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Inleiding:

Bijgevoegd treft u aan een initiatiefvoorstel van de statenleden, de heren Bos, Van Bokkem en
Van der Kolk van de PvdA-statenfractie. Het initiatiefvoorstel richt zich op het organiseren van
praktijkopleidingsplaatsen op restauratieprojecten, het stimuleren van leerlingen zich in de
restauratie te bekwamen en het stimuleren van monumenteneigenaren om restauratieprojecten
als opleidingsproject uit te voeren. Hoofddoel is een halt toe te roepen aan het toenemende tekort
aan vakkrachten in de restauratiebouw.
Het initiatief is een coproductie van de PvdA-statenfractie, BouwNed, Bouwradius. De Kamer van
Koophandel verleent medewerking en faciliteert het initiatief.
Met de opzet van het ROP-Utrecht is per jaar een bedrag gemoeid van circa € 140.000,=. In de
bestaande ROP’s zijn steeds vier partijen die elk voor ongeveer 25% bijdragen in de kosten.

Het ministerie van OCenW, heeft ook voor nieuwe ROP’s een toezegging voor 25% gedaan voor
2004. Overleg is gaande voor een verlenging na 2004, het O en O fonds in de bouwnijverheid heeft tot
2007 een bijdrage schriftelijk toegezegd, overleg voor de periode daarna is gaande. Het ESF heeft
voor 2003 en 2004 een bijdrage verstrekt. Overleg is gaande voor een verlenging, waarop het
perspectief aanwezig is.
Op voorwaarde dat ESF en OCenW hun bijdragen t/m 2008 handhaven, c.q. uitbreiden wordt een
bijdrage van de provincie gevraagd van vooralsnog 25 %, zijnde € 34.000,=  tot en met 2008, exclusief
de inflatiecorrectie.
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 Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht 24 mei 2004

Provinciale Staten van Utrecht,

Op het voorstel van de heren Bos, Van Bokkem en Van der Kolk van de PvdA-statenfractie van 29 april 2004;

Overwegende, dat:
- er in Nederland al geruime tijd een tekort is aan vakkrachten in de restauratiebouw;
- de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en Bouwradius het initiatief hebben genomen voor de organisatie

van het Restauratie Opleidings Project, dat inmiddels in twee regio’s van start is gegaan;
- er een initiatiefgroep is samengesteld met als opdracht op de kortst mogelijke termijn een ROP-Utrecht op te

richten mits er ook in financiële zin uitzicht is om deze opleidingsstructuur minimaal 4 jaar in stand te
houden;

Constaterende, dat:
- naast provincies financiering in gelijke mate plaatsvindt door het Ministerie van OC en W (Rijksdienst

Monumentenzorg), O en O fonds in de bouwnijverheid en het Europees Sociaal Fonds;
- met het Ministerie van OC en W en het Europees Sociaal Fonds overleg plaatsvindt over verlenging van hun

financiële bijdragen, die tot en met 2004 zijn toegezegd;
- ook met O en O fonds bouwnijverheid, dat een aflopende bijdrage tot 2007 heeft toegezegd, nader overleg

plaatsvindt;
- het ROP-Utrecht er naar streeft een ROP te vormen met de provincies Utrecht en Noord-Holland;

Besluiten, onder voorwaarde dat OC en W en ESF hun bijdragen tot en met 2008 handhaven;
- de gevraagde subsidie (€ 17.000 in 2004 en € 34.000 in 2005 t/m 2008*) toe te kennen met dien verstande

dat de Utrechtse bijdrage gehalveerd wordt bij deelname van Noord-Holland;
- dat dekking in 2004 plaatsvindt uit de VEO-gelden (Voorziening Economische Ontwikkeling);
- dat GS opdracht krijgt voor de jaren 2005 t/m 2007 het benodigde budget ter beschikking te stellen;
- dat voor 2008 (na de volgende statenverkiezingen) na evaluatie een voorstel zal worden gedaan.

