VPL secretaris Muriël van der Wal:

“Versterk samen
het branchegevoel!”
In maart 2012 is Muriël van der Wal drie jaar in functie als
secretaris van het bestuur van de Vereniging van Parketvloeren Leveranciers (VPL). Hoog tijd voor een gesprek
over hoe zij haar intrede in de parketbranche destijds ervaren heeft en wat haar indruk is van de huidige situatie:
“Het zelflerend vermogen van de branche kan beter benut
worden. Zo stijgt ook het brancheniveau.”

Van der Wal was voorheen onder andere werkzaam in de
branchevereniging voor zonwering (ROMAZO), de branchevereniging voor stratenmakers en had een eigen aannemersbedrijf. Hoe kwam de parketbranche op haar over toen
ze in maart 2009 secretaris werd van de VPL?
Van der Wal: “Men vond het in het begin vreemd dat ik als
vrouw deze functie ging vervullen in een mannenwereld. Ik
was het zelf wel gewend vanuit de zonwering en de stratenmakers. Nu vinden ze het juist leuk. Ook hadden ze
verwacht dat ik verstand zou hebben van parket, of dat ik
getrouwd zou zijn met een parketman. Nee dus. Ik ben verenigingsmanager. Ik ben als buitenstaander objectief en ben
niet bevooroordeeld. Dat komt mijn werk voor de VPL ten
goede. Ik had verwacht dat de branche marketingtechnisch
hoger ontwikkeld zou zijn. En ik had minder klachten verwacht.”

Is de branche conservatiever dan je had verwacht?
“Ja, ik ging er van uit dat men innovatiever zou zijn en dat
men meer zelflerend is. Meer kennismanagement ook, het
opslaan en delen van vakkennis binnen de branche. Ik had
ook meer saamhorigheid verwacht, zoals bijvoorbeeld bij
de zonwering. Ook daar heerst concurrentie, maar belangrijke zaken regelt men wel gezamenlijk. Misschien komt het
door het sterk groeien van het aantal aanbieders in parket
en de groei van het aantal ZZP’ers dat men elkaar niet meer
zo goed kent en de onderlinge banden dus verwaterd zijn.
Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik de invloed van de
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bouwmarkten op de vloerenmarkt heb onderschat. Ook de
parketbranche heeft er last van.”

Is er wel een echt ‘wij-gevoel’ in de parketbranche?
“Er is weinig historisch besef, er is niets dat de branche met
elkaar verbindt. Ik mis wel eens de trots op het vakmanschap, het specialisme, het ambacht. Dat maakt een parketspecialist onderscheidend van een bouwmarkt of een
grootwinkelbedrijf. Ik maak me wel eens zorgen over het
verloop in de branche, juist de talenten kiezen er nu voor om
iets anders te gaan doen. Het hoort bij deze tijd, maar het is
jammer dat men zich niet altijd bewust is van de positie die
men heeft als specialist.”

Stel dat jij een parketzaak zou hebben...
“Dan zou ik bij een professioneel geleide club willen horen
met andere echte parketspecialisten, die trots zijn op hun
vak en bevlogen over parket kunnen vertellen. Ik zou ook
willen weten wat de landelijke ontwikkelingen zijn in parket
en niet op een algemene MKB manier, maar echt specialistisch. Ik zou dus lid worden van de VPL. Ik zou iets willen
opsteken van mijn vakgenoten. Nu wordt er te weinig kennis
gedeeld en gaat deze helaas verloren.”

Maar er zijn toch branchebrede legvoorschriften en
er is een parketopleiding in Nieuwegein...
“Dat zijn nuttige instrumenten, maar de echte kennis wordt
overgedragen op de werkvloer. Aan elkaar en ook aan de
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consument waarbij je aan het werk bent. Straal uit dat je
trots bent op wat je weet over parket. De branche, dat zijn
niet de anderen, daar maak je zelf ook deel van uit. Durf aan
een concurrent iets te vragen als je het niet weet en help
hem ook als hij iets heeft waar jij een oplossing voor weet.
Samen sta je sterk als specialist ten opzichte van bouwmarkten en andere generalisten. Overigens ben ik ergens
wel blij met de vloerproducten van de bouwmarkten. Die
prikkelen consumenten om het interieur te vernieuwen. Daar
eten wij ook van mee.”

Dus een dubbel gevoel over de grote ketenaanbieders?
“Ja. Maar vergeet ook niet dat een groot deel van die doe
het zelf vloeren uit de bouwmarkt uiteindelijk eindigen op
Marktplaats. Blijkt dat het toch niet zulke handige, makkelijk
te leggen of mooie vloeren zijn. De bouwmarkt richt zich op
gezinnen met mannen die denken dat ze handig zijn. Hoeveel blijft er niet onuitgepakt? En hoe zit het met alleenstaande vrouwen, ouderen, mannen die weten dat ze niet handig
zijn of geen tijd hebben? Daar liggen onze kansen. Ik breek
een lans voor de specialist met goede leggers als de beste
oplossing voor zij die zelf geen vloer kunnen of willen leggen. Het is crisis, mensen hebben meer dan ooit behoefte
aan zekerheid, kwaliteit, aan garantie op een goed gelegde
vloer. Ik verwacht dat een groot deel van de consumenten
zich gaat afkeren van de anonimiteit, het gebrek aan betrokkenheid en de minimale service van de bouwmarkt. Er is een

publiek dat zijn verwachtingen niet ingelost ziet worden in
een bouwmarkt of grootwinkelbedrijf. Met de salarissen die
daar betaald worden en de gebrekkige opleiding kan men
ook geen service bieden. Een goed kleur- of designadvies,
technische informatie, hoe moet de vloer correct worden
gelegd, het onderhoud. Het bouwmarktpersoneel weet het
allemaal niet en je kunt het hen ook niet kwalijk nemen.”

