Hoe word en blijf ik een
goede parketlegger?

Een praktische handreiking om met
plezier langer en gezonder als
ambachtelijk vakman te werken

Voorwoord
'Vergrijzing probleem voor bouwers’
AMSTERDAM - Door vergrijzing krijgt de bouwsector de komende jaren te maken met
steeds ernstiger personeelstekorten. Vier op de tien werknemers is ouder dan 45 jaar. Dat stelt
PricewaterhouseCoopers (PwC) na onderzoek.
In de bouw is er genoeg te doen. Sommige bedrijven hebben voor jaren werk op de plank
liggen. Echter, de invulling hiervan is onzeker doordat er te weinig werknemers zijn om de
klussen te klaren. Oost-Europese krachten worden momenteel ingehuurd om de tekorten aan
te vullen. Hier komt bij dat de bouwsector te maken heeft met een imagoprobleem. Om
personeel te trekken, moeten de machocultuur en het beeld van zwaar, vies en gevaarlijk werk
bijgesteld worden.

Uit: De Volkskrant, 13 september 2007, door PH.

Uit het bovenstaande krantenbericht kunnen we afleiden dat twee jaar terug al bekend was dat
de bouwsector te maken zou krijgen met het probleem van de vergrijzing. Daarnaast zien we
het probleem van te weinig nieuwe medewerkers duidelijk naar voren komen. Dit komt
voornamelijk doordat de bouw een niet al te goed imago heeft. Deze zelfde problemen zien
we ook terug in de parketbranche, welke onder de sector bouw valt.
In de parketbranche zien we drie belangrijke ontwikkelingen. Allereerst zien we dat er maar
een beperkte groep nieuwe medewerkers elk jaar de opleiding afrondt en aan de slag gaat
binnen de parketbranche. Er is vooral weinig instroom van jonge werknemers. Uit de laatste
cijfers blijkt dat dit er minder dan 20 per jaar zijn. Het aandeel jongeren binnen de branche
neemt af, de branche is dus aan het ontgroenen. Dit hangt net als bij de totale bouwsector
samen met het imago van de parketbranche. Het is belangrijk dat dit imago positiever wordt.
Ten tweede is de parketbranche een branche waarbij lichamelijke klachten en psychische
klachten veel voorkomen. Het parketleggen is lichamelijk zwaar werk en leidt tot veel
lichamelijke klachten. Zo horen we veel over nek-, rug- en knieklachten. Daarnaast kan het
ondernemerschap ook voor veel stress zorgen wat ook niet goed is voor de gezondheid.
Ten derde neemt de groep oudere medewerkers steeds meer toe, de branche vergrijst, dat
betekent dat het aandeel ouderen toeneemt. Op dit moment is meer dan 39% van alle
medewerkers in de parketbranche 45 jaar of ouder.

Minder dan 20 jongeren die
hun opleiding afronden, dat
is weinig!
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Wanneer je niet oppast, kunnen deze ontwikkelingen tot problemen leiden. Om dit te
voorkomen hebben de VPVB, CBW-Mitex en de VPL – met ondersteuning van CBE Staffing
en het Hoofdbedrijfschap Ambachten - een aantal activiteiten rondom deze thema’s
georganiseerd. Er zijn het afgelopen jaar twee soorten workshops gehouden binnen deze
thema’s. De eerste workshop had als titel ‘Vergrijzing & Ontgroening’, de tweede ‘Aandacht
voor de Gezondheid’. In totaal zijn er vijf van deze workshops gegeven. Helaas kon niet
iedereen bij deze workshops aanwezig zijn in verband met volle agenda’s. Naar aanleiding
van de vraag of de inhoud van deze workshops en andere informatie over deze thema’s nog
nagelezen kon worden is dit boekje gemaakt.
Het boekje is verdeeld in drie delen. Het eerste deel is gericht op de Instroom, het tweede deel
op de Uitstroom en het derde op de Vergrijzing & Ontgroening.
1 Instroom
Dat er te weinig parketleggers instromen binnen de branche heeft mede te maken met het
imagoprobleem. Net als de bouw, heeft ook de parketbranche hiervan last. Het imago moet
verbeterd worden. We moeten laten zien dat het beroep van parketlegger (een echte vakman
mag zich parketteur noemen!) veel leuke kanten kent. In het eerste hoofdstuk is er informatie
terug te vinden voor mensen die in de parketbranche willen gaan werken. In dit hoofdstuk
wordt genoemd wat het is om een parketlegger te zijn, de leuke en de minder leuke kanten
worden besproken en ook waar je terecht zou kunnen voor een opleiding tot parketlegger.
2 Uitstroom
Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde parketlegger maar 15 jaar werkzaam is als parketteur.
Daarna gaat hij wat anders zoeken. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat het werk
zowel lichamelijk als psychisch zwaar is. Lichamelijk zwaar is het voornamelijk door het
werken op de vloer. Extra psychisch druk ligt vooral op de schouders van de ondernemers in
de parketbranche. Het tweede hoofdstuk besteden we speciaal aandacht aan over het hoe en
waarom van stress. Het is mogelijk om in dit hoofdstuk te kijken hoe het met je eigen stress
gesteld is.
3 Vergrijzing& Ontgroening
De problemen uit de eerste twee hoofdstukken hangen deels samen met de vergrijzing en de
ontgroening. In dit derde hoofdstuk gaan we op deze onderwerpen nader in. Er wordt gekeken
naar de leeftijden, het geslacht en de generaties in de parketbranche. Ook worden er een aantal
tips gegeven over hoe je hiermee het beste kunt omgaan.
Wij willen met dit boekje niet alleen informatie geven over de meest gesignaleerde problemen
in de parketbranche, maar ook oplossingen aanreiken.
Oké, ik lees
verder!
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1

Instroom

1.1

Wat houdt parketleggen in?