* Genoemde bedragen zijn exclusief de gebruikelijke inflatiecorrectie

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting

Op weg naar een Restauratie Opleidingsproject in de provincie Utrecht (ROP-U)

1. Inleiding
Er is in Nederland al geruime tijd een tekort aan vakkrachten in de restauratiebouw. Dat tekort zal alleen maar
groter worden als er niets aangedaan wordt. Daarom hebben de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en
Bouwradius (het landelijke orgaan voor de beroepsopleidingen in de bouw) het initiatief genomen voor de
organisatie van het Restauratie Opleidings Project (ROP) dat in 2003 van start is gegaan en eind 2004 zijn
definitieve vorm heeft.
De ROP werkwijze is gebaseerd op de ervaringen van een aantal experimentele ROP ’s in de periode 1996-1999
(in Overijssel, Limburg, Groningen, Zuid Holland en Noord Brabant.). Het Economisch Instituut voor de Bouw
(EIB) heeft het experiment geëvalueerd en geconcludeerd dat het ROP de beste manier is om de
opleidingsstructuur zo goed mogelijk van de grond te krijgen.

De belangrijkste doelstelling van het ROP is het verhogen van het aantal restauratievaklieden en het behoud van
restauratiekennis en – vaardigheden
Het ROP doet dit door:
het organiseren van praktijkopleidingsplaatsen op restauratieprojecten,
het stimuleren van leerlingen zich in de restauratie te bekwamen en daarmee de instroom in en de doorstroom
naar restauratieopleidingen te vergroten,
het stimuleren van monumenteneigenaren om restauratieprojecten als opleidingsproject uit te voeren.

Het ROP is een landelijk systeem waarvan de centrale coördinatie in handen ligt van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De uitvoering geschiedt echter regionaal.

Stand van zaken op dit moment:
Er zijn twee ROP’s in uitvoering:
ROP Zuid (provincies Limburg en Noord Brabant)
ROP Oost (provincies Overijssel en Drenthe)
ROP Noord (provincies Friesland en Groningen) in voorbereiding

In de provincie Utrecht is het initiatief voor de oprichting van een ROP genomen door Adrie van Bokkem en
Wim Bos van de fractie van de Partij van de Arbeid. Vervolgens is een initiatiefgroep gevormd waarin de
volgende organisaties zitting hebben:
PvdA-statenfractie
BouwNed, de ondernemersorganisatie in de bouwnijverheid;
Bouwradius, het opleidingsinstituut voor de bouwnijverheid, waarin werkgevers en werknemers zitting hebben
Verder verleent de Utrechtse Kamer van Koophandel medewerking en faciliteert het initiatief

Op 30 januari 2004 hebben de betrokken organisaties een oriënterend gesprek gevoerd met de
vertegenwoordigers van her ROP Oost om de ervaringen daar opgedaan tot zich te nemen. Vervolgens is er een
initiatiefgroep samengesteld die tot opdracht kreeg na te gaan op de kort mogelijke termijn een ROP-Utrecht op
te richten opdat in het najaar van 2004 een begin kan worden gemaakt met de implementatie van deze opleiding.
In deze initiatiefgroep hebben zitting,
Wim Bos, Statenfractie PVDA
Joppe Duindam, BouwNed
Alfred Evers, BouwRadius
Gerard Weck, Kamer van Koophandel (ondersteuning en facilitering)
Herman Deupmann, voorzitter bestuur ROP-Overijssel,
Het is de ambitie van de initiatiefgroep om het ROP-U te starten als uitzicht is, ook in financiele zin, om
minimaal vier jaar deze opleidingsstructuur in stand te houden.
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2.  Regionale aanpak en uitvoering van het ROP.
De werkzaamheden voor het ROP-Utrecht worden uitgevoerd door een coördinator, bijgestaan door een
stuurgroep dan wel bestuur.
Hieronder wordt verder ingegaan op de samenstelling en taak van de stuurgroep dan wel het bestuur.
Het ROP is de intermediair tussen alle partijen die te maken hebben met de restauratieopleiding, te weten:
Eigenaren / opdrachtgevers,
 * particulieren,
 * gemeenten,
 * stichtingen, w.o. woningcorporaties.
Provinciale Utrechtse Monumentencommissie,
Erkende restauratiebouwbedrijven,
Architecten,
Regionale OpleidingsCentra (ROC),
Samenwerkingverbanden van de bouw in de provincie,
Leerlingen /medewerkers van de samenwerkingsverbanden.
Het ROP bundelt de restauratiewerken en creëert zo het systeem waarin de leerlingen verzekerd zijn van de
noodzakelijk en geschikte praktijkcomponent (beroepspraktijkvormingsplaats).
Daarbij gaat het om een meerjarenplanning zodat de restauratieopleiding ook op termijn verzekerd is van een
continu aanbod van geschikte praktijkplaatsen.

