
30 maart t/m 1 april 
Vakdagen Parket en Woning-
inrichter en NKP in Gorinchem.

18 mei  
Cursus egaliseren i.s.m. Lecol en 
Lieverdink.

28 mei   
Workshop bij Muboma.

24 september  
Workshopwasziederij “de Vesting”.

26 november  
Workshop voor Gildeleden.

Het Gilde van Gediplomeerde Parketteurs dat in 2012 is opge-
richt door een stel enthousiaste parketteurs, heeft zich in de 
afgelopen jaren bewezen als een organisatie met toegevoegde 
waarde voor haar leden en de parketbranche. De vele workshops 
die wij hebben georganiseerd, de titel “MeesterParketteur” 
die wij in het leven hebben geroepen voor een deel van onze 
leden en de ondersteuning van leveranciers en fabrikanten uit 
de branche, hebben er voor gezorgd, dat het Gilde een partij is 
geworden die het parketvak naar een hoger level heeft weten te 
brengen.

Wij krijgen om deze reden dan ook steeds meer aanvragen van 
parketteurs die zich graag willen aanmelden als lid van het Gilde. 
Maar hoe doe je dat?
Eén van de voorwaarden die wij stellen is dat je middels een di-
ploma kunt aantonen dat je een afgeronde studie “Parketlegger”
hebt gevolgd aan het ROC Midden Nederland ( of het oude Gilde-
vaart-college ). Afhankelijk van het bereikte niveau, kom je in 
aanmerking voor de titel “Parketteur” of “Allround-Parketteur”.

Heb je nooit een opleiding gevolgd, maar heb 
je het vak “in de praktijk” geleerd, dan kun je 
jouw kwaliteiten aantoonbaar maken d.m.v. 
het doorlopen van een E V C - traject ( Eerder 
Verworven Competenties ). 

Hierbij wordt een compleet rapport gemaakt waarin al je werk-
ervaringen, eventueel behaalde certificaten tezamen met een 
portfolio van je werk vermeld staan. 
Via dit traject is het dus mogelijk om in circa 3 maanden een 
E V C - certificaat te behalen, waarna je jezelf kunt aanmelden 
als lid van het Gilde. Het kenniscentrum S H & M helpt je met het 
E V C - traject.

Voor het behalen van de titel “MeesterParketteur” worden aan-
vullende eisen gesteld. Lees hierover meer op onze website of 
neem contact op met het bestuur van het Gilde.

Het Gilde is verheugd te melden dat de Duitse
fabrikant Stauf zich heeft aangemeld als 
“Vriend van het Gilde”. 
Dit familiebedrijf produceert al sinds 1828 
innovatieve lijmsystemen op basis van hoog-
waardige grondstoffen. Daarnaast bieden 

zij een compleet assortiment producten aan 
voor ondergrondvoorbereiding en oppervlakte-
behandeling. Staufprodukten worden o.a. 
verdeeld in Nederland door de Plinten en 
Profielen Centrale.

Lid worden van het Gilde: Hoe doe je dat?

Stauf “Vriend van het Gilde”

De workshops zijn een meerwaarde 
voor leveranciers en Gildeleden.

We willen iedereen uitnodigen om naar de Vakdagen Parket en Woninginrichter in Gorinchem te komen.
Er zijn dan veel Gilde-leden aanwezig tijdens het NKP die je kunnen informeren.


