Inspiratiedag inHout!
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Dé kennisdag voor
parketteurs: bezoek inHout!
Bent u parketteur of verkoopt u houten vloeren? Kom dan op
maandag KBOVBSJ naar het Gildevaart/ROC Midden Nederland
in Nieuwegein voor de inspiratiedag inHout! De eerste editie van dit
gratis event zal u verrassen met interessante workshops, sprekers en
nieuws van vakgenoten, leveranciers en fabrikanten.

Een goede kwaliteit van bedrijven, deskundige
medewerkers en een positief imago van de
parketbranche. Dit streeft de Werkgroep
Parketopleidingen* na. De leden van deze
werkgroep willen laten zien hoe leuk en nuttig
het volgen van een opleiding in deze sector is.
Inspiratiedag inHout! is een gezamenlijk
initiatief van de werkgroep. Tijdens deze dag
staat het bij elkaar brengen, het delen en het
overbrengen van kennis centraal.
Vakbekwaam
Martin Liefhebber, directeur stichting WoonWerk: ‘Aan inHout! werken veel organisaties en
leveranciers mee. Wij steunen het voortbestaan
van de parketopleiding. Want als we in de
toekomst vakbekwame parketteurs willen
hebben, dan moeten we er wel voor zorgen zij
er ook zijn. In de parketbranche draait het niet
alleen om de parketlegger, ook ondernemers
hebben een rol. Zij leveren uiteindelijk de
leerlingen voor de opleidingen. Daarom
promoten wij als WoonWerk opleidingen op
parketgebied bij ondernemers. Voor de
continuïteit van het vak is het ook van belang
dat bedrijven leerlingen aannemen. Hierbij
helpen wij door goed contact te onderhouden
met zowel de scholen als de bedrijven. Ik
verwacht dat InHout! zal bijdragen aan een
positief imago van de branche en opleidingen.’

der Wal
Muriël van

Inhoud
‘InHout! moet dé jaarlijkse kennisdag voor
parketteurs worden. We willen dat deel
nemers zich aan het einde van de dag
realiseren dat kennisoverdracht en opleidingen essentieel zijn voor ons vak’, vertelt
Walter Esch van het Platform Parketbranche.
‘Naast een leuke dag waarin vakgenoten
kennis en ervaringen kunnen uitwisselen,
staan er workshops van leveranciers op het
programma. Denk aan een training over het
leggen van parket op vloerverwarming of
het werken met verschillende lijmen. En het
wordt niet alleen zitten en luisteren, maar
vooral ook doen! De dag vindt plaats in
Nieuwegein, de deelnemers kunnen dus
meteen zien hoe de opleiding in de praktijk
werkt.’
Goody bags
‘Een workshop die dieper ingaat op
verschillende facetten zoals opleidingen,
doorgroeien, marketing en slim en efficiënt
ondernemen staat deze dag centraal’, vertelt
Muriël van der Wal, secretaris VPL. ‘Het is echt
een must om bij te wonen, want je leert net
even wat extra’s over het parketvak. Als
aardigheidje hebben we voor de deelnemers
aan het einde van de dag goody bags klaar
staan die gesponsord zijn door leveranciers.’

*De Werkgroep Parketopleidingen bestaat uit afgevaardigden van De Vereniging van Parketvloeren Leveranciers (VPL),
Stichting Woonwerk, CBW-MITEX, Stichting Hout & Meubel, VPVB, Parketmeesters en het Platform Parketbranche.
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www.werkeninwonen.nl/inhout. De
eerste 40 deelnemers ontvangen gratis
een mp3-speler. Werkgevers die hun
parketteurs inschrijven voor de parket
opleiding maken kans op een iPad.

