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Monumenten vertellen ons waar we vandaan komen en wie we zijn. Zij zijn de schakels met ons
verleden.
Erfgoed verbindt ons met onze omgeving, de mensen om ons heen en vormt voor een belangrijk deel
onze identiteit. Dat betekent niet dat monumenten onveranderlijk zijn. Integendeel, onze
denkbeelden over erfgoed en hoe we met erfgoed om moeten gaan zijn continu in ontwikkeling.
De ontwikkelingen in de monumentensector volgen elkaar in hoog tempo op. Overheden nemen een
terughoudender positie in, er worden andere en hogere eisen aan inspecties en advisering gesteld,
digitalisering is niet langer bijzaak en de monumenteneigenaar verlangt in toenemende mate
maatwerk.
Monumentenwacht Noord-Brabant is zich daarvan bewust en wil in de komende jaren vanuit haar
specifieke kennis en deskundigheid werken aan een duurzame monumentenzorg als integraal
onderdeel van het cultuurbeleid van Rijk en provincies. De veranderende eisen aan ons werk vragen
om een flexibele en eigentijdse organisatie die hier op basis van actuele kennis en innovatieve
technieken op weet in te spelen.
Gedrevenheid, kwaliteit, vakmanschap en professionaliteit kenmerken onze organisatie. In
gezamenlijkheid is in 2017 met alle medewerkers een aantal ambities voor de toekomst van onze
organisatie geformuleerd. Deze ambities vormen een wezenlijk onderdeel van dit beleidsplan voor
de periode 2019-2021.
Monumentenwacht Noord-Brabant stelt zichzelf een aantal concrete doelen voor de komende vier
jaar, die één gezamenlijk doel dienen: Ons onvervangbare Brabantse erfgoed doorgeven aan
volgende generaties.
Sanne de Koning, directeur-bestuurder
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Onze missie: Zorg voor monumenten. Dat is wat ons drijft. Zodat we ons onvervangbare Brabantse
erfgoed kunnen doorgeven aan volgende generaties.
Kerken, kloosters, forten, boerderijen, molens, landgoederen, maar ook archeologie, historische
interieurs en landschappen: ze vormen het DNA van onze provincie en zijn een bron van inspiratie.
Wij zijn overtuigd van de kracht van erfgoed. Monumenten maken de omgeving mooier,
oorspronkelijker en aantrekkelijker. Erfgoed geeft kwaliteit aan de samenleving. Dat moet
gekoesterd worden.
Wij voorkomen verval van monumenten in de provincie Noord-Brabant door regelmatige inspectie,
doeltreffend noodherstel, deskundige en onpartijdige advisering van eigenaren en overheden en
kennisverspreiding. Dit met als belangrijkste en uiteindelijke doel dat alle Brabantse gebouwde en
archeologische monumenten door preventief onderhoud optimaal in stand worden gehouden.
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Wie het verleden kent, begrijpt het heden beter. Onze leefomgeving is gevormd door
alle mensen die in Noord-Brabant woonden en verbleven. Monumentenwacht
Noord-Brabant levert een essentiële bijdrage aan het versterken van erfgoed in onze
provincie. Dit doen we door tijdig en kwalitatief hoogwaardig onderhoud van
monumenten te bevorderen. Daarin zijn we onafhankelijk en onpartijdig.

Samenwerking met partners in het erfgoedveld vergroot de effectiviteit van ons werk. Daarom
streeft Monumentenwacht Noord-Brabant naar constructieve betrekkingen met onder meer het
Brabantse Provinciebestuur, de collega-Monumentenwachten en uiteenlopende culturele
instellingen zowel in Brabant als daarbuiten.
Wij vormen een onmisbaar kennis- en netwerkpunt binnen het Brabantse erfgoedveld. Samen met
onze partner-organisaties Erfgoed Brabant en Monumentenhuis Brabant, werken we intensief samen
in de Brabantse Erfgoedalliantie. Vanuit haar kerntaken, levert iedere partner binnen deze
samenwerking haar bijdrage aan het gemeenschappelijke doel: Ons onvervangbare Brabantse
erfgoed doorgeven aan volgende generaties; stenen, verhalen, tradities en collecties.

De instandhouding van cultureel erfgoed kost in veel gevallen meer dan de objecten opbrengen.
Door structureel preventief onderhoud kunnen verval en vervolgschade worden voorkomen,
waardoor de instandhoudingkosten worden beperkt. De instandhouding van monumenten is
kostbaarder dan die van reguliere bouwwerken. Tegelijk is een verantwoorde instandhouding van
monumenten een algemeen maatschappelijk belang. Omdat Monumentenwacht een
kosteneffectieve instandhouding stimuleert, ontvangen wij financiële ondersteuning van de Provincie
Noord-Brabant. Deze steun heeft een veel bredere werking en voegt economische waarde toe,
omdat onze inspecties en adviezen leiden tot investeringen en werk voor vele andere partijen.
Onze visie: Monumenten behouden door tijdig en kwalitatief goed onderhoud te bevorderen, in
samenwerking met partners in het erfgoedveld en daarmee waarde creëren voor alle bewoners en
bezoekers van de provincie Noord-Brabant.
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Op basis van onze expertise en ons netwerk in de erfgoedsector – van lokale
vrijwilligers tot landelijke en Europese kennisinstituten – opereren wij als proactieve
en strategisch partner van de provincie.

