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inleiding
Ook in 2021 drukte de coronapandemie een stevige stempel op onze maatschappij. Voor
Monumentenwacht Noord-Brabant werden, na de ontwrichtende impact in 2020, nieuw
ontwikkelde werkwijzen en structuren vertrouwd en leidend voor de toekomst. Zo was
het nieuwe ‘hybride’ werken directe aanleiding om van ons prach ge kantoor in Vught
te verhuizen naar beter passende huisves ng in Den Bosch. Ook verdere digitalisering
van onze werkprocessen nam een vlucht. Met veel plezier en voldoening hebben wij
wederom vele monumenteigenaren kunnen adviseren over het behoud én de
verduurzaming van hun waardevolle eigendom.
We zijn enorm trots op de hoge waardering voor onze
dienstverlening en zien dat die zich vertaalt in een
ﬂinke toename van eigenaren die gebruik maken van
onze diensten. Ook de resultaten van ons
klan evredenheidsonderzoek beves gden deze zeer
posi eve erkenning van ons werk.
Dat Nederland nog steeds rijk is aan erfgoed, is te
danken aan zorgvuldige eigenaren en aan de solide
basis die maatschappelijke organisa es, overheden en
vele enduizenden professionals en vrijwilligers in de
afgelopen decennia gezamenlijk hebben opgebouwd.
Het publiek-private draagvlak voor monumenten is
groot. Deze basisstructuur moet behouden blijven en
vraagt om con nuïteit en lange termijn-denken: Op
zowel (inter-)na onaal, regionaal als lokaal niveau.
Met de uitvoering van onze kerntaak, het s muleren
van preven ef onderhoud, bieden we con nuïteit in
het behoud van ons erfgoed. Daarnaast speelt onze
organisa e in op maatschappelijke ontwikkelingen die
daarop van invloed zijn. Zo laten we inmiddels aan

vele eigenaren zien dat ook monumenten een bijdrage
kunnen en moeten leveren aan de energietransi e.
Sinds eind 2021 nam, mede door het uitbreken van de
energiecrisis, de vraag van woonhuiseigenaren naar
energie-adviezen enorm toe.
De behoe e aan informa e en begeleiding zal, in dit
kader, naar verwach ng, alleen maar toenemen.
Monumentenwacht Noord-Brabant blij daarom haar
dienstverlening doorontwikkelen zodat zorgvuldige en
duurzame instandhouding van ons Brabantse erfgoed
blij bijdragen aan de levendige iden teit van onze
prach ge provincie.
We kiezen voor een beheerste groei van onze
organisa e en voor het gebruik van innova eve
toepassingen ter ondersteuning van onze dienstverlening. Dat maakt en houdt Monumentenwacht
Noord-Brabant toekomstbestendig en vernieuwend.
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ORGANISATIE
Monumentenwacht Noord-Brabant wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. De raad van
commissarissen hee een toezichthoudende rol. Het algemeen management van de organisa e is ingericht
volgens de principes van 'cultural governance' en is zowel intern als extern gericht.
De inspec es, de bijbehorende rapportages en advisering werden in 2021 uitgevoerd door 15 inspecteurs.
Eind 2021 omva e de gehele personeelsforma e 19,67 e.
De raad van commissarissen vergaderde in 2021 vier keer. De verhuizing naar ’s-Hertogenbosch, de wijziging
van de statuten in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de ontwikkeling van de
adviestool duurzaamheid en het nieuwe rapportagesysteem RE Suite waren onderwerpen op de agenda.
In juni 2021 werd een sollicita eprocedure opgestart voor de in januari 2022 in te vullen vacature in de raad.
De sollicita ecommissie voerde met drie kandidaten gesprekken. Op advies van deze commissie werd
besloten per 1 januari 2022 de heer M.G.A.F. van Schaijk Msc. te benoemen tot lid van de raad van
commissarissen.
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klanttevredenheidsonderzoek
In november 2021 werd door het PON & Telos een klan evredenheidsonderzoek
uitgevoerd. 38% van de abonnees van monumentale gebouwen, 59% historische
interieurs en 41% archeologische monumenten vulden een online vragenlijst in. De
resultaten waren zeer posi ef. Zo wordt de de uitvoering van de bouwkundige inspec es
beoordeeld met een 8.5 en vindt 88% van de respondenten het (zeer) belangrijk om
aangesloten te zijn bij Monumentenwacht!
De hoge mate van tevredenheid blijkt ook uit de mooie reac es die we ontvingen als antwoord op de vraag waarom
abonnees het belangrijk vinden om aangesloten te zijn bij Monumentenwacht. Een greep uit de opmerkingen:
“Fijn dat er deskundige mensen naar het onderhoud van monumentale panden kijken zonder commerciële belangen.
Advies en prijzen zijn dan objec ever.”
“Bij het opmaken van het jaarlijks onderhoudsplan ga ik al jd uit van de opmerkingen en aanbevelingen van het
rapport van Monumentenwacht.”
“Monumentenwacht houdt je scherp als het gaat om de staat van onderhoud van je monument. In de loop der jaren is
Monumentenwacht bovendien een organisa e geworden die ook op andere vlakken meedenkt met
monumenteigenaren, de Provinciale subsidieregeling voor molens en energiescan bijvoorbeeld. Het is belangrijk voor
monumentenbezi ers om gesteund te worden in deze zaken.”

