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Onderzoek onder restauratiebedrijven in Limburg

Bouwend Nederland ondersteunt project

ROP-Zuid heeft een onderzoek uitgevoerd onder 26
Limburgse bedrijven, die de afgelopen jaren grote, of wat
kleinere restauratiewerkzaamheden hebben uitgevoerd.
Daarvan hebben er 23 inhoudelijk gereageerd, zodat
gesproken kan worden van een meer dan representatief
onderzoek.

Vanuit ROP-Zuid is in samenspraak met GRUTS en leerlingen
van Avans Hogeschool het project ‘Jongeren aan de slag’
ontwikkeld. Het doel is om jongeren zelf aan de slag te laten
gaan om andere jongeren te interesseren voor het restauratievakgebied. Zij kunnen namelijk het beste hen aanspreken
(op een eigentijdse manier) en hen laten zien hoe mooi en
afwisselend het werken in de restauratiesector is.

Het onderzoek richtte zich vooral op de vraag: is er behoefte
aan de instroom van nieuwe vaklieden in de restauratie- en
herbestemmingssector? Enkele interessante uitkomsten uit
het onderzoek:
57% van de personen die werkzaam zijn geweest op
een leer-werkplaats (stagiaires, leerlingen en statushouders) zijn daarna doorgestroomd als nieuwe
werknemer binnen het bedrijf.
Een leer-werkplaats op een restauratieproject doet er
dus toe. Het leidt tot banen!
79% van de bedrijven geeft aan behoefte te hebben
aan nieuw personeel. Het betreft (restauratie) timmerlieden, metselaars, dakdekkers, alsook allround
personeel.
Voor de bedrijven maakte het niet zo veel uit wat voor
een achtergrond dat nieuw personeel heeft. Leerlingen uit het beroepsonderwijs hebben weliswaar de
grootste voorkeur, maar ook zij-instromers, statushouders en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
zijn in beginsel welkom.

Een leerling krijgt uitleg van een leermeester

‘Jongeren aan de slag’

Doelgroep en activiteiten
Het project richt zich op VMBO-leerlingen. De studenten van
Avans Hogeschool beginnen met hen te bevragen over hoe
zij aankijken tegen
werken in
de bouwen de
restauratiesector.
Daarbij
worden
korte
filmpjes,
vlogs e.d.
gemaakt. Daarmee wordt een beeld gekregen van het
imago van de bouw- en de restauratiesector onder jongeren. Vervolgens gaan zij door middel van het stellen van
vervolgvragen dieper in op de ‘aannames’ die onder
VMBO-leerlingen leven en wat naar hun mening gedaan zou
kunnen/moeten worden om het beeld te veranderen.
Eigentijds
Het bijzondere van het project is dat het een project is op
het gebied van vakmanschapsbevordering, dat echt
helemaal voor en door jongeren wordt gemaakt. Een
dergelijke benadering van de problematiek wordt momenteel op geen enkel social media-kanaal gedaan. Behalve de
korte filmpjes en de vlogs, wordt een instagramaccount
ontwikkeld, die gevuld wordt met foto’s, video’s en verhalen
van leerlingen in het restauratievak.
ROP-Zuid draagt zorg voor de begeleiding en het beheer en
de continuïteit van de social mediaproducten, ook na afloop
van het project.

De activiteiten van ROP-Zuid worden ondersteund door
de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Limburg.

Marloes Roosien:

van werken in de detailhandel
naar restauratie-schilderen
Marloes is een zij-instromer. Na een aantal jaren in de detailhandel
te hebben gewerkt, waar zij ook een opleiding voor heeft gedaan,
heeft Marloes welbewust de keuze gemaakt om helemaal van
baan te veranderen. Via Vos Company is zij medio 2020 gestart als
(restauratie) schilder. Momenteel is Marloes aan het werk op Villa
Kanjel in Maastricht, een restauratieproject waar veel uitdaging is.
Een betere leer-werkplek heb je niet. De fijne kneepjes van het
restauratievak kun je daar, in de praktijk, je eigen maken.
Kennismaking met (restauratie) schilderwerk
Marloes is ongeveer 2 jaar geleden tijdens een open dag van
Bouwmensen Limburg in contact gekomen met docenten van het
Vista College (vroeger Arcus). Zij gaf aan geïnteresseerd te zijn in
de opleiding ‘Niveau 3 Gezel Schilder’. Ze pakte door en vervolgens
ging de bal aan het rollen. Via een BOL-constructie is zij aan haar
opleiding begonnen.
Volop ontwikkelingskansen
Door haar geweldige inzet en oog voor het vak heeft Marloes
grote stappen voorwaarts kunnen zetten. Momenteel begeleidt ze
zelfs twee leerlingen MBO 2, die op het leer-werkproject Villa
Kanjel een oriëntatiestage volgen. Als geen ander kan ze personen
enthousiasmeren.
Over vijf jaar ziet Marloes zichzelf als een gediplomeerd leermeester. Dat is waar ze voor gaat. Schilderen is inmiddels haar grote
passie. Als je haar vraagt wat het leuke is aan restaureren, dan zegt
ze: “het is niet alleen afwisselend werk, er zit ook heel veel uitdaging in. Je moet namelijk ook probleemoplossend kunnen denken
en uitvoeren. Want binnen de restauratie kom je vaak voor
verrassingen te staan, die om een oplossing vragen. Tegelijkertijd
maakt dat het werk zo mooi en interessant.

Marloes is ook kritisch. Ze gaat voor kwaliteit en wil daarom heel
veel achtergrondinformatie hebben. Daarom vindt ze dat in de
opleiding ‘Niveau 3 Gezel Schilder’ meer over de historie van het
schildersvak en over de toepassing van oude materialen verteld

moet worden. Bijvoorbeeld: welke verfstoffen werden er
vroeger gebruikt? En zijn er nog steeds methodes van
vroeger, die nu worden toegepast?
Ook geïnteresseerd?
Belangstelling om ook een carrièreswitch te maken en te
gaan werken in het restauratievakgebied?
Neem contact op met:
sandra.van.trijffel@rop-nederland.nl

GRUTS gaat in 2021 stoppen
GRUTS, het jongerenprogramma van de provincie
Noord-Brabant rond
herbestemmingsprojecten, gaat in 2021 stoppen.
Dit komt voort uit de
koppeling die er is met
Erfgoedfabriek. In 2020 is
de provincie gestopt met
de ondersteuning van de herbestemming van grote
erfgoedprojecten via de Erfgoedfabriek, zodat ook een
herbezinning van GRUTS aan de orde kwam.
Succes
Vanaf 2014 zijn meer dan 1000 jongeren betrokken bij
de herbestemming van erfgoed via GRUTS. Dat werd
gedaan door de creatieve talenten van de jongeren de
ruimte te geven. Vanaf de beginfase tot en met eindresultaat werden zij ingeschakeld: bij het in beeld brengen
van bouwkundige en fysische gebreken, bij het vergunningentraject, bij haalbaarheidsonderzoek gericht op
het vinden van nieuwe functies… tot het realiseren van
leer-werkplaatsen bij de restauratie van het monument.
Aansprekende voorbeelden daarvan zijn de herbestemming en restauratie van de voormalige lederfabriek in
Oisterwijk en fort Sabina.
Samenwerking ROP-Zuid en GRUTS
ROP-Zuid en GRUTS hadden de intentie om rond enkele
grootschalige erfgoedprojecten een broedplaats voor
vakmanschap te creëren. In het verlengde daarvan is
een campagne ontwikkeld rond imagoverbetering van
het restauratievakgebied door en voor jongeren. Die
wordt overigens gewoon doorgezet.
Ook andere lopende projecten worden afgemaakt. Aan
het eind van 2021 zal het doek definitief voor GRUTS
vallen. Jammer, maar het is niet anders. Het is echter niet
voor niets geweest. Er zijn belangrijke contacten
ontstaan, en bovenal is er een manier van werken in de
praktijk gebracht die heeft laten zien dat het belangrijk
is om te investeren in jongeren.