Het parketleggen kan globaal ingedeeld worden in 5 fasen:
1. De voorbereiding.
2. De ondervloer.
3. Het parket.
4. De behandeling.
5. De afwerking.
De voorbereiding: Hierbij is het van belang dat de parketlegger, voordat hij naar de locatie
toegaat, zijn materiaal verzamelt. Zo neemt hij de gereedschappen als een schuurmachine
mee, maar ook materialen die hij nodig heeft, zoals kitten, lijmen en lakken of oliën.
De ondervloer: In de tweede fase gaat de parketlegger op de locatie aan de slag. Allereerst
wordt de vloer geïnspecteerd. Deze wordt – zonodig - geëgaliseerd, waarna hij gelegd en
eventueel geschuurd wordt. In sommige gevallen wordt er op de ondervloer nog een
isolatielaag aangebracht.
Het parket: Nadat de ondervloer klaar is kan het parket gelegd worden. Deze wordt op de
ondervloer gelijmd en gespijkerd.
De behandeling: In de behandelfase wordt het parket geschuurd, gestopt en behandeld met
lak, olie of was.
De afwerking: In de laatste fase wordt de parketvloer afgewerkt met randen. De gewenste
randen zijn door de klant van te voren uitgekozen.

Dit is
interessant als
je nog niets van
parketleggen
afweet!
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1.2

Kwaliteiten van de parketteur

Als parketteur is het van belang om over de volgende kwaliteiten te beschikken:
•

klantvriendelijke houding en in staat goed contact te houden met de klant over het werk

•

vakkennis en vaardigheden, zoals ruimtelijk inzicht

•

kennis van materialen

•

rekenvaardigheid (voor o.a. het berekenen van de grootte van de vloer)

•

financieel inzicht (wanneer je ook werkt als inkoper of verkoper)

•

zelfstandig werken (je werkt vaak alleen)

•

met gereedschappen overweg kunnen

Voor de wat oudere parketteur gelden wat extra kwaliteiten:
•

samenwerken (vaak als je wat meer ervaring hebt krijg je leerlingen mee, of kun je ingezet
worden in projecten waarbij ook anderen werkzaam zijn)

•

informatie overbrengen (dit is van belang wanneer je de leerlingen wat wilt leren)

Ruimtelijk inzicht, check!
Vakkennis, check!
Kennis van materialen, check!
…

Parketlegger in aktie!
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1.3

Loopbaan binnen de parketbranche

Basisvakman parket. De meeste beginners komen eerst in dienst bij een bestaand
parketbedrijf. Dit gebeurt soms door het lopen van een stage tijdens de opleiding tot
parketteur. Wanneer ze de opleiding hebben afgerond zijn ze basisvakman parket.
Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden.
Vakspecialist/STER* parketteur. Dit kun je worden met behulp van interne begeleiding van
het bedrijf. Informeer bij je eigen bedrijf of het ook deze begeleiding geeft. Als vakspecialist
werk je veelal zelfstandig.
Ondernemer. Als zelfstandig ondernemer kun je jouw eigen tijd indelen en zelf beslissen of
je een klus wel of niet wilt doen. Dit geeft veel vrijheid. Let er dan ook goed op dat je weet
wat er allemaal bij het ondernemerschap komt kijken. Denk hierbij aan extra werkzaamheden
als de administratie, onderhandelingen en de klachtenafhandeling. Veel freelancers maken de
fout zich van tevoren niet voldoende te laten voorlichten en zijn vervolgens binnen enkele
jaren niet meer werkzaam als freelancer. Laat je vooraf dus goed inlichten. Je kunt op de sites
van de VPVB, CBW-Mitex en de VPL kijken voor informatie over ondernemen, ook de
Kamer van Koophandel en de belastingdienst kunnen je hier meer informatie over geven. Ook
op de site van het Hoofdbedrijfschap Ambachten is nuttige informatie te vinden.
Uit onderzoek, gedaan in 2005 onder parketbedrijven, blijkt dat 84% van alle eigenaren zelf
een bedrijf hebben opgericht en slechts 11% het bedrijf hebben overgenomen. Iemand, die
voor zichzelf begint, wordt in de branche vaak als freelancer aangeduid. Dat betekent, dat
deze persoon als zelfstandige parketteur zonder personeel werkt en zich vooral toelegt op het
leggen van parket. Meestal beschikt hij niet over een verkoopruimte. Daarnaast zijn er de
parketwinkels, die het vooral moeten hebben van de verkoop en met eigen personeel of met
behulp van freelancers hun klant van dienst zijn met het leggen van houten vloeren.
TIP: kijk ook eens of het overnemen van een bestaand parketbedrijf niet handiger en beter is
dan het starten van een eigen bedrijf!
Eigen baas, dat
lijkt me wel wat!