Monumentenwacht Noord-Brabant is een provinciale partnerorganisatie; een door de provincie
gesubsidieerde instelling met een duidelijk omschreven takenpakket. Objectiviteit, deskundigheid en
integriteit staan voor ons voorop. De zorg voor het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed is onze
drijfveer. Wij zullen daarover altijd in onafhankelijkheid willen blijven oordelen en handelen.
Monumentenwacht Noord-Brabant is een non-profit instelling. Onze activiteiten zijn niet
commercieel en met onze bouwkundige monumenteninspecties nemen wij in die zin niet deel aan
het economisch verkeer. Het inspecteren van monumenten is voorts aan te merken als een “dienst
van algemeen economisch belang” (conform de Europese richtlijnen ter zake). De subsidieverlening
door de provinciale overheid is daarmee niet aan te merken als een vorm van staatssteun en om die
reden geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht.
Het vanaf 2016 niet meer indexeren van het subsidiebedrag vormt een bedreiging voor het
continueren van onze kerntaak en het waarmaken van onze ambities. Met name de opleidings- en
ontwikkelbudgetten staan onder druk. In de bijgaande meerjarenbegroting 2019-2021 gaan wij ervan
uit dat de indexering van het subsidiebedrag in de jaren 2020 en 2021 weer van toepassing zal zijn.
Ondanks de groei van ons abonneebestand wordt momenteel nog maar 25-30% van alle
monumenten in Noord-Brabant geïnspecteerd. De mogelijkheden om meer te doen met gelijke
middelen zijn beperkt, omdat de afgelopen tien jaar op dit gebied al veel bereikt is. De vraag is
hoeveel hierin nog behaald kan worden zonder verlies van kwaliteit. Bijvoorbeeld: frequentie van
inspecties verlagen betekent per inspectie meer werk ter plekke en dus een langere inspectietijd. De
tijdwinst is relatief.
MWNB beschouwt de provincie Noord-Brabant als haar belangrijkste partner: niet alleen vanwege de
subsidierelatie, maar ook als inhoudelijke gesprekspartner. MWNB zal zich sterk maken om ook voor
de toekomst deze vruchtbare relatie te behouden en waar nodig te versterken.

Bij energiebesparing en andere verduurzamingsmaatregelen in monumenten is het behoud van
cultuurhistorische waarden belangrijk. In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn. Ook
veel eigenaren van monumenten willen hun steentje bijdragen en hebben de wens hun pand te
verduurzamen. Maar het verduurzamen van monumenten is niet eenvoudig omdat
verduurzamingsmaatregelen vaak op gespannen voet staan met het behoud van cultuurhistorische
waarden. Bij monumenten wordt met name ingezet op vermindering van energiegebruik en
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vooralsnog in mindere mate op opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen aan of bij het
monument.
In 2018 is vanuit het Energieprogramma van de Provincie Noord-Brabant een projectsubsidie aan
MWNB toegekend om de organisatie verder te ontwikkelen op het gebied van verduurzaming van
monumenten. Deze projectsubsidie wordt ten behoeve van dit doel in de jaren 2018 en 2019
besteed. MWNB inventariseert de aard van de verduurzamingsvraagstukken waarvoor
monumenteigenaren tijdens reguliere inspecties aandacht vragen en kan naar verwachting in het
voorjaar van 2019 overgaan tot gerichte advisering op dit thema met de inzet van de door de
provincie ontwikkelde Menukaart. Vorm en inhoud van dit adviesproduct zijn gebaseerd op de
daadwerkelijke behoefte van abonnees én het kennisniveau van de monumentenwachters.
De komende jaren – maar naar verwachting ook ver na de tijdshorizon van dit beleidsplan ondersteunt en begeleidt MWNB Brabantse monumenteigenaren in hun onvermijdelijke en
complexe zoektocht naar de mogelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Daarbij
wordt vooralsnog vraaggestuurd geadviseerd en de verduurzamingsadviezen worden in de
inspectierapporten gekoppeld aan het uit te voeren bouwkundig onderhoud.
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Monumentenwacht Noord-Brabant is een sterk merk. Onze klanten zijn tevreden
over onze dienstverlening. Ongeveer 30% van de eigenaren van rijksmonumenten is
aangesloten bij onze organisatie. Onze bekendheid bij monumentenbezitters die nog
geen gebruik maken van onze diensten, lijkt gering. Dit moet veranderen. Wij streven
ernaar onze positie te versterken. Geleidelijk en beheerst meer abonnees, maar ook
verbetering en vernieuwing van onze dienstverlening. Dit met nadrukkelijke
inachtneming van ons onafhankelijke en non-commerciële DNA.

