ONDERHOUDNL
RESTAURATIESCHILDERS
MET RESPECT VOOR HET VERLEDEN

OnderhoudNL Restauratieschilders maakt onderdeel uit van OnderhoudNL,
de ondernemersorganisatie van ruim 2500 (restauratie-)schilders- en
(totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven
De sector Restauratieschilders heeft als doel het

Wat hebben wij bereikt?

behoud van het vakmanschap en het benoemen en

• Het bestaan van de sector OnderhoudNL Restauratie-

bewaken van de restauratiekwaliteit . Hiermee wordt

schilders heeft zich de laatste vier jaar in de

een betere positionering in de markt verwezenlijkt

praktijk bewezen doordat zij een eigen Erken-

voor de leden die gespecialiseerd zijn in restauratie-

ningsregeling heeft opgericht. Die is niet alleen

schilderwerk.

door de markt geaccepteerd als een standaard
voor de kwaliteit, te weten de Raad voor Cultureel Erfgoed, monumentenorganisaties en
particulieren, maar de Erkenningsregeling was

Wie zijn wij?

daarnaast ook al ondergebracht bij de Stichting

Bij OnderhoudNL Restauratieschilders zijn specialisten

Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

aangesloten op het gebied van restauratieschilderwerk.

Dit door de overheid opgerichte keurmerk toetste
de leden al op de vereiste kwaliteitseisen voor de

Wat doen wij?
De rijksoverheid wil met uitvoerende partijen de kwa-

Erkenningsregeling Restauratieschildersbedrijven.
• Daarnaast hebben we een betere positionering

liteit van het werk aan en in monumenten helpen

met betrekking tot de BRIM-overheidssubsidie

waarborgen. Kwaliteitsnormen voor ontwerp en uit-

voor restauratieschilderwerk bereikt. Bij de aan-

voering van restauratie zijn daar een onderdeel van.

vraag van 50 procent subsidie volstaat het voeren

OnderhoudNL Restauratieschilders heeft daarvoor

van het ERM-logo als kwaliteitseis.

een erkenningsregeling in het leven geroepen.
Deze erkenningsregeling voor restauratieschildersbedrijven valt onder de vlag van ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten).
Restauratieschildersbedrijven worden m.b.v. een
administratieve en een praktijkaudit getoetst.
Hierbij wordt gekeken naar: Vooronderzoek en advies
over uit te voeren werkzaamheden, uitvoeren specialistische schilder-werkzaamheden, opleveren/
garantie/nazorg en vakbekwaamheid van medewerkers.

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

OnderhoudNL Restauratieschilders
Wat kunt u nog van ons verwachten?
OnderhoudNL Restauratieschilders is actief be-

• De Erkenningsregeling wordt op termijn vervangen door de URL 4009 Historisch Schilderwerk

trokken bij het opstellen van de URL en de inbreng

(UitvoeringsRichtLijn). Het certificeren gebeurt

van de benodigde specialistische kennis. Ook het

in de toekomst op basis van BRL 4000 Onderhoud

belang van de ondernemer wordt hierbij niet uit

en restauratie van monumenten (Beoordelings-

het oog verloren!

RichtLijn). Deze URL zal van kracht zijn vanaf

• Binnen de koepel OnderhoudNL is de inbreng

1 janauri 2016. De URL beschrijft de werkzaam-

met betrekking tot beleid en uitvoering vanuit

heden met betrekking tot onderhoud en restauratie

het restauratieschilder-perspectief gewaarborgd

van historisch schilderwerk en zal worden

door middel van deelname aan verschillende

gehanteerd voor het uitgeven van een proces-

besturen, commissies en overlegvormen.

certificaat voor het onderhoud en de restauratie
van historisch schilderwerk.

Leden van OnderhoudNL Restauratieschilders kunnen onder andere
gebruik maken van de volgende producten en diensten:
Gratis eerstelijns juridisch advies

Handboek ziekte & integratie

Ledenadvies (oa over CAO zaken)

Masterclass Jong Management

Loonkompas

MVO checklist en gedragscode

Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en
(totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven
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