Monumentale panden: cijfer 8,5

Subsidieregeling onderhoud molens
Van de respondenten is 79% (zeer) tevreden over de
kwaliteit van de manier waarop Monumentenwacht
Noord-Brabant de subsidieaanvragen voor het
onderhoud van molens behandelt.

Archeologische monumenten: cijfer 7,8

Keukentafelgesprek verduurzaming: cijfer 7,2
Een klein deel van onze abonnees maakt gebruik van
deze dienst, van de respondenten is dat 5%. Al denkt
51% van de overige deelnemers aan het onderzoek in
de toekomst gebruik te zullen maken van de
mogelijkheid. Opvallend is dat de duidelijkheid van het
verslag en de helderheid van het taalgebruik posi ef
beoordeeld worden, maar dat er nog verbetering
mogelijk is in de bruikbaarheid van het advies in het
verslag. Alle respondenten zijn tevreden over de
klantvriendelijkheid.

Historische interieurs: cijfer 8,1

Een ander aandachtspunt is dat meerdere
respondenten aangeven dat zij behoe e hebben aan
meer begeleiding bij restaura ewerkzaamheden. Van
oﬀerte aanvraag, de keuze van vaklieden, tot toezicht
op uitvoering en controle ervan. Indien Monumentenwacht op basis van haar inspec erapporten
meerjarenonderhoudsplannen zou maken, zou 74%
van de respondenten hiervan gebruik maken.
We zullen deze resultaten meenemen in
overwegingen in het kader van onze dienstverlening.
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verhuizing
kantoor
Vanwege de coronapandemie werkten vanaf 2020 de
meeste medewerkers thuis. Hierdoor nam ook binnen
Monumentenwacht Noord-Brabant het “hybride
werken“ een vlucht. Het grote kantoor “Sparrendaal“
in Vught was in die periode dagelijks slechts door twee
medewerkers bezet, waardoor de huisves ngskosten
niet meer in verhouding stonden tot de
kantoorbeze ng. Dit deed de direc e besluiten uit te
zien naar een nieuw, kleiner kantoor. Gezocht werd
naar een kantoor van ca. 200 m2 in de omgeving van
’s-Hertogenbosch-Vught-Oisterwijk.
De laagbouw naast het provinciehuis in
’s-Hertogenbosch bleek een zeer interessante op e.
Daarom werd besloten het huurcontract van
Sparrendaal op te zeggen en een nieuw huurcontract
voor een periode van twee jaar aan te gaan voor 5
kantoorruimtes in de laagbouw naast het
provinciehuis. De verhuizing naar het nieuwe kantoor
vond plaats in augustus 2021.