Om de noodzakelijk kwaliteitsontwikkelingen, met name op het gebied van duurzaamheid, te kunnen
realiseren en om de financiële positie te kunnen versterken, is een bepaalde mate van groei
noodzakelijk. Wij streven de komende vier jaren naar een voortgaande, beheerste groei. In omvang
(meer abonnementen), in dienstverlening (verbreding en verdieping van het takenpakket zoals
adviseren over verduurzaming), in reputatie (hét erkende instituut) en bekendheid (bij nietabonnees).
Wij streven er uiteindelijk naar dat het voor álle monumenteigenaren volstrekt vanzelfsprekend is
om gebruik te maken van de diensten van Monumentenwacht Noord-Brabant. Om dit te bereiken,
vergroten we onze naamsbekendheid en kiezen we voor een minder zakelijke en vriendelijke,
dienstverlenende uitstraling. De lancering van onze nieuwe huisstijl waarin dit tot uiting komt, heeft
in 2018 plaatsgevonden.
“Als eigenaar is het fijn om een neutrale instantie met zeer veel vakkennis aan je zijde te weten en
om advies te kunnen vragen. De vriendelijke hulpvaardigheid van medewerkers bij het zoeken naar
antwoorden bij een probleem is van grote steun bij de zorg voor een rijksmonument.” (KTO 2018)
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MWNB richt zich in eerste instantie op het monument en zijn eigenaar. Iedere
abonnee heeft een andere verwachting van MWNB. De particuliere klant, vaak
woonhuiseigenaar, wil vooral baas in eigen huis en eigen portemonnee zijn. Hij wil
zelf de regie in handen houden. Het initiatief voor een inspectie, voor tussentijds
advies en de beslissing om wel of niet de uitvoering van de adviezen ter hand te
nemen en wanneer: de abonnee betaalt en bepaalt.
Hoewel de klant zoveel mogelijk maatwerk verlangt en het liefst ziet dat de wachters
alles kunnen oplossen, is de klant ook realistisch. De klant begrijpt dat wachters
eerder generalist zijn dan specialist.

25 a 30% van de monumenteigenaren is abonnee en maakt structureel gebruik van de
gesubsidieerde dienstverlening. In de komende jaren zal onderzocht worden op welke wijze de
dekking vergroot kan worden. Uiteraard staat dit niet los van de discussie rond de verhouding tussen
gesubsidieerde uren en niet-gesubsidieerde uren en eventuele abonnementen-differentiatie. De
capaciteit van MWNB is direct gerelateerd aan het aantal gesubsidieerde inspectie-uren. De
mogelijkheden om binnen de gesubsidieerde uren het aantal monumenten in ons bestand te
vergroten is afhankelijk van keuzes die de provincie Noord-Brabant in de komende jaren zal maken.
Wij houden altijd voeling met onze abonnees en het niveau waarop zij onze dienstverlening
waarderen en beoordelen. In de dagelijkse praktijk pikken wij signalen op en sturen waar nodig bij.
Daarnaast laten wij periodiek, mede op verzoek van de provincie, klanttevredenheidsonderzoeken
uitvoeren. Volgens het laatste klanttevredenheidsonderzoek uit 2018, is een grote meerderheid van
onze abonnees tevreden of zeer tevreden over de dienstverlening door MWNB.
“Monumentenwacht is een stok achter de deur om onderhoud uit te voeren.” (KTO 2018)
“Grote complimenten voor deze organisatie!” (KTO 2018)
Wij onderzoeken de mogelijkheden meer maatwerk aan te brengen in ons inspectieaanbod. Wellicht
kan een eenvoudiger (en daardoor goedkopere) inspectie volstaan bij minder complexe
monumenten zoals woonhuizen en boerderijen en biedt dat de mogelijkheid eigenaren van
dergelijke monumenten meer tegemoet te komen. Omgekeerd bestaat de behoefte om de grote
en/of gevoelige monumenten meer aandacht te geven. Ook het bijstaan van de klant tijdens de
uitvoering van onderhouds- en herstelwerkzaamheden (door derden) kan fouten en daardoor
vervolgschade voorkomen. Dat vereist dat wij ook tussen de inspecties door beschikbaar zijn voor
onze klanten. Het ontwikkelen van meer maatwerk-inspecties en -rapportages voor specifieke
categorieën monumenten zien wij als de uitdaging om meer kwaliteit te kunnen bieden.
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De prijs-kwaliteit-verhouding van onze diensten wordt door onze abonnees hoog gewaardeerd1. Ons
inspectietarief maakt onze diensten toegankelijk voor onze doelgroep: monumenteigenaren in de
provincie Noord-Brabant. Dit tarief is sinds 2012 gestegen van €28,00 tot €29,50 per januari 2018.
MWNB heeft sinds 2012 echter te maken met loon- en prijsstijgingen die inmiddels door de provincie
in de exploitatiesubsidie niet meer worden gecompenseerd. Dit noodzaakt ons dan ook om
zorgvuldig te overwegen ons inspectietarief de komende drie jaren te verhogen. De mate waarin en
de wijze waarop deze aanpassing wordt gerealiseerd, vergt nauwkeurige afwegingen. Zo dient
onderzocht te worden wat de optimale prijs/productverhouding is, mede gericht op het behoud van
het aantal abonnees. De huidige economische situatie biedt echter wel het momentum om deze
afwegingen te maken. Het is aan onze abonnees beter uit te leggen dan tijdens een periode van
economische recessie dat een tariefaanpassing als gevolg van kostenstijgingen nodig is. MWNB
verhoogt het inspectietarief per 1 januari 2019 tot €31,00. Vervolgens wordt het tarief geïndexeerd
en wordt deze indexering tweejaarlijks doorgevoerd.