De coördinator heeft een verbinding met de Provinciale Utrechtse Monumentencommissie en kan hierdoor
beschikken over alle relevante informatie op het gebied van monumentenzorg. Hij/Zij heeft daarnaast een
intensief contact met de samenwerkingsverbanden van aannemers en de opleidingsadviseurs van Bouwradius
waardoor hij een goed overzicht heeft over de leerlingen en de bovengenoemde organisaties.
De belangrijkste taak van de coördinator kan worden samengevat in het bij elkaar brengen van werk en opleiding
in de restauratieprojecten.

3.  Beoogd resultaat en relatie met bestaande opleidingen
Het ROP is geen nieuwe opleiding maar een systeem om de bestaande opleiding restauratie timmeren en
restauratie metselen en de restauratiewerken bij elkaar te brengen.
Het ROP richt zich in eerste instantie op:
metselaars en timmerlieden in de basisopleiding bouw,
leerlingen in de vakopleiding bouw

Verder wordt gestreefd om doorstroming te realiseren naar de opleiding  restauratiemedewerker op het
Middelbaar Technisch Onderwijs niveau. Bouwradius is op dit moment bezig de mogelijkheden hiertoe landelijk
te inventariseren.De reacties zijn positief. De bijdrage vanuit het ROP daarin wordt nader ingevuld. Het ROP
creëert op deze wijze een kweekvijver van waaruit geput kan worden voor de vervolgopleidingen. Voor de
leerlingen biedt dit perspectief voor verdere doorstroming.

Beoogd aantal op te leiden leerlingen per ROP:
Ca. 20-25 leerlingen per jaar in de basisberoepsopleiding.(niveau 2)
Gedurende 3 maanden kunnen deze leerlingen kennis maken met restauratie, zowel met betrekking tot de theorie
als de praktijk. Concreet betekent dit, dat zij de oriëntatiemodule restauratie volgen (theorie) en 3 maanden op
een restauratie opleidingsproject worden geplaatst om in de praktijk kennis te maken met restauratiewerk.
Ca. 10 tot 15 leerlingen in de vakopleiding restauratie (niveau 3)
Leerlingen timmeren en metselen worden opgeleid met als uitstroomprofiel restauratie.
De leerlingen worden 12 maanden op restauratieopleidingsprojecten geplaatst, om in de praktijk het vak leren en
ervaring op te doen. Daarnaast volgen zij een dag of twee avonden theorie aan een ROC.
Daarnaast worden specifieke restauratiecursussen en aanvullende praktijkinstructies gegeven.

4.  De organisatie van de restauratie opleidingsprojecten
Een van de belangrijkste taken van het ROP is ervoor te zorgen dat er voldoende geschikte restauratieprojecten
zijn die kunnen dienen als opleidingsobject. Dit kunnen zowel rijksmonumenten als ook monumentale panden
zonder een officiële status zijn. Aan leerlingen die een restauratieopleiding volgen wordt een passende
werkomgeving geboden zodat zij zich daadwerkelijk kunnen bekwamen.
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De coördinator:
inventariseert de mogelijke werken;
beoordeelt deze op de opleidingsmogelijkheden, periode van uitvoering etc.;
maakt afspraken met eigenaren over de uitvoering als ROP project;
stelt een planning op zodat een goede aansluiting van objecten en opleiding is gegarandeerd;
er mogen immers geen hiaten in de beroepspraktijkvorming ontstaan.

Via de Provinciale Utrechtse Monumentencommissie (PUMC) kan goed zicht worden gekregen op mogelijk
geschikte opleidingsprojecten. Een eerste ingang is daarvoor het overzicht van de korte, middellange en lange
termijn planning van restauratiewerkzaamheden in de provincie. Bovendien is bij of via het PUMC veel kennis
in huis aanwezig over welke financiële regelingen voor de te restaureren objecten beschikbaar zijn, hoe het staat
met de noodzakelijke vergunningen, etc.

Ook het overleg met de gemeenten is van belang. Vooral de gemeenten met veel monumenten zijn interessant,
maar ook andere gemeenten hebben geschikte monumenten voor de restauratieopleiding.