06

MONUMENTENWACHT

JAARVERSLAG 2021

inspecties
De doelstelling van Monumentenwacht Noord-Brabant is het behoud van het cultureel
erfgoed in Noord-Brabant door het adviseren van eigenaren en beheerders van
monumenten met betrekking tot het onderhoud en de instandhouding van hun
historisch gebouw, historisch interieur en/of archeologisch monument.
De maatschappelijke relevan e van de ac viteiten van Monumentenwacht NoordBrabant ligt in het behoud van het Brabantse culturele erfgoed voor komende
genera es.
BOUWKUNDIGE INSPECTIES
De werkzaamheden van de monumentenwachters
bestonden uit de uitvoering van bouwkundige
inspec es en rapportage daarvan. Het inspec erapport bevat niet alleen een overzicht van de
gebreken aan het monument, maar hierin zijn ook
adviezen voor herstel- en onderhoudswerkzaamheden
opgenomen.
Ook werden regelma g eenmalige inspec es
uitgevoerd, vanwege aankoop van een monument of
vanwege het aanvragen van subsidie voor onderhoud.
In vervolg hierop besloten verschillende eigenaren
een abonnement bij Monumentenwacht af te sluiten.
Daarnaast werden op verzoek controles van
uitgevoerde werkzaamheden uitgevoerd. Deze
controle inspec es hebben een posi eve preven eve
invloed op de kwaliteit van de uitgevoerde restaura een onderhoudswerk-zaamheden.
Vanwege de coronamaatregelen was het in 2021 niet
mogelijk regelma g een teamoverleg te organiseren.
In plaats daarvan bezochten de directeur en hoofd
Monumentenwacht de monumentenwachters
regelma g jdens de inspec es en werd digitaal
informa e uitgewisseld. Tijdens deze bezoeken werd
onder andere aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden, met name op het gebied van veilig
werken, fysieke belas ng en het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
In 2021 werd er in samenwerking met
Monumentenwacht Limburg aan Demo Consultants
opdracht gegeven het rapportagesysteem RE Suite te
implementeren voor monumentaal vastgoed. Deze
ontwikkeling vond plaats op basis van een landelijk
vastgesteld programma van eisen. RE Suite beschikt
over een inspec e app waarmee de monumentenwachters de gegevens op loca e kunnen verzamelen.
Hierdoor kan er eﬃciënter worden geïnspecteerd en
gerapporteerd. Naar verwach ng zal RE Suite in 2022
in gebruik worden genomen.

inSPECTIE VAN HISTORISCHE
INTERIEURS
Voor de inspec es van historische interieurs is 1 e
beschikbaar. De func e is verdeeld over twee hal ime
medewerkers. Naast de inspec e en rapportage
werden ook adviezen gegeven, o.a. in de vorm van de
monitoring van het binnenklimaat en advisering m.b.t.
onderhoud van interieuronderdelen.
In 2021 werden, in het kader van de landelijke
samenwerking, enkele inspec es van historische
interieurs buiten de provincie verricht. In het project
“Interieurwacht Monumentenwacht Noord-Holland,
Monumentenwacht Gelderland, Monumentenwacht
Utrecht“ over het opze en van een interieurwacht in
de betreﬀende provincies, hadden de
interieurinspecteurs van Noord-Brabant een
adviserende rol. In het project werd o.a. in de vorm
van kennissessies gebruik gemaakt van de kennis en
ervaring van Monumentenwacht Noord-Brabant.

Archeologische inspecties
Voor de uitvoering van de inspec es van archeologische monumenten werd een archeoloog
ingehuurd. Tijdens de inspec es vond met enkele
eigenaren overleg plaats over het onderhoud van hun
archeologisch monument.

kengetallen 2021
Uitgevoerde inspec es
Declarabele uren
Abonnees:
Rijksmonumenten
Gemeentelijke monumenten
Overige monumenten

2.089
16.854
1984
997
337
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verduurzaming van
monumenten
Monumentenwacht Noord-Brabant is een belangrijke schakel van de informa eketen in
de monumentencyclus. Onze monumentenwachters komen le erlijk bij de eigenaar
over de vloer en kunnen “aan de keukentafel” eigenaren bewegen tot het nemen van
energiebesparende maatregelen.