Website organisaties in de parketbranche: www.vpvb.nl, www.cbw-mitex.nl,
www.vplparket.nl, www.hba.nl, www.woonwerk.org
Website Kamer van Koophandel: www.kvk.nl
Website Belastingdienst: www.belastingdienst.nl
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1.4 Soorten bedrijven
Grofweg zijn er drie soorten bedrijven te onderscheiden in de parketbranche:
• het legbedrijf
• het verkoopbedrijf
• het gemengd bedrijf
Het legbedrijf is gericht op het leggen van parket, het verkoopbedrijf op de verkoop van
parket en het gemengd bedrijf op beiden. Ongeveer tweederde van de legbedrijven bestaan uit
zzp’ers, ofwel zelfstandigen zonder personeel. De andere soorten bedrijven zijn overigens
meestal ook niet zo groot, 92% van de bedrijven heeft namelijk niet meer dan vijf
personeelsleden in dienst. En slechts 2% van de bedrijven heeft meer dan twee vestigingen.
Parketbedrijven zijn dus vaak kleine bedrijfjes, wat als voordeel heeft dat iedereen binnen het
bedrijf elkaar goed kent.
1.5 Wat zijn de leuke kanten?
Veel parketteurs vinden het fijn om zelfstandig te werken. Ook wordt het met de handen
werken als prettig ervaren. Zo geven parketteurs aan dat zij het fijn vinden om fysiek bezig te
zijn, een baan op een kantoor trekt hen totaal niet aan. Naast de werkzaamheden zijn er ook
extra activiteiten waar je naar toe zou kunnen. Zo worden er elk jaar een aantal vakbeurzen
georganiseerd en zijn er tijdschriften waarin veel informatie over de branche wordt gegeven.
De bekendste beurzen en bladen staan hieronder uitgelegd.
1.5.1 Vakbeurs Vloeren
Ieder jaar wordt er de Vakbeurs Vloeren georganiseerd. Deze vakbeurs is gericht op harde en
zachte vloerbedekking. Gedurende drie dagen kunnen ondernemers en relaties binnen de
vloerenbranche elkaar hier ontmoeten. De vakbeurs is georganiseerd om samen te komen en
ideeën op te doen. Deze vakbeurs richt zich voornamelijk op detaillisten, speciaalzaken,
woninginrichters en overige branchegerelateerde bedrijven uit de vloerbedekkingbranche. In
2010 wordt in de Evenementenhal in Gorinchem de zevende editie van deze vakbeurs
georganiseerd, dit keer onder de titel Vakbeurs voor de Woninginrichter. Neem ook eens een
kijkje (www.evenementenhalgorinchem.nl)!
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1.5.2 Europarket
Eens in de twee jaar wordt de Beneluxbeurs Europarket gehouden. Het is een internationale
vakbeurs voor parket, laminaat, kurk en aanverwanten. Deze beurs werd voor het eerst
gehouden in 1999 en is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevende vakbeurs op dit gebied.
Op geen andere plaats presenteert de branche zich zo groot en breed als tijdens Europarket.
Zowel fabrikanten als bezoekers waren het er na de vorige editie duidelijk over eens dat
Europarket de moeite waard is om heen te gaan. In 2010 wordt alweer de 6de editie gehouden.
1.5.3 Nederlands Kampioenschap parketleggen
Elk jaar wordt er een kampioenschap parketleggen georganiseerd door het Gildevaart Instituut
en de Stichting WoonWerk. De parketleggers strijden tijdens het kampioenschap om de Rien
Bouwmeester Bokaal. Deze wedstrijd wordt gehouden tijdens de Vakbeurs Vloeren in de
Evenementenhal in Gorinchem. Als je wilt kijken of jij tot de beste parketteurs van Nederland
hoort, dan kun je je voor deze wedstrijd opgeven!
Juryvoorzitter Aad
van der Bruggen
met
juniorenkampioen
2009 Henk Pruysen:
“Jij hebt echt het
mooiste bord, maar
je hebt dan ook heel
erg je best gedaan.
Zelfs als er een
mooie meid
langsliep, keek je
niet op of om!”

Sjoerd Kiefte krijgt de
Rien Bouwmeester
Bokaal voor senioren
uit handen van
parketdocent Jan van
der Kroef (l), een van
de wedstrijdbegeleiders.
In het midden
juryvoorzitter Aad van
der Bruggen.

1.5.4 Innovation Award
Tijdens het Europarket wordt er ook een prijs uitgereikt. Deze prijs wordt gegeven voor het
meest innovatieve product. In 2008 was Pergo de winnaar van deze prijs. Bezoekers mochten
tijdens de beurs kiezen welk product zij het meest innovatief vonden. Pergo pakte uit met
Sense, met een revolutionaire nieuwe eigenschap: SoftTech™. Deze nieuwe technologie
(waarop een patent werd aangevraagd) dempt het geluid dat van de vloer weerkaatst,
waardoor het comfortabeler wordt om erover te lopen. Een geluiddempende onderlaag wordt
tegen de onderkant van de plank bevestigd, samen met de geluiddempende laag die tijdens de
productie onder het laminaatoppervlak wordt aangebracht. Op die manier wordt het geluid
sterk teruggedrongen.
Heb jij ook een innovatief idee? Wie weet win je de Innovation Award 2010!
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1.5.5 Parketblad
Er is ook een tijdschrift dat speciaal gericht is op de parketbranche. Het Parketblad houdt je
op de hoogte over alle soorten materialen, wetgeving en marktontwikkelingen. Daarnaast
wordt ook de werkgelegenheid op de voet gevolgd. Ook worden de beurzen hierin genoemd.
11 keer per jaar wordt er een blad gemaakt. Via hun site kun je een gratis proefnummer
opvragen: www.parketblad.nl.

