenlopende kwaliteitseisen
voldoen, worden opgenomen in een openbaar register. Opdrachtgevers hebben toegang tot dit register en
kunnen hieruit een of meer bedrijven selecteren. Daarmee is de basis voor kwaliteit van de uitvoering gelegd.

Gelderland telt zo’n 30.000 monumentale bouwwerken
van bijzondere waarde. De Provincie investeert jaarlijks
fors in onderhoud en restauratie van dit erfgoed. Mede
daarom ontwikkelde zij de zgn. ‘Gelderse Voet’, een
programma ter verbetering van de uitvoeringskwaliteit. Monumentenwacht Gelderland stimuleert, vooral
door regelmatige inspectie en advisering, dat eigenaren deze objecten op een verantwoorde en duurzame
manier in stand houden.
Enkele jaren geleden stelden beide instellingen
vast dat de kwaliteit van restauratiewerk te vaak
te wensen overliet. Daarop hebben zij, samen met
kenniscentra, restauratiedeskundigen en bouwbedrijven, de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde ontwikkeld. Speciaal gericht op het midden- en kleinbedrijf; voor grote restauratieaannemers bestaat
al geruime tijd de regeling Erkende Bouwbedrijven
Restauratie van de Vakgroep Restauratie
(www.vakgroeprestauratie.nl).

“Erfgoed
vraagt nu
eenmaal om
bijzondere
kennis en
kunde.”
Toetsing
Kleine tot middelgrote aannemers en gespecialiseerde
bedrijven kunnen zich aanmelden om voor de regeling
gekwalificeerd te worden. Zij krijgen dan bezoek van
onafhankelijke, ervaren beoordelaars met kennis van
het restauratievak. Deze specialisten beoordelen aan
de hand van objectieve criteria of de kandidaten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied. De nadruk ligt op
de uitvoering.
Bij voldoende resultaat wordt het bedrijf opgenomen
in het openbare register Kennis & Kunde. Het mag zich
dan gekwalificeerd restauratiebedrijf voor monumenten noemen. Ook na opname in het register worden
het bedrijf en de verrichte werkzaamheden regelmatig
beoordeeld tijdens speciale bezoeken (audits). Tegelijk
kan een gekwalificeerd restauratiebedrijf rekenen op
ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van kennis
en kunde. Onder meer door een aanbod van informatiebijeenkomsten, cursussen en opleidingen.
Bedrijven die goede kwaliteit leveren, doen er verstandig aan zich voor de regeling aan te melden. Niet in
de laatste plaats omdat de Provincie Gelderland bij
gesubsidieerde projecten sterk hecht aan aantoonbare
kwaliteit.