Ten slotte zijn de eigenaren van groot belang. Het is uiteindelijk de eigenaar die beslist of een object als
opleidingsproject wordt uitgevoerd. Eenmaal hiertoe besloten, wordt dit schriftelijk in een contract tussen het
ROP en de eigenaar in aanvullende besteksvoorwaarden vastgelegd. De eigenaar wordt hiermee een belangrijke
partij in het ROP.

5. De werving van leerlingen
Even belangrijk als het beschikken over voldoende geschikte opleidingsprojecten is de zorg voor de instroom
van voldoende leerlingen op de verschillende niveaus van de restauratieopleiding.
Voorlichting op scholen en bij samenwerkingsverbanden is daarbij erg belangrijk. Dit wordt in goede
samenwerking met een opleidingsadviseur van Bouwradius georganiseerd.

Het is van belang, leerlingen in het tweede jaar van hun basisopleiding timmeren of metselen enthousiast te
maken voor het restauratiewerk. Voorlichting en excursies (in samenwerking met PUMC, gemeenten en
eigenaren) kunnen er toe leiden dat leerlingen op het eind van de basisopleiding drie maanden op een restauratie
opleidingsproject kunnen meewerken. Op deze wijze kunnen leerlingen, door te ervaren wat restaureren is, een
bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding in de restauratie.

6.  De uitvoering van restauratie opleidingsprojecten
Indien eigenaren instemmen met de uitvoering van de restauratie als opleidingsproject, worden er in het bestek
een aantal voorwaarden opgenomen waaraan de bouwondernemingen dienen te voldoen.
Het belangrijkste zijn:
dat ondernemingen door Bouwradius zijn erkend als opleidingsbedrijf voor de restauratieopleiding op niveau 3;
dat de onderneming aantoonbare ervaring op restauratiegebied heeft. De kwaliteit van zowel de opleiding als het
uit te voeren werk dient gewaarborgd te zijn.

De bouwonderneming dient tijdens de uitvoering een aantal leerlingen in te zetten en te begeleiden.

De ROP coördinator stelt vast welke leerlingen dit zijn. Het aantal leerlingen is vanzelfsprekend afhankelijk van
de omvang en de aard van het werk en wordt met het uitvoerende bedrijf besproken.
Bij aanvang van het werk wordt met de leermeester vastgesteld welke toetsmogelijkheden voor de leerlingen
mogelijk zijn. Tijdens de uitvoering bezoekt de coördinator regelmatig het project en bespreekt onder meer de
vorderingen en het functioneren van de leerlingen en legt dit vast.

7.  Kosten en financiering
De kosten van het ROP bestaan uit een drietal kostenposten:
coördinatie/apparaatskosten
opleidingskosten (m.n. reiskosten) deelnemers
bijdragen aan objecteigenaren als stimulans om een restauratie als opleidingsproject uit te voeren.
De totale kosten van het ROP-Utrecht zijn begroot op circa € 140.000,-. per jaar

In de bestaande ROP’s is sprake van vier financierende partijen die elk voor ongeveer 25% bijdragen in de
kosten:
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Het Ministerie van OC en W heeft, via de Rijksdienst Monumentenzorg voor 2004, ook voor nieuwe ROP’s een
toezegging van 25% gedaan. Overleg is gaande voor een verlenging van het committment na 2004.
Vanuit het O en O fonds in de bouwnijverheid is een (aflopende) bijdrage schriftelijk toegezegd tot 2007. Nieuw
overleg is gaande.
Er is een bijdrage vanuit het Europees Sociale Fonds (ESF) voor 2003 en 2004. Overleg is gaande voor
bijdragen na 2004. Het perspectief daarop is aanwezig.
Betreffende provincie levert een bijdrage van circa 25% van het ROP werkzaam in hun provincie. Bij een ROP
die meerdere provincies omvat naar rato.
Op voorwaarde dat ESF en OC en W hun bijdragen t/m 2008 handhaven, c.q. uitbreiden wordt een bijdrage van
de provincie gevraagd van vooralsnog 25%, zijnde € 34.000 tot en met 2008, excl inflatie. Uiteraard valt 2008 in
een volgende collegeperiode, t.z.t. moet dat worden meegenomen.
(zie bijlage Meerjarenbegroting ROP-U 2004-2008)