1.5.6 Ander vaknieuws
Er zijn nog andere interessante vaktijdschriften voor de parketteur. Bijzonder is het tijdschrift,
dat door onze zuiderburen wordt uitgegeven: Floor Forum. Het blad behandelt niet alleen
ontwikkelingen in Nederland, maar geeft ook informatie over produkten en werkwijzen, die
voor de Nederlandse vakman van belang kunnen zijn. Zie: www.floorforum.be.
Daarnaast is er Mobilia Vloeren, dat gericht is op alle soorten van vloeren en
voerbedekkingen, dus niet alleen voor parket. Zie: www.mobiliavloeren.nl.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven de mogelijkheid om de laatste nieuwtjes zo op je
computer te zien verschijnen. Kijk maar eens naar: www.parketplein.nl en naar
www.vloerenplein.nl.
TIPS voor starters: kijk eens op www.kvk.nl en op www.hba.nl.
Dit had ik
eerder moeten
weten!
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1.5.7 Beursagenda

Benelux!

BENELUX
Agenda 2010
Batibouw
dé Belgische (ver)bouwbeurs voor met name
consumenten, met aandacht voor houten
vloeren
Brussel, 25 februari t/m 7 maart
www.batibouw.com

Here…

Eigen Huis Inrichten 2010 – Nationale
Woonbeurs
Publieksbeurs voor aanbieders op het gebied
van de woninginrichting
Utrecht, 19 t/m 21 maart 2010
www.denationalewoonbeurs.nl
Parket Vakdagen - Vakbeurs voor de
Woninginrichter
Vakbeurs voor vloerbedekkings-, raam- en
wandbekledingsbranche
Gorinchem, 29 t/m 31 maart
www.evenementenhalgorinchem.nl

…I

Europarket
6de internationale vakbeurs voor parket,
laminaat, kurk en toebehoren.
Kortrijk(België), 25 t/m 27 april
www.europarket.com
Bouwrelatiedagen Gorinchem
Trefpunt voor leveranciers en relaties op het
gebied van bouwmaterialen, gereedschappen
en dienstverlening.
Gorinchem, 7 t/m 9 september
www.evenementenhalgorinchem.nl
Bouwrelatiedagen Hardenberg
Trefpunt voor leveranciers en relaties op het
gebied van bouwmaterialen, gereedschappen
en dienstverlening.
Hardenberg, 12 t/m 14 oktober
www.evenementenhalhardenberg.nl
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INTERNATIONAAL
Agenda 2010
Surfaces
dé houten-vloerenvakbeurs aan de
andere kant van de oceaan
Las Vegas, 2 t/m 4 februari
www.surfacesexpo.com

Floors Expo
dé Ierse vakbeurs voor harde en zachte vloerbedekking, zowel
particulier als projectmatig
Dublin, nog niet bekend
www.floorsexpo.com

MosBuild
bouwvakbeurs met speciale aandacht
voor alle soorten vloerbedekking op
MosInteriors Flooring
Moskou, 6 t/m 9 april
www.mosbuild.com

Agenda 2011
DubaiWoodshow
brede vakbeurs voor houttoepassingen,
inclusief vloeren
Dubai (UAE), 13 t/m 15 april
www.dubaiwoodshow.com

WoodMac/FurniTek/WoodBuild China
breed opgezette toeleveringsbeurs voor o.a. de houten-vloerenindustrie
Shanghai, 1 t/m 4 maart 2011
www.woodmacchina.net

Europese Kampioenschappen
Parketleggen
dé ultieme uitdaging voor alle
parketteur!
Poznan (Polen), 27 t/m 29 mei
www.eufapf.org

AU!!!

… Come!!!
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1.6

Wat zijn de minder leuke kanten?

Er zijn zoals bij elk werk, ook minder leuke kanten aan het parketleggen. Het belangrijkste
nadeel is dat het fysiek en mentaal zwaar kan zijn. Veel parketleggers hebben maar een korte
carrière, de gemiddelde tijd dat parketteurs op de vloer werken is 15 jaar. Doordat het werk
fysiek zwaar is, is het van groot belang dat je rekening houdt met je gezondheid. Sommige
parketteurs die een eigen bedrijf hebben vinden het moeilijk om grenzen te stellen. Zij werken
veel te veel uren en dit kan leiden tot stress en andere gezondheidsklachten. Wanneer je lang
op een prettige manier in de parketbranche wil werken houd dan rekening met je gezondheid.
Probeer te voorkomen dat je last krijgt van lichamelijke of psychische klachten.
Voor tips die de gezondheid bevorderen: zie ook het hoofdstuk over vergrijzing en
ontgroening.
Ook blijkt uit het structuuronderzoek onder parketbedrijven in 2005 dat de meeste
ondernemingen een korte leeftijdsduur hebben. De gemiddelde leeftijdsduur blijkt 10 jaar te
zijn. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat de parketbranche zowel fysiek en mentaal
als zwaar wordt ervaren. Of dat de ondernemer over te weinig ondernemersvaardigheden
beschikt. Ook kan er sprake zijn van een bedrijfscultuur, die parketteurs toestaat in hun vrije
tijd bij te klussen. Dat kan ook leiden tot psychische of lichamelijke klachten door te veel
werk.
Zo blijkt dat van alle bedrijven:
• 41% bestaat tussen de 0 en 5 jaar
• 24% bestaat tussen de 6 en 10 jaar
• 23%bestaat tussen de 11 en 20 jaar
• 10% bestaat tussen de 21 en 40 jaar
• 2% bestaat 41 jaar of langer
Dat moet ik écht zien
te voorkomen!

Wanneer je te lang jezelf
overbelast kun je zo ziek worden
dat je niet meer snel herstelt.
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1.7

Waar kun je terecht voor opleidingen en cursussen?