1

Klanttevredenheidsonderzoek 2018, waardering prijs-kwaliteit: Gebouwen en interieurs 8,4, archeologie 7,5
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 We blijven constructief samenwerken met onder meer het Brabantse
Provinciebestuur, de collega-Monumentenwachten en uiteenlopende culturele
instellingen zowel in Brabant (Brabantse Erfgoedalliantie) als daarbuiten, om ons
gemeenschappelijke doel te realiseren: Ons onvervangbare Brabantse erfgoed
doorgeven aan volgende generaties; stenen, verhalen, tradities en collecties.
 We zorgen voor behoud van monumenten door tijdig en kwalitatief goed
onderhoud te bevorderen, in samenwerking met partners in het erfgoedveld en
daarmee waarde creëren voor alle bewoners en bezoekers van de provincie
Noord-Brabant.
 Wij beschouwen de provincie Noord-Brabant als onze belangrijkste partner: niet
alleen vanwege de subsidierelatie, maar ook als inhoudelijke gesprekspartner.
MWNB zal zich sterk maken om ook voor de toekomst deze vruchtbare relatie te
behouden en waar nodig te versterken.
 MWNB zal zich, afhankelijk van het klimaatakkoord dat in mei 2019 wordt
verwacht, inspannen om de daarin opgenomen ambities te realiseren.










Wij streven er naar dat het voor álle monumenteigenaren volstrekt vanzelfsprekend is om
gebruik te maken van de diensten van Monumentenwacht Noord-Brabant. Om dit te bereiken,
vergroten we onze naamsbekendheid en kiezen we voor een minder zakelijke en vriendelijke,
dienstverlenende uitstraling.
Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om meer maatwerk aan te brengen in ons
inspectieaanbod. Het ontwikkelen van meer maatwerk inspecties en rapportages voor specifieke
categorieën monumenten zien wij als de uitdaging om meer kwaliteit te kunnen bieden.

We investeren in de scholing van onze medewerkers en geven de ruimte aan jong talent, om
onze positie als praktisch kennisinstituut te waarborgen.
We bereiken een grotere doelgroep door Monumentenwacht Noord-Brabant zichtbaarder te
maken. Dit in de eerste plaats door de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en online met een
nieuwe website met inlogportal.
We intensiveren de samenwerking en kennisuitwisseling tussen erfgoedorganisaties in NoordBrabant door deelname aan Brabantse Erfgoedalliantie.
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Baten
Provinciale subsidie
Beleidsregel Cultureel Erfgoed
Projecten (o.a. duurzaamheid)
Abonnementen
Inspecties
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Kosten inspecties
Projectkosten (o.a. duurzaamheid)
Kosten Beleidsregel Cultureel Erfgoed
Resultaat
Totaal lasten

2019

2020

2021

1.052.259
170.000
37.049
137.500
559.639
5.000
1.967.165

1.083.527
100.000
10.000
138.875
569.867
3.500
1.905.769

1.116.033
100.000
10.000
140.250
627.285
3.500
1.997.068

1.397.902*
71.037
74.009
178.750
55.000
26.649
158.100
0
1.967.165

1.418.469*
70.431
75.119
183.750
55.000
10.000
93.000
0
1.905.769

1.505.648*
63.424
76.246
188.750
60.000
10.000
93.000
0
1.997.068

* resultaten cao onderhandelingen niet
verwerkt en kunnen leiden tot aanpassing van
deze begroting
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