
Gilde deelnemer in project invoering Meestertitel

Gilde-leden als eerste bij “Bona Gecertificeerde Vakman” workshop

De gezamenlijke parketteurs in Nederland gaan dit jaar 
in een project onderzoeken of en hoe zij een landelijke 
en branchebreed erkende Meestertitel kunnen gaan 
invoeren voor het ultieme vakmanschap. 
De Commissie Parket van het Hoofdbedrijfschap 
Ambachten, die optreedt als eigenaar van het project, 
heeft daartoe besloten.

Het project heeft tot doel dat de parketbranche eigen 
standaarden voor excellentie gaat opstellen. 
Die standaarden geven weer wat op dit moment het 
hoogst haalbare is in het vak. Eind september zal 
duidelijk zijn of, met behulp van die standaarden, de 
landelijk erkende Meestertitel zal worden ingevoerd.

Op dit moment zijn er meerdere organisaties die zich 
actief bezighouden met de professionele ontwikkeling 
van parketteurs. Onder hen is het Gilde van Gediplo-

meerde Parketteurs, dat ook actief participeert in het 
project. Het Gilde wil de door hen geïnitieerde titel van 
meesterparketteur professionaliseren.
Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) is al langer 
bezig om in Nederland de Meestertitels op de kaart te 
zetten. Er zijn verschillende beroepsgroepen die de titel 
kennen. Maar in heel veel branches en beroepsgroepen 
is zo’n titel er nog niet. 

Het HBA is van mening dat erkend meesterschap een 
positieve invloed zal hebben op de interesse van 
jongeren in ambachtelijke beroepen. En dat is nodig, 
want er wordt voorspeld dat er over enkele jaren een 
groot tekort zal ontstaan aan deskundige vaklieden 
in de ambachtseconomie. 
Ook zal het erkend meesterschap bijdragen aan het in 
stand houden en ontwikkelen van de (hoge) kwaliteit 
van de diverse branches. (Bron: HBA.nl  31-05-13)

Op 2 en 3 Juli j.l. zijn bij Bona in Haarlem de eerste 
workshopdagen afgerond. Na deze 2-daagse training 
mogen onze deelnemende leden zichzelf officieel 
Bona Gecertificeerd Vakman noemen.
Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers volle-
dige uitleg over de producten van Bona en worden ze 
getraind in het gebruik van alle benodigde machines. 
Het Gilde steunt dergelijke initiatieven van fabrikan-
ten en leveranciers, daar zij het doel hebben de 
kwaliteit en de kennis voor het vak hoog te houden.
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Houd voor de overige data onze 
nieuwsbrief en website goed in 
de gaten!

Het Gilde serieuze partner voor HBA en de overheid
Ondanks alle economische instabiliteit van de laatste tijd mogen wij 
concluderen dat de belangstelling voor het Gilde als vertegenwoor-
diger van een grote beroepsgroep flink in de lift zit. Onlangs is het 
pilotproject voor de herinvoering van de Meestertitel van start gegaan 
( zie onderstaand artikel ), maar ook zijn wij in beeld bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed die de kwaliteit in de restauratiebranche 
inzichtelijk wil maken. Ook zij zijn op zoek naar goed gekwalificeerde 
bedrijven. Het Gilde wordt dus in zijn jonge bestaan momenteel als 
volwaardige en serieuze partner in de parketbranche gezien. Het laat 
duidelijk zien dat samenwerking in deze tijd van groot belang is en 
dat leden van het Gilde  hier hun voordeel uit kunnen halen.   
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