1.7.1 Beroepsopleiding
In Nederland bestaat een goede erkende beroepsopleiding tot parketlegger. Dit is de Beroeps
Begeleidende Leerweg (BBL) bij het ROC Midden Nederland Gildevaart in Nieuwegein. Dit
is een tweejarige opleiding op MBO 2 niveau.
De BBL houdt in dat je werkt en leert tegelijk. Voor het grootste gedeelte, tenminste 60% ben
je werkzaam in een bedrijf of instelling. Er wordt dus voornamelijk geleerd door ‘te doen’.
Het bedrijf waar je werkt moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit betekent dat je er taken kunt
uitvoeren die bij de opleiding horen. Ook worden hier praktijktentamens uitgevoerd. Op de
werkplek heb je als begeleider de praktijkopleider. De opleiding van ROC Midden Nederland
onderhoudt contact met de praktijkopleider binnen het leerbedrijf.
Tijdens deze voornamelijk praktijkgerichte opleiding leer je meer over hout, parket,
gereedschap, materialen en werkvoorbereiding om een parketvloer uit te zetten en aan te
brengen. Er wordt geoefend met het leggen van tapis- en plankenvloeren en omgaan met
obstakels en randafwerking.
De resterende tijd volg je lessen op school. De lesstof wordt hier aangeboden in modulen,
waarbij steeds een afgerond stuk stof behandeld wordt. Er wordt gedeeltelijk klassikaal les
gegeven en gedeeltelijk werk je zelfstandig aan opdrachten. De lesboeken zijn ook
voornamelijk op de praktijk gericht. Er zijn dus veel praktijkvoorbeelden in terug te vinden.
De mensen die de BBL opleiding volgen zijn vaak iets ouder. De gemiddelde leeftijd is 25
jaar. De branche hoopt op de instroom van meer jonge mensen.
Als je interesse hebt in het volgen van deze opleiding kun je het beste contact opnemen met
het ROC over de voorwaarden voor de toelating. Of kijk even op de website:
http://www.rocmn.nl

De opleiding tot
parketlegger wordt
gegeven bij het
ROC Midden
Nederland
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1.7.2 Bijscholing
Wanneer je al enige ervaring hebt met parketleggen, maar je je toch graag wilt bijscholen dan
kan dat via de Stichting WoonWerk. Zij bieden verschillende cursussen aan op het gebied van
parketleggen. Sommigen zijn gericht op het leggen van patronen, anderen meer op de
afwerking en weer anderen meer op het leggen van onder-en tussenvloeren. Kijk voor meer
informatie op de volgende websites: www.caowonen.nl, onder opleidingen, gevolgd door
cursuskalender, en als je commercieel bent ingesteld: www.lereninwonen.nl.
Daarnaast worden er 4 à 5 keer per jaar seminars gehouden door leveranciers. Hier wordt
vaak veel informatie over de producten verstrekt.

Ik zou dit
patroon ook
wel willen
leren maken!
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UITSTROOM
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2

Uitstroom

Een van de belangrijkste redenen dat veel parketleggers uitstromen is dat ze het werk niet
meer aankunnen. Ze zijn ofwel lichamelijk ofwel geestelijk opgebrand. Het is belangrijk om
dit te voorkomen, zodat je met veel plezier en zonder klachten nog lang door kunt werken. In
dit hoofdstuk zullen we de klachten die kunnen ontstaan eens op een rijtje zetten en zullen we
uitleggen hoe je deze klachten kunt voorkomen. Ook kun je zelf een test doen om te kijken of
je last hebt van stress.
Bovenstaande klachten zijn niet alleen van toepassing op de wat oudere werknemers. Wist je
dat psychische problemen meer voorkomen bij jongere werknemers dan bij oudere
werknemers?
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft in 2006 5.582 meldingen
gehad van werkgebonden klachten:
• 78 % lichamelijke klachten
• 22 % psychische klachten
2.1 Lichamelijke klachten
Lichamelijke klachten die veel gehoord worden in de
parketbranche zijn:
•
•
•

last van de rug
last van de knieën
last van de schouders

Ja, daar heb ik ook
wel eens last van.
Vooral van die
knieën.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat dit onder de beroepsbevolking in Nederland veel
voorkomende klachten zijn, evenals last van de handen. Dit is niet alleen een beeld van de
laatste jaren, in 1998 was dit ook al het geval. Dit is te zien aan onderstaande tabel. Zo geeft
meer dan 50% van alle Nederlanders aan veel last te hebben van lichamelijke belasting.

Veel

Gemiddeld

Weinig

1998Voorkomen lichamelijke klachten als rug-, knie-, schouder, nek- en handpijn.
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2.2

Psychische klachten

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 1/3 van de 900.000 WAO’ ers
in Nederland arbeidsongeschikt is geworden door psychische klachten. Psychische klachten
zijn dus een belangrijke oorzaak bij mensen die arbeidsongeschikt worden. Maar wat valt er
onder deze psychische klachten? De twee belangrijkste klachten zijn stress en burnout.
2.2.1 Stress
Uit onderzoek is gebleken dat meer dan drie miljoen mensen in Nederland last hebben van
stress. Wanneer je met deze problemen lang blijft doorlopen heeft dit nare gevolgen.
Factoren die de kans op stress vergroten:
• hoge werkdruk,
• onderbezetting,
• gebrekkige planning,
• lichamelijke belasting,
• veel routinewerk, en
• meer verantwoordelijkheden in combinatie met minder vrijheid.
Veel van de genoemde factoren zijn van toepassing op het beroep van parketlegger. We
kunnen hieruit de conclusie trekken dat het werk van parketlegger zeer gevoelig is voor stress.
Hoge werkdruk wordt als eerste factor genoemd. Werkdruk is in principe goed. Wanneer er
geen werkdruk zou zijn zou het namelijk niet goed gaan met het bedrijf. Ook zorgt het voor
een mindere motivatie, wanneer er geen werkdruk is. Waarom zou je deze week een project
afmaken, als dit ook volgende week of die week erna kan? Echter wanneer de werkdruk hoog
is en tot werkstress leidt, is het tijd om hier iets aan te doen.
Onderbezetting is de tweede factor die tot stress kan leiden. Wanneer je met weinig mensen,
veel werk moet verzetten dan is er een grote kans dat dit tot een druk leidt, welke weer tot
stress leidt.
Werkdruk is op zich goed!
Wanneer werkdruk werkstress wordt, heb je een probleem!