8.  Opstart van het ROP Utrecht.
In de provincie Overijssel heeft de Stichting RIBO inmiddels 15 jaar ervaring met het professioneel organiseren
en uitvoeren van restauraties als opleidingsprojecten. De stichting is hiervoor destijds speciaal in het leven
geroepen. De provincie Utrecht krijgt door aan te sluiten bij het landelijke ROP toegang tot deze kennis en
ervaring. RIBO is bereid in de aanloopfase de nodige ondersteuning te bieden.
In de ROP-Utrecht wordt gestreefd naar een regio met twee provincies. In deze regio functioneert 1 fte
coördinator. Vanuit de initiatiefgroep is overleg gaande met de provincie Noord-Holland.
De initiatiefgroep vraagt aan de provincie Utrecht voor 2004 een besluit om, vanwege de start midden 2004 een
bedrag van € 17.000 zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de al landelijk toegekende en beschikbare
financiële bijdragen van het ministerie van OC en W, het O & O fonds en het ESF. Na dit besluit kan ROP-U
een officiële aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.

De initiatiefgroep is bereid de nodige werkzaamheden op zich te nemen tot het moment dat een fulltime
coördinator is aangetrokken. Ook het aantrekken van een geschikte en gemotiveerde persoon ziet de
initiatiefgroep tot haar taak. Wel zal nog nader overleg moeten plaatsvinden waar deze persoon gehuisvest en op
de loonlijst komt. De initiatiefgroep streeft er naar de coördinator in samenwerking bij een bestaande organisatie
onder te brengen. Er is geen ambitie een eigen werkorganisatie op te bouwen. Daardoor gaat ook geen energie
verloren en kan alle aandacht worden gericht op het primaire doel van ROP-Utrecht. In verband daarmee moet
nog nader worden bezien welke juridische constructie aan het ROP Utrecht, eventueel later samen te voegen met
Noord Holland, wordt gegeven.

Utrecht maart 2004

Provinciale Staten,

Voorzitter, Mr. B. Staal

Griffier, Drs. W.L.F. van Herwijnen
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bijlage

MEERJARENBEGROTING ROP-U 2004-2008

KOSTEN 2004- 1/8 2005    2006       2007         2008

1. Coördinatie/apparaatskosten 35.800 84.000    85.940     88.520       91.175
2. Reiskosten leerlingen   5.400 13.000    13.350     13.750       14.160
3. Stimulans werkgevers 16.600 39.000    40.170     41.375 42.615

TOTAAL 57.800            136.000  139.460   143.645      147.950

Toelichting:
- Vanaf 2006 is gerekend is met een kostenstijging van 3%

INKOMSTEN 2004-1/8 2005    2006        2007        2008

Rijksdienst Monumentenzorg/OCenW 34.000 34.000    34.000      34.000     34.000
Opleidingsfonds Bouwnijverheid   6.800 34.000    20.500      ---------      --------
Europees Sociaal Fonds,ESF --------- 33.300    33.300      33.300     33.300
Provincie Utrecht 17.000 34.000    35.000      36.050     37.130

TOTAAL 57.800            136.000    122.800   103.350   104.430

Toelichting:
- RdMZ/OCW bijdrage ligt vast t/m 2005. Overleg met RdMZ en OCenW is gaande over de

financiering voor een volgende convenantperiode. Verwacht wordt dat voor de zomer van
2004 daarover duidelijkheid wordt gegeven. Bedragen na 2005 zijn reeds ingeboekt.

- De bijdrage van het Opleidingsfonds Bouwnijverheid betreft € 61.250 voor drie jaar. Het is een
aflopende bijdrage.

- Bijdrage van ESF t/m 2004 ligt vast. Het overleg met het ESF agentschap over een nieuwe
periode loopt. Het Bureau Bouw van ESF heeft aanvraag goedgekeurd. Bijdragen vanaf 2005
zijn reeds ingeboekt.

- De bijdrage van de provincie Utrecht zal worden gehalveerd als de provincie Noord-Holland
zich aansluit bij het initiatief. Dat is niet te verwachten vóór 2005.

TEKORT
Het tekort over de volledige periode bedraagt (624.855 – 524.380) 100.475. Subsidieaanvragen bij
andere financiers en fondsen zijn in voorbereiding.


