Een compleet overzicht van alle instellingen met uitleg wat ze doen en met welk doel het NGK
met ze in overleg is:
Naam instelling (alfabetisch)

Doel samenwerking

Bataviawerf

Het NGK heeft hier een smederij gerealiseerd en
organiseert er nu kennismakingsworkshops en
smedendagen (en af en toe een cursus)
i.s.m. RCE overleg met branches werkzaam in de
restauratie. Doel is om afspraken te maken over
kwaliteitsnormen en die te laten gebruiken door
opdrachtgevers
De provincie Gelderland heeft een erkenningsregeling
opgezet (Gelderse Voet). Het NGK voert overleg om de
NGK regeling voor smeden erkend te krijgen in
Gelderland.
Kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq heeft
de NGK opleiding Smeden erkend en heeft het
lesmateriaal erkend.
Nationaal Restauratie Centrum. Het NGK wil i.s.m. met het
NRC de kennis van smeedijzer bij ambtenaren van
monumentenzorg en bouwtoezicht en architecten
bevorderen. Partner bij de NGK Restauratiecursus.
Opleidings- en ontwikkelingsfonds in de metaal. Het OOM
bevordert het ambacht door bijvoorbeeld subsidie te
geven voor een leerlingenproject tijdens Smedendagen en
het ontwikkelen van lesmateriaal
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Regelmatig overleg
om tot kwaliteitsnormen in de restauratie te komen en
hoe die te laten hanteren door opdrachtgevers. Financiële
ondersteuning voor deelnemers NGK Erkende Smederij.
Partner bij het opzetten en uitvoeren van de MBO
opleiding Smeden.
Restauratie Opleidings Projecten
Het ROP zet zich in voor werkplekken in de restauratie en
samen met het NGK is het doel dat uit te breiden ook naar
smeden. Het ROP en NGK zoeken samen actief naar
fondsen om dit te financieren.
De SKB is de certificerende instelling voor de regeling NGK
Erkende Smederij
Dit is een samenwerkingsverband van meer dan 50
organisaties uit bedrijfsleven en onderwijs, die zich
inzetten om het kleinschalig, specialistisch vakmanschap
voor de toekomst veilig te stellen, zoals de
smeedopleiding.
Stabu beheert de gestandaardiseerde bestekssystematiek
voor de woning- en utiliteitsbouw. Het NGK heeft i.s.m. de
Stabu in 2011 de bestekstermen restauratie opgesteld: de
R(esultaat)-specificaties en B(ouwstof)-specificaties.
eigenaar pand Botterwerf. De SVS huurt de smederij van
deze stichting.

Branchegroepen overleg

Gelders Restauratie Centrum

Kenteq

NRC (Nationaal Restauratie Centrum)

OOM

RCE

ROC Flevoland
ROP

SKB (Stichting Keurmerk Branches)
SOS Vakmanschap

Stabu

Stichting Botterwerf Huizen

Naam instelling (alfabetisch)

Doel samenwerking

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

samenwerkingsverband van 40 ROC's
Zij hebben meegeholpen bij het opzetten van de
lesboeken van de opleiding Smeden en geven de
lesboeken uit
De ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren
van monumenten op een breed gedragen
kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Het NGK
overlegt met de ERM i.v.m. de regeling NGK Erkende
Smederij.
kenniscentrum voor het behoud van kleinschalig
specialistisch vakmanschap. Overlegpartner om de
opleiding Smeden op te zetten.
Stichting onder het NGK voor het binnenhalen van
subsidies, aangaan van contracten en uitvoeren van
cursussen
technische VMBO opleidingen (Vakroute), voor de
promotie van de opleiding Smeden
De landelijke branchevereniging van erkende
restauratiebouwbedrijven. De leden zijn "erkend
restauratie bouwbedrijf". Regelmatig overleg om tot
kwaliteitsnormen in de restauratie te komen en hoe die
te laten hanteren door opdrachtgevers.
Partner voor de instroom voor MBO opleiding Smeden
bij ROC Flevoland
Vuurspetters organiseert bedrijfsworkshops en is
daarvoor onderhuurder van de Botterwerf
Voert de bedrijfsaudits uit voor de Erkenningsregeling

Stichting ERM

SVGB

SVS (Stichting Vakcentrum Smeden)

Vakcollege
Vakgroep Restauratie

VMBO Het Baken
Vuurspetters
W&D

