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VERENIGING TIMMERWERK RESTAURATIE 
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2021 

 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2021 uit:  
- Glenn Pronk  voorzitter en penningmeester 
- Kasper Burgy  algemeen bestuurslid en Technische Commissie 
- Claudio Cuppens algemeen bestuurslid 
 
Er worden in 2021 twee bestuursvergaderingen gehouden: op 11 februari en 5 oktober. 
 
Leden 
De VTR telt eind 2021, 7 leden: 

 Bouwbedrijf Hoffman BV, Beltrum 
 Burgy Bouwbedrijf BV, Leiden  
 Timmerfabriek J. van de Plas, Udenhout  
 Hanzebouw, Zwolle  
 Cuppens +zn Timmerfabriek B.V., Nijmegen 
 Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij B.V., Amersfoort 
 Pronk Restauratie BV, Warmenhuizen 

 
Activiteiten bestuur 2021 

- Ledenwerving 
Ook in 2021 is de ledenwerving een prioriteit van het bestuur. Besloten wordt om met een 
VTR ambassadeur te gaan werken, die potentiële lidbedrijven kan bezoeken en kan 
overtuigen van de meerwaarde van certificering en VTR lidmaatschap. Het bestuur maakt 
een ‘aanvalsplan’ hoe de ledenwerving vorm te geven en stemt dit af met de leden.  
Mart van der Veldt wordt bereid gevonden om de taak van ambassadeur op zich te nemen. 
In 2022 zal hij de potentiële lidbedrijven bezoeken. In 2021 komen er geen leden bij. Van 1 
aspirant lid wordt afscheid genomen, Bouw- en aannemingsbedrijf Kneppers uit Amsterdam 
heeft niet binnen de gestelde termijn van 2 jaar haar certificering behaald tegen de BRL ERB 
4000 Onderhoud en restauratie van monumenten/URL 4001 Historisch Timmerwerk 
Instandhoudingstechnologie. 

- Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) 
Het in 2014 gestarte project Centrum voor RestauratieTechniek, dat ten doel heeft om de 
versnipperde restauratieopleidingen in ons land efficiënter te organiseren, wordt afgerond 
op 1 september 2018. De projectresultaten zijn ingebracht in de stichting NCE. Het NCE 
ontvangt in 2018 een nieuwe subsidie van de minister van OCW om een vervolgstap te 
zetten en in de periode 2018-2021 voor meerdere restauratieambachten opleidingen te gaan 
(her)ontwikkelen. De opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen wordt doorlopend 
in Arnhem georganiseerd. Zes leerlingen ronden in 2021 succesvol deze opleiding af. Onder 
de geslaagden zijn diverse werknemers van VTR-leden. Vanuit de VTR is Harry Klunder in het 
NCE-bestuur vertegenwoordigd.  

- Branchegroepenoverleg ERM 
De ERM organiseert met ingang van 1 januari 2007 de bijeenkomsten van de 
branchegroepen. Vanaf 2019 wordt het branchegroepenoverleg gecombineerd met de NCE 
Adviesraad. In 2021 worden er twee bijeenkomsten gehouden, één bijeenkomst 
losgekoppeld van de NCE Adviesraad vanwege corona en één bijeenkomst gezamenlijk. 
Beiden vinden digitaal plaats op respectievelijk 19 mei en 10 november 2021. De VTR is 
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vertegenwoordigd in deze grote groep van ca. 15 brancheverenigingen, die werkzaam zijn in 
de uitvoerende restauratiebouw. Er wordt gesproken over de diverse uitvoeringsrichtlijnen, 
toekomstig ondernemerschap en verdere ERM-activiteiten. Op 11 mei 2021 vindt de 
separaat gehouden NCE Raad van Advies bijeenkomst plaats. Vanuit het NCE worden de 
deelnemers bijgepraat over het NCE Masterplan en de stand van zaken betreffende de 
ontwikkeling en uitvoering van de diverse opleidingen. De branches worden opgeroepen om 
de achterban te mobiliseren om de opleidingen gevuld te krijgen. 