keukentafelgesprekken
Eigenaren hebben regelma g vragen over de
verduurzaming van hun pand. Ieder monument vereist
zijn eigen aanpak. De monumentenwachters weten
wat er speelt en kunnen in een vroeg stadium
voorzien in informa ebehoe e of op maat gerichte
dienstverlening.
In 2021 nam de vraag van eigenaren naar een
oriënterend advies over de mogelijkheden tot
verduurzaming van hun monument toe. Met 61
eigenaren van woonhuis monumenten werd een
“keukentafelgesprek verduurzaming“ gevoerd, waarbij
inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden tot
verduurzaming en/of comfortverbetering. Hierbij
wordt rekening gehouden met de technische en
juridische kaders en vormen de karakteris eke en
historisch waardevolle elementen van het pand het
uitgangspunt. De eigenaar ontvangt naar aanleiding
van het gesprek een adviesrapport waarin zowel de
mogelijke verduurzamingsmaatregelen op korte
termijn (inclusief de quickwins), als de maatregelen
die op langere termijn (op een natuurlijk
vervangingsmoment) genomen kunnen worden zijn
opgenomen.

Eind 2020 werd van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed een subsidie ontvangen voor de ontwikkeling
van een adviestool DuMo. Deze tool is speciﬁek
bedoeld voor gebruik door de provinciale Monumentenwachten bij het voeren van keukentafelgesprekken
verduurzaming.
In 2021 werd deze adviestool, in samenwerking met
De Groene Grachten, ontwikkeld en gekoppeld aan de
database en de Groene Menukaart van deze
organisa e. De tool werd uitbreid in de prak jk getest
en verder ontwikkeld tot een op maat gemaakt
adviesinstrument.
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Samenwerking
Monumentenwacht Noord-Brabant voerde in 2021, in
opdracht van de provincie, paragraaf 3
Instandhouding molens van de Subsidieregeling
cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016 uit. Binnen
deze regeling wordt provinciale subsidie toegekend
voor de instand-houding van Brabantse molens.
Daarnaast voerde Monumentenwacht in het kader
van paragraaf 1 van de Subsidieregeling cultureel
erfgoed kwaliteitscontroles uit van uitgevoerde
restaura ewerkzaamheden. Voorafgaand aan de
toekenning wordt een 0 -me ng opgesteld. Tijdens de
restaura e “kijkt Monumentenwacht Noord-Brabant
over de schouder mee“ en na afronding wordt een
eind-controle uitgevoerd waarbij kwaliteit van de
uitgevoerde restaura ewerken wordt beoordeeld. De
bevindingen van deze kwaliteitscontroles worden aan
het Brabantse provinciebestuur gerapporteerd.
In 2021 is Monumentenwacht Noord-Brabant
benaderd om te par ciperen in een Europees
consor um om een voorstel in te dienen voor het EU
Horizon-onderzoeksprogramma. Inmiddels is bekend
dat het ingediende voorstel gehonoreerd wordt. De
loop jd van het project bedraagt 4 jaar.
Landelijke samenwerking vindt plaats in de Vereniging
Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN).
Deze vereniging wordt onder meer benut om
gezamenlijke opleidingstrajecten te organiseren en
dient als gezamenlijke gesprekspartner van de
Monumentenwacht met organisa es als het
Ministerie van OCenW, de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en het Na onaal Restaura efonds.
Daarnaast kunnen alle provinciale Monumentenwachten door gebruik te maken van elkaars exper se
(omdat niet elke organisa e voor elke specialisme een
deskundige in dienst hee ) het complete pakket
aanbieden: eerstelijns advies geven op het gebied van
gebouwd, archeologisch en groen erfgoed, alsmede
historische interieurs.
Het belang van uniformiteit in de aangeboden
diensten wordt landelijk steeds meer onderschreven.
In dat kader zullen de in Noord-Brabant ontwikkelde
adviestool DuMo en het rapportagesysteem RE Suite
naar verwach ng in 2022 landelijk worden uitgerold.

Met betrekking tot het verduurzamen van
monumenten werkt Monumentenwacht NoordBrabant samen met het Na onaal Restaura efonds.
Onze organisa e is één van de DuMo-adviseurs die
worden vermeld op de website van het NRF. Hierdoor
is het voor eigenaren mogelijk een vergoeding aan te
vragen voor de kosten van het “keukentafelgesprek
verduurzaming“.
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