Hoe zie je de personele ontwikkeling in de parketbranche?
“We gaan naar een situatie van ontgroening en verdere
vergrijzing van het personeel. Over 2 jaar hebben we echt
problemen op de arbeidsmarkt, niet alleen bij parket, en zal
men zijn toevlucht nemen tot buitenlands personeel. Onze
beroepsbevolking is ontoereikend, in aantal en ook in gewenst niveau. We geven jonge mensen ook niet meer de
kans om echt te leren. De instap moet zo laag mogelijk, de
eisen moeten minimaal zijn. De instroom wordt naar beneden bijgesteld. Gildevaart geeft degelijk onderwijs, maar het
is mij niet eigentijds genoeg. De jongens moeten gewoon
wel wiskunde en Engels leren, het verhoogt hun niveau en
dat van het aanzien van het beroep. Het zorgt voor een oplossend vermogen op de werkvloer, dat hun hand niet de
hele tijd vastgehouden hoeft te worden door een oudere
collega. Mensen die eigenlijk alleen geschikt zijn voor productiewerk in de fabriek hebben we niet nodig als parketlegger. Het vak wordt pas interessant wanneer de eisen hoger
worden gesteld dan dat nu het geval is. Juist op dit moment,
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nu de vraag in de markt achterblijft, is het ogenblik om de
opleiding aan te passen. Als de markt weer aantrekt heb je
beter opgeleid personeel om aan de slag te gaan. Anders
doen we onze sector te kort.”

vesteren en je nek uit te steken. Laat merken dat je bestaat.
Creëer een community van mensen die elkaar ontmoeten in
jouw zaak en die via facebook en twitter weer andere mensen naar jouw zaak weten te krijgen.”

Het is nu al zo moeilijk om voldoende leerlingen te
vinden. Zou dat beter gaan met hogere onderwijseisen?

Dat klinkt meer als een kroeg dan een parketzaak...

“Ik denk van wel. Dan straal je uit dat er iets van een leerling
wordt verwacht, dan daag je hem uit. Tegelijkertijd weet de
consument ook dat er iemand met een opleiding die echt
hout snijdt over de vloer komt. Ouders van potentiële leerlingen zullen meer perspectief zien in het vak wanneer er
hogere eisen worden gesteld.”

Hoe kan de parketspecialist concreet de concurrentie
aan?
“De kant en klaar interieurs van de bouwmarkten en de Ikea
ontnemen de consument iedere creativiteit. Wanneer je zo’n
totaalinterieur koopt en er verandert één voorwerp dan is alles uit balans. Dan gaan mensen weer kijken naar de specialist die advies kan geven, het one stop shopping gemak van
het grootwinkelbedrijf telt dan niet meer mee. Combineer de
verkoop van houten vloeren nou eens met houten meubelen. Organiseer feestjes in de winkel, voor iedere doelgroep
een eigen avond met eigen consulenten. Leg je een mooie
nieuwe vloer in een nieuwbouwwijk? Geef de mensen korting en houd het feestje daar. Richt een modewinkel gratis in
met een nieuwe vloer, zodat mensen kunnen zien wat je in
huis hebt. Trek dan die kleding weer aan in je eigen winkel,
zo help je elkaar. Verkoop beleving en sfeer. Verkoop luxe
aan mensen die het gewend zijn en, met name, aan mensen
die dat luxegevoel van een mooie nieuwe vloer graag willen.
Goede koffie, zelfgebakken appeltaart, een borrel. Durf te in-
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“So what? Waar het om gaat is dat mensen bij je over de
vloer komen, de sfeer leuk vinden en gaan nadenken over
een nieuwe vloer. Hebben ze een plintje nodig? Geef het
mee. Je zult zien dat ze je de volgende order gunnen. Dat
geldt nog niet voor jonge mensen, maar die leren vanzelf
dat gunnen bij het leven hoort. Nodig de buren uit wanneer
je ergens aan het werk bent, wel met instemming van de
opdrachtgever, natuurlijk. Kan je ook meteen laten zien dat
je verantwoord werkt: stofvrij schuren, lijmen en lakken die
emissievrij zijn. Doe een vloer cadeau aan een goed doel,
met de publiciteit via het lokale nieuws. Wees creatief. Weet
hoe je de mensen kunt bereiken. Denk altijd na. Daarom
moet het opleidingsniveau ook omhoog.”

Loop je niet te ver voor de muziek uit?
“Nee. Je mag je kennis nooit onthouden voor je leden. De
leden van de VPL twitteren inmiddels, checken de site voor
ideeën, delen meer en meer hun kennis. Ik wil als verenigingsmanager bereiken dat de community gedachte terugkeert. Ik wil dat de leden uit hun lidmaatschap kunnen halen
wat er in zit. Het parket moet weer terug in de ambachtelijke
sfeer en transparant gemaakt worden voor de consument.
Klachten komen voort uit verwachtingen die niet worden ingelost. Heeft iemand kleine kinderen en drinkt hij graag rode
wijn? Adviseer geen waxvloer maar een gelakte vloer. Wees
eerlijk en helder naar consumenten, met een natuurproduct
als parket kan altijd iets misgaan. Los het probleem op en
toon daarmee dat je een echte, trotse vakman bent.”