Psychische klachten, nou
daar heb ik geen last van
hoor!…Toch?
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Een gebrekkige planning is de derde factor. Wanneer er sprake is van een gebrekkige
planning wordt de kans op misverstanden groot: zo kan het zijn dat klanten op dezelfde tijd
ingepland worden. Je kunt natuurlijk niet op twee plekken tegelijk zijn. Misverstanden zorgen
voor extra veel werk, omdat er tijd gaat zitten in het oplossen ervan. Tijd die je misschien al
niet hebt doordat je het al heel druk hebt. Hierdoor kan weer stress ontstaan.
Lichamelijke belasting. Uit onderzoek is gebleken dat de lichamelijke belasting in de
parketleggersbranche hoger is dan het gemiddelde van de totale Nederlandse
beroepsbevolking. De lichamelijke belasting kan als zwaar worden ervaren en tot stress
leiden. Zie ook het kopje lichamelijke klachten.
Veel routinewerk kan ertoe leiden dat je geen uitdaging meer vindt in je werk. Hierdoor kun
je ook stress ervaren.
Meer verantwoordelijkheden in combinatie met minder vrijheid kunnen ervoor zorgen
dat het je teveel wordt. Je moet meer werk afleveren, maar door de weinige vrijheid die je
hebt, wordt het moeilijk om dit werk op je eigen manier uit te voeren. Dit kan ook tot stress
leiden.
Stress ontstaat als de eisen die er aan je worden gesteld, niet haalbaar zijn voor je.
• Belangrijk hierbij is ook hoe iemand het beleeft. Bij de één leidt een bepaalde
situatie wel tot stress en bij de ander niet.
• Buiten “werkstress” kunnen ook positieve gebeurtenissen stress opleveren.

…heb nu geen tijd om
daarover te praten!

Wil je weten hoeveel last van stress je hebt, doe dan de stresstest!
Deze is te vinden in bijlage 1.
Stress?
Ikke?...

…heb het veel
te druk!
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2.2.2 Hoe herken je stress?
Stress is te herkennen aan de hand van een aantal factoren. Wanneer je naar je omgeving kijkt
is er een grote kans dat je mensen kent die te maken hebben met een hoge mate van stress.
Misschien heb je er zelf wel (eens) last van. Maar hoe weet je zeker of dit ook het geval is.
Aan de hand van onderstaande factoren kun je herkennen of mensen last hebben van stress.
Mensen met stress…
•
•
•
•
•
•
•

zijn sneller prikkelbaar / sneller geïrriteerd,
hebben minder zelfvertrouwen,
kunnen moeilijk “nee” zeggen,
zijn besluiteloos,
zijn lusteloos,
uiten negatief gedrag, zoals schelden of agressie, en
gebruiken veel drank- en tabaksproducten (meer dan voorheen).

2.2.3 Gevolgen van langdurige stress
Wanneer je een langere tijd last hebt van stress kan dit vervelende gevolgen hebben. Zo kun je
last krijgen van:
Goh, dat is niet niks!
• slapeloosheid
• concentratiestoornissen
• vermoeidheid
• meer of juist minder trek in eten
• huidproblemen
• een verzwakt immuunsysteem, waardoor ze vatbaarder zijn voor allerlei infecties
• een verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte, met kans op hart- en
vaatziekten
• er zijn onderzoeken die ook kanker in verband brengen met stress, maar hierover
verschillen de meningen
• burnout

Slapeloosheid een gevolg van langdurige stress
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2.2.4 Burnout
Zoals eerder al genoemd, is burnout steeds meer een probleem aan het worden in Nederland.
Zo blijkt dat 1 op de 10 Nederlanders last heeft van een burnout. Maar wat houdt dit nou
eigenlijk in?
Burnout is een uitputtingsreactie van lichaam en geest door een lange periode van stress.
Hierbij kun je merken dat je steeds minder in staat bent om te voldoen aan de eisen van je
bedrijf en aan je eigen eisen.
Kenmerken van burnout zijn:
• emotionele uitputting
• ongewone vermoeidheid
• een verminderde betrokkenheid en/of afstandelijke houding naar het werk
• het gevoel niet meer goed je werk te kunnen uitvoeren
Wat onderscheidt burnout van stress? Het grootste verschil tussen beiden is dat wanneer de
oorzaak weggenomen wordt, er bij stress weer snel herstel kan optreden, maar bij burnout
niet. Bij burnout blijven de symptomen nog een tijd aanhouden.
Personen die gevoelig zijn voor een burnout zijn voornamelijk tussen de 20 en 40 jaar oud en
hebben een hoog verwachtingspatroon van hun baas. Daarnaast komt burnout het meest voor
bij mensen die met andere mensen in hun werk in contact komen en een dienst verlenen aan
deze mensen. Zo zijn bijvoorbeeld leraren vatbaar voor een burnout.
2.3

Wat betekent dit voor je bedrijf?