- ERM 
o De VTR spreekt in 2021 met EBN als alternatieve certificerende instelling voor SKH. 

SKH rekent hoge certificeringskosten. EBN is kostentechnisch interessanter. In 2022 
wil de VTR voor haar nieuwe leden overstappen naar EBN als certificerende instelling 
voor de BRL 4000 en de URL 4001.  

- Platform Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie.  
o Het Platform komt in 2021 viermaal bijeen, tweemaal digitaal op 10 maart en 20 

april en tweemaal live op 16 juni en 15 september. De digitale vergadering van  
10 november wordt afgelast. Op 15 september wordt er een sessie georganiseerd op 
Klooster Ter Eem te Amersfoort waar de Certificerende Instellingen KIWA, EBN en 
Tüv zich presenteren. De leden van het GA-Platform kunnen op deze manier kijken 
welke C.I. hen aanspreekt. Zo kunnen ze de C.I.’s met elkaar vergelijken en betere 
prijzen uitonderhandelen.  

o Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Wat volgt, is 
een formatieperiode van bijna 1 jaar. Het GA-Platform laat in aanloop tot de 
verkiezingen, samen met de Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en de 
Vakgroep Restauratie, een vervolgonderzoek uitvoeren naar de 
instandhoudingsketen van het gebouwde erfgoed. In dit onderzoek worden de 
zwakke schakels in de kwaliteitsketen vastgesteld en worden er 7 aanbevelingen 
gedaan om de schakels in de keten te verbeteren. Het geheel wordt vastgelegd in het 
rapport ‘Kwaliteit in de monumentenketen’. In april 2021 lanceren de 3 
koepelorganisaties het ‘Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de 
instandhouding van monumenten’ waarin de 7 aanbevelingen onder de aandacht 
worden gebracht van de informateur, de fractievoorzitters van de politieke partijen 
en de leden van de Vaste Kamercommissie van OCW en EZ. Het achterliggende 
rapport wordt bewaard om te overhandigen aan de toekomstige nieuwe 
bewindspersoon van OCW. Begin juni 2021 trekt het GA-Platform Restauratie, de 
VAWR en de Vakgroep Restauratie op met de Federatie Instandhouding 
Monumenten (FIM) en wordt er het gezamenlijk handvest ‘Met erfgoed bouwen aan 
een toekomstbestendig Nederland’ van de koepels in het erfgoed- en 
monumentenveld aangeboden aan de informateur om zo wederom aandacht te 
vragen voor de erfgoedsector. In de formatieperiode wordt er meerdere keren door 
het GA-Platform en haar partners bij de leden van de Vaste Kamercommissie van 
OCW gelobbyd voor verbetering van de kwaliteit in de instandhoudingsketen. In het 
hele traject m.b.t. de totstandkoming van het rapport wordt de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) nauw betrokken. Het beoogde doel van het lobbytraject is 
dat de ketengerichte aanbevelingen uit het rapport zullen worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van nieuw erfgoedbeleid. De formatie slaagt pas eind 2021. De 
overhandiging van het rapport ‘Kwaliteit in de monumentenketen’ aan de nieuwe 
bewindspersoon van OCW zal pas in 2022 haar beslag krijgen. 

o De VTR is bij de Platform-activiteiten vertegenwoordigd door Glenn Pronk. Hij treedt 
in september 2020 toe tot het bestuur van het GA-Platform. Onderwerpen die 
tijdens de vergaderingen aan bod komen, zijn invulling cultureel ondernemerschap, 
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scholing en opleiding, lobby richting de politiek, het vervolg op het programma 
Erfgoed Telt, kosten certificering, ambachtsacademie en PR d.m.v. website en social 
media.  

 
Bestuurs- en lidmaatschapsaangelegenheden 

- Nieuwe lidmaatschapsregels 
In de ledenvergadering van 7 november 2017 is bepaald dat lidbedrijven (aspiranten), die 
nog niet gecertificeerd zijn, gedurende een periode van 2 jaar de tijd krijgen e.e.a. af te 
ronden. Gedurende deze periode worden de bedrijven niet gepubliceerd op de site van de 
VTR en betalen zij 50% van de VTR-contributie.  

