Verslag Netwerkdag Nederland-Vlaanderen 13 oktober 2017

Vrijdag 13 oktober organiseerde de Nederlandse Registrars Groep weer de jaarlijkse netwerkdag
Nederland-Vlaanderen. Deze keer vond de dag in het najaar plaats, omdat zo van de gelegenheid
gebruik kon worden gemaakt om de nieuwe Toolkit voor het geven van koerierstrainingen te
presenteren. Deze toolkit is in juni in Milaan gepresenteerd aan de voorzitters van de Europese
registrarsgroepen, en is het resultaat van deze Europese samenwerking.
Op de netwerkdag, die werd gehouden in het Noordbrabants Museum in Den Bosch, is dieper
ingegaan op de inhoud van de toolkit, en is een voorbeeld gegeven van hoe een koerierstraining
eruit kan zien. Door middel van een “icebreaker” werd gepeild wat de zaal als goede en slechte
kenmerken van een koerier beschouwt. Op groene en gele post-its werden de goede (‘flexibel’,
‘geconcentreerd’, ‘met kennis van zaken’) en slechte (‘gestresst’, ‘niet op de hoogte’, ‘te autoritair’)
eigenschappen opgeschreven.

Pauline Broer van Hizkia van Kralingen deelde vervolgens haar ervaringen met de, soms extreme,
eisen die koeriers kunnen stellen. Iedereen in de zaal was het gloeiend met elkaar eens dat een
goede koerier beter moet weten, en vooral “cool, calm and collected” blijft.
Door een aantal rollenspellen te spelen werden realistische scenario’s aan de orde gesteld, en kon
ook in de schoenen van conservatoren, art handlers en journalisten worden gekropen.

Na de rollenspellen konden er nog vragen worden gesteld aan een panel van deskundigen.
Twee andere presentaties volgden:
Wobke Hooites gaf een update over de situatie rondom niet-verzekeren. Haar blog op Linked-In
heeft veel reacties opgeleverd, en het blijkt een zeer actueel onderwerp te blijven dat de
gemoederen bezig blijft houden.

Christine Lambrechts van het Museum van Hedendaagse Kunst te Antwerpen vertelde over haar
ervaringen met RE-ORG, het programma dat is ontwikkeld door ICCROM en UNESCO om te helpen
met de reorganisatie van depots. Ook dit is een soort toolkit, die is te vinden op http://www.reorg.info/

Na de presentaties konden de deelnemers aan de netwerkdag op de overgebleven post-its hun
feedback schrijven. Uit reacties van deelnemers kwam de vraag naar voren om meer aandacht
voor ‘kleinere musea’. Dit punt neemt het NRG-bestuur graag mee. Collega’s die al een concretere
vraag of een onderwerp hebben wordt gevraagd dit te melden.
Uiteraard was er gelegenheid om vervolgens het museum te bezoeken, waar de tentoonstelling “De
jaren ’80, Doemdenkers & positivo’s” veel nostalgische gevoelens opriep.
De netwerkdag werd afgesloten met een drankje en een bitterbal in het gezellige café Reinders.
Met dank aan alle collega’s die hebben meegewerkt, en aan het Noordbrabants Museum voor de
gastvrijheid.

