Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg

Den Haag, 29 juni 2011

Door middel van deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de ontwikkeling
omtrent de certificering van monumenten adviesbureaus die wij als VAM zijnde enige tijd
geleden geïnitieerd hebben. De regeling richt zich specifiek op adviesbureaus, en naast de
monumenten adviesbureaus zijn we ook in overleg met constructeurs die veel met
restauratiewerk te maken hebben.
Zoals ongetwijfeld bij u bekend is, is de RCE druk bezig met het stimuleren om
restauratiewerk door gekwalificeerde marktpartijen uit te laten uitvoeren De RCE heeft hier
ook subsidiegelden beschikbaar voor gesteld. Naast de VAM zijn nog diverse op de
restauratie gerichte specialisten, bedrijven en ambachten die reeds een erkenningsregeling
hebben of aan het initiëren zijn. Als deze ‘ambachten’ zijn vertegenwoordigt in de ERM
(Stichting Erkenningsregelingen Restauratie en Monumentenbehoud), www.stichtingerm.nl.
Momenteel is Hobéon Certificering BV voor de VAM bezig met het afnemen van de pilot bij
een drietal bureaus. Voor deze pilot is een aantal auditors benaderd die samen met Hobéon
de toetsen afnemen. Het betreft initiële toetsen, waarvan de ervaringen worden gebruikt om
de regeling te vervolmaken, waarna deze klaar zal zijn voor gebruik. Het streven is dat de
regeling per 1 september 2011 van start zal kunnen gaan. Vanaf deze datum zullen er dus
aanvragen gedaan kunnen worden door adviesbureaus om de certificering te verkrijgen.
Indien een bedrijf zich aanmeldt zal er eerst een oriënterend gesprek met het bureau
plaatsvinden, om precies uit te leggen wat de inhoud van de regeling is en wat de eisen en
verwachtingen aan het bureau zijn. Vervolgens kan dan op een nader te bepalen datum een
initiële toets plaatsvinden, en bij het voldoen aan de regeling wordt het certificaat verstrekt.
De twee volgende jaren wordt een kleine toets uitgevoerd (controletoets), die duurt een
halve dag. Daarna begint de cyclus opnieuw.
De kosten van de regeling staan nog niet helemaal vast, deze worden ook in de pilots
geëvalueerd. Voor eenmanszaken zullen de kosten circa € 3.000,- per jaar zijn, voor overige
bureaus circa € 5.000,De regeling zelf bestaat uit twee delen. Eerste deel is een bedrijfsmatig gedeelte, waarin
onderdelen als bedrijfsvoering, beleid, organisatie en kwaliteitszorg getoetst worden.
Tweede deel betreft het bouwkundige advies gedeelte. Dit is gesplitst in voorbereiding en
uitvoering. In dit deel worden de technische en vakinhoudelijke kennis getoetst.
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Om u verder te informeren over de regeling en om de eerste certificaten uit te reiken zal er
op 30 augustus vanaf 13.00 een toogmiddag gehouden worden. Op deze dag, welke bij de
RCE in Amersfoort gehouden zal worden, zal u een presentatie en uitleg van de regeling
krijgen en tevens al uw vragen kunnen stellen. Zet deze datum dus vast in uw agenda. Indien
u deze middag wenst te komen verzoeken wij u dit per e-mail door te geven aan
info@verenigingadviesbureausmonumentenzorg.nl. Graag vernemen wij ook het aantal
personen waarmee u komt.
Voor recente ontwikkelingen, de ethische code en andere informatie verwijzen wij graag
naar onze site, www.verenigingadviesbureausmonumentenzorg.nl.

In de hoop u op 31 augustus te mogen ontvangen,
Met vriendelijke groet,

Martijn van der Steen
secretaris VAM
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