Naast dat lichamelijke en psychische klachten heel naar zijn voor degene die er last van heeft,
heeft het ook gevolgen voor je bedrijf. Het betekent dat je menskracht kwijt bent. Dit zorgt
allereerst voor minder omzet, terwijl de loonkosten voor deze kracht blijven bestaan. Het kost
dus geld.
Daarnaast is het zo dat je met minder mensen in principe dezelfde hoeveelheid
werkzaamheden moet uitvoeren. Wanneer je niet snel een invaller kunt vinden betekent dit
meer werkdruk voor de werknemers die nog wel werkzaam zijn. En een hogere werkdruk
vergroot de kans op stress, burnout en uiteindelijk uitval. Je belandt hiermee in een vicieuze
cirkel: er valt iemand uit, hierdoor wordt de werkdruk hoger voor de achterblijvers, hierdoor
neemt de kans op stress en burnout toe en uiteindelijk de kans op uitval, waardoor de
werkdruk voor de achterblijvers weer toeneemt… Het is dus van groot belang dat je de
lichamelijke en psychische klachten zoveel mogelijk probeert te voorkomen! Zowel voor
jezelf als voor het bedrijf en je collega’s.
1 op de 10!!!
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Cartoon met dank aan Wikimedia Commons
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2.4

Bevorderen van langer doorwerken

Wanneer je langer wilt werken is het belangrijk dat je de lichamelijke en psychische klachten
zoveel mogelijk probeert te voorkomen en/of beperken. Hieronder volgen een aantal tips.
2.4.1 Lichamelijke klachten
Een van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om de lichamelijke klachten zoveel
mogelijk te beperken is door middel van regels. Zo is er de Arbeidsomstandighedenwet (of
kortweg Arbowet). Dit is een wet met regels voor werkgevers en werknemers die betrekking
hebben op veiligheid en gezondheid. Overigens gelden sommige regels ook voor
meewerkende ondernemers en ondernemers zonder personeel!
Het doel van deze wetgeving is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te
voorkomen.
Een andere manier om lichamelijke klachten zoveel mogelijk te voorkomen is door gezond te
leven. Hierdoor kan je lichaam meer aan en zul je minder klachten ervaren. Je kunt hierbij
denken aan:
•
•
•

voldoende lichamelijke beweging (minimaal een half uur per dag)
gezond eten (200 gram groenten, 2 stuks fruit en gevarieerd eten)
genoeg drinken (minimaal 2 liter water per dag)
Weet je genoeg over deze Arbo-wet? Test je kennis! Zie bijlage 2!

2.4.2 Psychische klachten korte termijn
Op de korte termijn kun je op een ongezonde of een gezonde manier je klachten verminderen.
De manier die niet wordt aangeraden, maar toch veel gebeurt is de ongezonde manier. Het
voordeel van deze manier is dat het helpt te ontspannen. Het nadeel is dat het verslavend
werkt en maar even effect heeft. Daarnaast brengt het vaak nog andere problemen met zich
mee, zoals een slechte gezondheid.
Ongezonde manier:
• alcohol drinken
• roken
• extra veel eten
• het slikken van medicijnen

Ik wist niet dat
sporten ook nog
leuk kon zijn, haha!
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De gezondere manier is meer aan te raden. Dit helpt ook te ontspannen en werkt niet
verslavend. Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van je gezondheid en welzijn.
Gezonde manier:
• diëten
• massages
• sporten
• muziek
• andere relaxmethodes
2.4.3 Psychische klachten lange termijn
Op de lange termijn valt meer te denken aan:
•
•

De achterliggende oorzaak zoeken en deze aanpakken
(erger) voorkomen

Voor het zoeken van de achterliggende oorzaken kan het handig zijn om met iemand hierover
te praten. Wellicht kun je in je directe omgeving iemand vinden die je hier goed bij kan
helpen. Anders kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met een psycholoog. Deze
mensen hebben ervoor geleerd om psychische klachten aan te pakken. En het kan vaak hele
goede inzichten geven. Samen met een psycholoog kijk je wat er aan de hand is en maak je
een plan om de klachten aan te pakken.
2.5 Vitaliteit
Een van de manieren om psychische en lichamelijke klachten zoveel mogelijk te voorkomen
is door vitaler te worden. Met vitaliteit wordt bedoeld dat je meer levenskracht hebt. Ofwel je
kunt meer aan. Wanneer je een tegenslag te verduren krijgt dan maakt dit je minder van slag
en is de kans kleiner dat je stress ervaart.
Vitaliteit is volgens het woordenboek:
Levenskracht, levendigheid, bezieling, dynamiek,
het bezit van levenskracht, vatbaarheid voor het leven.

Wanneer je wilt weten hoeveel je van vitaliteit afweet doe dan de vitaliteittest!
Deze is te vinden in bijlage 3!

Als vitale vent kan ik de hele wereld
aan!
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Wanneer je wil kijken hoe je vitaler kunt worden, beantwoord dan de volgende vragen voor
jezelf. Kijk of wat je graag wilt (je wensen) overeenkomen met wat je nu doet (wat kun je?).
Wanneer deze twee in balans zijn ben je automatisch vitaler. Wanneer dit niet het geval is kun
je kijken wat je kunt doen om dit wel in balans te krijgen.
Je wensen:
• wie ben ik (geworden)?
• wat wil ik (anders)?
• wat motiveert mij?
• wat zijn mijn kwaliteiten?
Wat kun je?
• waar ben ik goed in?
• heb ik scholing nodig?
• wat is mijn toekomstvisie?
• hoe kom ik tot een goede keus?
• hoe zorg ik dat mijn keus realiteit wordt?

