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Meesters bijeenkomst succesvol verlopen
Op 31 oktober j.l. waren de MeesterParketteurs van het Gilde op uit-
nodiging van Schönox Vloertechniek naar Duitsland afgereisd om een 
bijzondere bijeenkomst te houden. Na het vriendelijke ontvangst door 
onze gastheer, de rondleiding door de fabriek en een lunch, werd de 
middag vooral ingevuld door bedrijfscoach en inspirator Bert Vastert. 
Hij wist de aanwezige leden te boeien en reacties te 
ontlokken middels duidelijke vragen en opmerkingen.
Het doel van deze bijeenkomst: Hoe is het Gilde mo-
menteel bezig en op welke manier kunnen we dat 
de komende jaren blijven verbeteren, werd ruim-
schoots bereikt. Na ruim 3 uur discussie en een korte 
presentatie van de nieuwe consumentenwebsite 
van het Gilde,  was bij vele een goed gevoel achter-
gebleven. Het Gilde is zeker op de goede weg en zal 
de komende jaren langzaam verder groeien naar 
een stabiele organisatie binnen de parketbranche. 

Gilde Parketteurs volgen cursus bij Quick-Step
Om het plaatsen van vinylstroken tot in de perfectie onder 
de knie te krijgen, verzorgde de Quick-Step Academy in no-
vember een cursusdag speciaal voor Gilde Parketteurs. 
Met een aangepast programma, kregen de cursisten alle 
gelegenheid zich deze dag meester te maken in het leggen 
van PVC stroken. Ondanks dat de meeste al veel ervaring 
hadden in het plaatsen van PVC, werd het door de vele tips 
en trucs een leerzame dag. 

Om een officiële Quick-Step Master Installer te worden dient men een intensieve 2-daagse (voor PVC 
vloeren) en / of een 3-daagse (voor laminaat- en parket vloeren) cursus te volgen, welke afgesloten  
word met een examen. Pas wanneer de parketteur het examen met goede resultaten voltooid mag 
hij zich Quick Step Master Installer noemen en krijgt hij het officiële certificaat.

richtlijnen, waardoor het voor opdrachtgevers, 
overheden en opdrachtnemers moeilijk is na 
te gaan of de werkzaamheden wel deugdelijk 
zijn uitgevoerd. 
Door het opstellen van een richtlijn, zullen 
leden van het Gilde in de toekomst meer kans 
krijgen bij dergelijke restauratiewerken be-
trokken te worden. 
De eerst volgende bijeen-
komst staat 13 februari 
2015 op de agenda. 

Het bestuur van het Gilde van Gediplomeerde 
Parketteurs is verheugt te kunnen melden, dat 
er een samenwerking tot stand is gekomen 
met het ERM, de Stichting Erkende Restau-
ratiekwaliteit Monumentenzorg. 
Er zijn concrete afspraken gemaakt dat het 
Gilde in 2015 zal worden betrokken bij het op-
stellen van beoordelingsrichtlijnen voor het
restaureren van parket- en houtenvloeren die
van een monumentale waarde zijn. 
Momenteel ontbreken hiervoor duidelijke 


