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Samenwerking
GRC en MWG

Monumentenwacht Gelderland
• Houdt zich vooral bezig met onafhankelijke bouwkundige inspecties van monumenten
• Voert (nood)reparaties uit tijdens inspecties
• Geeft aanvullende adviezen aan eigenaren van monumenten en begeleidt werkzaamheden
• Is aangesloten bij de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland is partner van
provincie Gelderland
• Wordt betrokken in projecten op het gebied van
o kwaliteitszorg: kwaliteitsregeling Kennis & Kunde voor bedrijfsleven en gemeenten
o historische bouwfragmenten
o restauratieopleidingen
• Opgericht in 1978
• Heeft 3200 leden, 26 medewerkers en 5 bestuursleden

Gelders restauratie Centrum
• Biedt hoogwaardige kennis, praktijkgerichte cursussen en erkende vakopleidingen voor
mensen en bedrijven in de restauratiesector.
• Is een ontmoetingsplaats voor iedereen die belang hecht aan instandhouding van gebouwd
cultureel erfgoed in Gelderland.
• Het GRC is de schakel tussen overheid, onderwijs en ondernemers (restauratiebouwbedrijven)
en voegt waarde toe aan de restauratiesector door:
o kennisbevordering
o kennisdeling (duurzaamheid!)
o kennisinnovatie
• Opgericht bij notariële actie op 5 december 2011
• Het GRC is gevestigd op Arnhems Buiten, het voormalige KEMA Terrein in Arnhem
(Utrechtseweg 310)

Aanleiding versterking samenwerking
Continuïteit Gelderse restauratiesector onder druk
• Innovaties blijven achter
• Vakmanschap, kennis en kunde verdwijnt
o groot tekort aan vakmensen
o instroom (jonge) vakrestaurateurs te laag

• Handwerk is niet populair onder jongeren (fysiek zwaar en laagbetaald)
• (Geschoolde) vakmensen in techniek en restauratiebouw moeilijk te vinden

Zoektocht passende locatie

Top restauratiespecialisten nodig
Toekomstbestendig maken van monumenten
•

monumenten restaureren en hierover adviseren

•

maatwerk leveren

•

restauratiesector vooruit helpen (kennis, ambacht en innovatie)

•

17.000 eigenaren van Gelderse monumenten vragen om restauratiespecialisten

•

Prognose: 70 restauratiespecialisten per jaar extra nodig

Profiel restauratiespecialist
•

liefde voor architectonisch erfgoed en het voor het restauratievak

•

kennis en ervaring oude en nieuwe technieken om monumenten vakkundig te restaureren

•

groeiambitie: bij de top willen horen

•

het restauratievak willen leren in de praktijk (meester & gezel aanpak)

•

liefde voor het vak werken met hoofd, handen en hart

Gezamenlijke
communicatiestrategie

Communicatieve opgave
Image Gelderse restauratiesector verbeteren
• Claim leggen op ontwikkelen van de nieuwe restauratiespecialist
• Innovatieve vakopleidingen aanbieden
• Laten zien wat er al gebeurt om Gelderse monumenten te behouden
• Het verhaal vertellen vanuit het Waarom
o nieuwe doelgroepen aantrekken, inspireren en binden

Herpositionering GRC en MWG
• Samenwerkingspartners die zich sterk maken voor het behoud van Gelderse monumenten
o Nieuwe restauratiespecialisten aantrekken, inspireren en binden
• Samen het Gelderse restauratievak uitdragen
• door inzet vakkundig advies en aanbieden van innovatieve opleidingen
• Betrekken van belanghebbenden (3 x O) bij het nieuwe Gelderse vakwerk
o onderwijs
o overheid (gemeenten, provincie, ministerie van OCW
o ondernemers (werkgevers bouwbedrijven)

Versterken en verbinden
Ondersteund door (powered by-strategie)
• Uitdragen van de samenwerking tussen GRC en MWG in gezamenlijke communicatiestrategie
• Uiting geven aan het gezamenlijke belang
o behoud van Gelderse monumenten d.m.v. een verbindende signatuur
• Signatuur die staat voor top-kwaliteit
• Het verhaal opbouwen vanuit het waarom
o Waarom verdient het erfgoed onze aandacht en geld?
o aandacht voor economische waarde van architectonisch erfgoed (het kost geld maar
levert ook geld op)

Klanten kopen het waarom
Waarom, hoe, wat?
Verbeteren van de kwaliteit van de Gelderse cultuur, identiteit en
leefomgeving door monumenten toekomstbestendig te maken.
Bij alles wat we doen, geloven we in het toekomstbestendig maken van
monumenten om de kwaliteit van de Gelderse cultuur, identiteit en
leefomgeving te verbeteren. Dat doen we door onze kennis en kunde over het
behoud van monumenten te delen, door te geven en over te dragen. We
bieden deskundige adviezen en innovatieve vakopleidingen en in de
restauratiesector. Wil jij bij de top van de restauratiespecialisten in Gelderland
horen?

Gezamenlijke signatuur
Remon
• Staat voor Restaureren van Monumenten
• Symboliseert de nieuwe restauratiespecialist
o straalt kracht en kwaliteit uit
o verwijst naar restauratiesector
o zet de mens centraal
• Remon onderdeel van campagnestijl
o Werken met hoofd, handen en hart
o Straalt kracht uit
o Mens centraal

• Inspireren van jonge vakmensen en zij-instromers
o Beter imago en hogere waardering vakmanschap realiseren

Gezamenlijke signatuur
Symbool voor verbinding en kwaliteit
• Gezamenlijke signatuur die verbindend en versterkend werkt en kwaliteit uitdrukt
• Stoer en eigentijds waar historie en innovatie samenkomen
• Verbindende signatuur die op alle uitingen van GRC, MWG en partners voorkomt
• Powered by Ieder zijn vak

• Signatuur die naast GRC en MWG ook alle partners aan hun eigen identiteit kunnen
toevoegen:
o kwaliteit uitdrukken
o uiting van ondersteuning aan (gezamenlijke) projecten en producten
o verbinden

Versterken en verbinden

Campagne
Ieder zijn vak

Gezamenlijke boodschap
Op zoek naar de nieuwe restauratiespecialist
• Remon tot leven brengen
• Inzoomen op vakmensen
•
•
•
•

Focus en concentratie
Werken met hoofd, handen, hart
Meester en gezel
De beste willen zijn

Innovaties laten zien
• Digitalisering
• Robotisering
• 3D-printen, werken met drones

Gezamenlijke uitingen
• Kennisplatform iederzijnvak.info
• Social media
• LI, FB, Insta en Youtube

• Nieuwsbrieven
• Mobiele erfgoed expositie
• werkbank met lesbrieven
• bus

• Trailer
• Kennisfilms
• Banners, brochures
• Give aways
• Signing leslocatie

