
 Training Effectief
Monumentenbeheer

‘Naast  kennis is een gevoel van ‘goed vakmanschap’ 
nodig. Hoe kom je tot een efficiënt en kwalitatief 

hoogwaardig beheer van monumenten?’ 



2

Training Effectief Monumentenbeheer

Om tot een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig maar zeker ook innovatief 
beheer van monumenten te komen is naast kennis van techniek, processen en 
wet- en regelgeving een gevoel van ‘goed vakmanschap’ nodig: hoe maak ik, 
met alle informatie die voorhanden is en met alle partijen die betrokken zijn, 
nu de juiste keuzes? Wat zijn stappen om tot die keuzes te komen? En hoe kan 
ik dat doen zonder voor alles extern advies in te huren? In een tijd waarin de 
Rijksoverheid meer verantwoordelijkheden aan private partijen over wil laten, 
is het voor monumentenorganisaties belangrijk om vooral ook een eigen stijl 
in monumentenbeheer te ontwikkelen. Om jou op weg te helpen die eigen stijl 
(verder) te ontwikkelen, heeft de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) de 
training Effectief Monumentenbeheer opgezet. 

Effectief Monumentenbeheer is een interactieve training, waarbij 
lezingen door experts, discussie en inhoudelijke intervisie met mede-
trainees en locatiebezoek elkaar afwisselen. Deelnemers brengen zelf 
een casus in, waaraan gedurende de gehele training wordt gewerkt en 
die op interactieve wijze wordt behandeld, zowel door de trainers als 
ook door de mede-trainees. Op die manier verwerven trainees inzicht in 
de uitdagingen van monumentenbeheer, krijgen zij praktische adviezen 
en handvatten mee om die uitdagingen aan te gaan en verlaten zij de 
training met een concreet resultaat. 

Tijdens de training zal de NMo een kijkje in hun eigen keuken 
geven. Dit wordt gedaan aan de hand van het beheer van enkele 
van de 29 monumenten die door het Rijk aan de NMo zijn 
overgedragen. Ook zullen we op bezoek gaan bij twee locaties van 
leden van de NMo, waarbij we zullen ingaan op speciale thema’s 
in relatie tot monumentenbeheer.
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Op welke onderwerpen zullen we zoal ingaan? 
o Basiskennis monumentenzorg (wet- en regelgeving,

subsidieregelingen, theorie en beleid)
o Visie en strategieontwikkeling op beheer en onderhoud van

monumenten, ontwikkelen en vaststellen beleid
o Exploitatie en herbestemming van monumenten
o Werkzaamheden aan monumenten voorbereiden, plannen,

inkopen en uitbesteden aan externe partij(en) zoals architecten,
aannemers, bouw- en architectuurhistorici, groenspecialisten,
interieurspecialisten, et cetera

o Werkzaamheden aan monumenten die zijn uitgevoerd door
externe partij(en) monitoren,  controleren en beoordelen

o Duurzaamheid en klimaatbestendigheid

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor projectleiders en beleidsmedewerkers 
op het gebied van monumentenbeheer die werkzaam zijn bij 
erfgoedorganisaties die monumenten bezitten en/of beheren. De 
training is in het bijzonder geschikt voor hen die werkzaam zijn bij 
een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) 
of bij een organisatie die de POM status wil verkrijgen. Ook is 
de training interessant voor ervaren technisch beheerders die op 
zoek zijn naar verdieping van hun kennis en uitbreiding van hun 
vaardigheden. Van de deelnemers vragen wij een enthousiaste en 
leergierige houding en dat je een inhoudelijk bijdrage kunt leveren 
aan de groepsdiscussies en intervisie sessies. We gaan daarom uit 
van minimaal een HBO denkniveau en 5 jaar werkervaring.
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Leerdoelen: wat weet en kun je na de training?
o Je hebt in hoofdlijnen kennis van het veld van gebouwd erfgoed in

relatie tot monumentenbeheer. Je weet met welke wet- en
regelgeving en beleid je te maken kunt krijgen, en met welke
verschillende specialisten je zoal samen zult werken.

o Je bent in staat om de mogelijkheden van exploitatie en
herbestemming te inventariseren, tot een exploitatiestrategie
te komen en een herbestemmingsproces op te zetten.
Je weet  welke bijzondere regelgeving er op gebied van
(tijdelijke) herbestemming van monumenten is. Ook leer je
in een aansprekend praktijkbezoek wat er mogelijk is bij het
herbestemmen van een monument.

o In samenwerking met of ondersteund door andere specialisten een
plan ontwikkelen, hierin erfgoedwaarden en andere belangen
meewegen, toezien op een zorgvuldige en effectieve uitvoering
van een plan, daarin knelpunten herkennen en hierop anticiperen
en inspelen.

o Je weet wat onder duurzaamheid wordt verstaan, hoe zich dit
verhoudt tot erfgoedwaarden en welke bijzondere regelgeving er
op gebied van verduurzaming van monumenten is. Ook leer je in
een tweede aansprekend praktijkbezoek welke mogelijkheden er
zijn voor het  verduurzamen van een monument en welk resultaat
dit oplevert.

o In de training worden de verschillende onderwerpen behandeld in
lezingen door experts uit het erfgoedveld. Onder het motto
‘doen is leren’ werk je gedurende de training gezamenlijk aan jouw
eigen casus en die van jouw mede-trainees door middel van
inhoudelijke intervisie-besprekingen. Je hebt contact met
collega’s uit andere organisaties die met dezelfde thema’s bezig
zijn en deelt onderling ervaringen. Hierdoor kun je gaandeweg
jouw advies- en communicatievaardigheden verfijnen en je breidt
meteen jouw netwerk uit.
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Wanneer en waar?
De training bestaat uit vier trainingsmiddagen -van 13.00-17.00 uur 
met inloop vanaf 12.30 uur- en één afsluitende feestelijke middag met 
certificaatuitreiking en borrel.

Dinsdag 11 september, NMo: Monumentenzorg: hoe, wat en wie 
Dinsdag 9 oktober, ‘rode’ buitenlocatie: Exploitatie en herbestemming, 
en het groen
Dinsdag 20 november, NMo: Plannen en samenwerken
Dinsdag 4 december, ‘verduurzaamde’ buitenlocatie: Duurzaam en 
klimaatbestendig
Dinsdag 18 december, NMo: Certificaatuitreiking en feestelijke borrel

Kosten en aanmelden
De prijs van de training Effectief Monumentenbeheer van vijf dagdelen 
is op aanvraag beschikbaar. De prijs is inclusief cursusmateriaal, koffie/
thee en locatiebezoeken.

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verbindt 
als koepelorganisatie verschillende organisaties voor 
monumentenbeheer. Het uitgangspunt van de NMo is om 
monumenten efficiënt te behouden en te beheren, door de 
kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te 
verenigen.
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