- Zittingsschema bestuur 
Voorzitter Glenn Pronk is aftredend en herkiesbaar in 2023, Claudio Cuppens is aftredend en 
herkiesbaar in 2021, Kasper Burgy is definitief aftredend in 2021. 

- Lidmaatschap Platform Gespecialiseerde Aannemers Restauratie 
De VTR is sinds 2017 aangesloten bij dit platform, waar in totaal 10 branchegroepen lid van 
zijn. 

- Secretariaatsvoering 
Het ambtelijk secretariaat van de vereniging wordt (freelance) door Marloes Tiegelaar 
gevoerd. Gedurende 40 weken per jaar wordt zij voor gemiddeld ca. 2 uur per week 
ingeschakeld.  

 
Technische Commissie 
De TC bestaat in 2021 uit Kasper Burgy (TC-voorzitter) en Gert Jan Vonk. De TC komt in 2021 niet 
bijeen in vergadering, omdat daar geen aanleiding toe is.  
 
Ledenvergadering 
In 2021 vindt de ledenvergadering plaats op uitnodiging van VTR lidbedrijf Burgy Bouwbedrijf op 
Kasteel de Haar te Haarzuilens. De leden krijgen een uitgebreide rondleiding in het Chatelet en het 
Kasteel. Bij deze vergadering zijn 7 personen aanwezig.  
 
PR en communicatie 

- Communicatie via website en social media 
De website trekt gemiddeld 2100 bezoekers per maand. Er zijn in 2021 7 nieuwsbrieven 
verstuurd. 

- Gemiddeld websitebezoek: 
2021: 1900 per maand 2020: 1900 per maand 
2019: 2200 per maand 2018: 2800 per maand 
2017: 2368 per maand 2016: 1595 per maand  
Sinds 2020 worden er op LinkedIn beperkt berichten geplaatst.  

- Publicaties in relevante vakbladen 
In 2019 worden er met het blad de Timmerfabrikant afspraken gemaakt voor het plaatsen 
van artikelen. In 2021 schrijft Els Arends in opdracht van de VTR het artikel ‘Kwaliteit en 
vakmanschap geven Don Bosco weer goede basis’, een restauratieproject van Bouw- en 
Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij uit Amersfoort. Het doel is om potentiële leden te 
bereiken en te informeren over de mogelijkheden rondom professionalisering en 
kwaliteitsborging in de erfgoedsector en zo op termijn ledenaanwas te bewerkstelligen. 
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- Nieuwsbrieven 
In 2021 zijn er 7 mooie nieuwsberichten van de leden op de website geplaatst. Zo leverde 
Hanzebouw in januari 2021 een artikel aan over een bijzondere veranda van een 
monumentaal pand in Zwolle: 
(https://www.timmerwerkrestauratie.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-januari-2021).  
In april 2021 verschijnt de bijdrage van Burgy over de houten deuren in het C30 gebouw van 
Shell in Den Haag: (https://www.timmerwerkrestauratie.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-april-
15-2021). In mei 2021 verschijnt de bijdrage van Cuppens +zn op de website over boerderij 
de Plezenburg (https://www.timmerwerkrestauratie.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-mei-
2021). In juni 2021 is het nieuwsbericht gewijd aan het artikel van Van de Burgt & Strooij 
over villa Don Bosco te Leusden 
(https://www.timmerwerkrestauratie.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-juni-2021). In 
september 2021 is de bijdrage van Hoffman over de toren van de Oude Mauritiuskerk in 
Silvorde geplaatst (https://www.timmerwerkrestauratie.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-sept-
2021). In oktober 2021 verschijnt het artikel van Timmerfabriek J. van de Plas BV uit 
Udenhout over de achtste generatie, die aan het roer staat 
(https://www.timmerwerkrestauratie.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-oktober-2021) en tot 
slot verschijnt in december 2021 de bijdrage van Pronk Bouw over de restauratie van Huis 
Oosterleek in Oosterleek 
(https://www.timmerwerkrestauratie.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-december-2021). 
 

 
************ 