Onderwerpen die persoonlijke vitaliteit
positief beïnvloeden:
1. Nooit ‘oud’ worden
2. Actief in beweging blijven
3. Positief denken en doen
4. Relaties doen er toe
5. Altijd een zinnig doel hebben
6. Rust,rust, rust

Ik ben goed in met mijn handen werken
en ik vind het heel leuk! Dat lijkt me in
balans!
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2.6

Tips

Een aantal tips uit de praktijk. Om te voorkomen dat je in de stress schiet kan het handig zijn
om wat te doen met de volgende tips. Deze tips zijn afkomstig uit de praktijk van zzp’ers.
1. Probeer zaken te delegeren:
• je hoeft niet alles zelf te doen
• taken waar je zelf niet goed in bent kun je het beste uitbesteden
2.
•
•
•

Zet voor jezelf op een rij wat je moet doen:
vaak geeft alleen al het op papier zetten van de taken rust in je hoofd
het geeft overzicht
wanneer er iets verandert kun je dit bijhouden, zodat er geen misverstanden ontstaan

3. Je bent nooit klaar:
• wanneer je een eigen bedrijf hebt ben je nooit klaar met je werkzaamheden, probeer toch
voor jezelf een grens te trekken
4. Agenda beheer
• probeer een goede balans tussen werk en privé te maken
• plan minimaal een keer per week iets in je agenda in wat niets met het bedrijf te maken
heeft
5. Samenwerken
• praat regelmatig over je werk met je partner of met een collega en doe je voordeel met hun
raadgevingen
• kijk hoe je met een collega een oplossing kunt vinden voor calamiteiten, bijvoorbeeld dat
je onverwacht je werk niet kunt afmaken
TIP: last van stress? Kijk eens op www.spanningsklachten.nl!
Tips zijn
altijd goed!

Tijdens een telefoongesprek in januari 2009 gaf een van de VPVB leden aan dat het
ook helpt om te kijken naar de instelling die je hebt. Zo kun je werken om zoveel
mogelijk geld te verdienen, maar dit gaat vaak ten koste van aandacht voor de
gezondheid. En wat heb je er uiteindelijk aan om veel geld te hebben, wanneer je er
niet van kunt genieten omdat je ziek bent. Een betere instelling is volgens hem om te
werken voor een goede boterham en daarbij rekening te houden met je gezondheid.
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VERGRIJZING & ONTGROENING
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3

Vergrijzing & Ontgroening

In heel Nederland zien we dat de Vergrijzing en Ontgroening toeneemt. Dit wil zeggen dat er
steeds meer ouderen zijn en minder jongeren in het werkende leven. In dit hoofdstuk kun je
zien hoe de parketbranche er op dit gebied voor staat. Welke generaties zijn er werkzaam in
de parketbranche en wat zijn de kenmerken van deze generaties.
3.1

Vergrijzing en Ontgroening in de parketbranche

Even wat cijfers op een rijtje. Binnen de parketvloerenleggersbedrijven is in 2005…
•
•
•
•
•
•

5% jonger dan 25 jaar
22% tussen de 25 en 34 jaar oud
34% tussen de 35 en 44 jaar oud
27% tussen de 45 en 54 jaar oud
11% tussen de 55 en 64 jaar oud
1% is 65 jaar en ouder

Aan de hand van de cijfers kun je opmerken dat de gemiddelde leeftijd in de branche tussen
de 35 en 44 jaar ligt. Deze groep is groter dan het Nederlands gemiddelde van de zelfstandige
ondernemers, dat 32% bedraagt. De gemiddelde leeftijd van ondernemers is 38 jaar in 2007;
de gemiddelde leeftijd van de totale beroepsbevolking is in 2007 39,8 jaar.
Toch valt er te zien dat er eveneens een grote groep ouderen werkzaam is in de parketbranche.
39% is 45 jaar of ouder. Voor de toekomst is de verwachting dat deze groep alleen maar
groter wordt, doordat de grote groep 35-44 jarigen ook ouder wordt. Overigens is dit
percentage veel lager dan het landelijke gemiddelde van 63% van zelfstandige ondernemers:
kennelijk een grote vroegtijdige uitstroom uit de branche!
En dan is er nog de Ontgroening. In de parketbranche blijkt dat er jaarlijks maar 15 jongeren
hun opleiding tot parketlegger afmaken. Er is dus sprake van weinig nieuwe instroom van de
jongeren. Het is daarom belangrijk dat de mensen die werken zo lang mogelijk meegaan,
omdat het lastig is aan nieuwe mensen te komen.

Vergrijzing is de toename van het aandeel ouderen in de bevolking.
Ontgroening is het afnemen van het aandeel jongeren in de
bevolking.
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3.2

Werkduur in de parketbranche

In de parketbranche werken de meeste mensen fulltime. Er is maar een klein gedeelte dat
parttime werkt. In cijfers ziet dit er als volgt uit:
Fulltimers (32 uur of meer per week)

80%

Parttimers (12 t/m 31 uur per week)

16%

Parttimers (minder dan 12 uur per week)

4%

Daarnaast is het opvallend dat er voornamelijk mannen werken in deze branche:

80% is man

20% is vrouw
Eveneens opvallend is dat de meeste parketleggers slechts 15 jaar lang werkzaam zijn. Veel
mensen die ouder worden blijven niet werken in deze branche, maar zoeken ander werk.
Hierdoor gaat er veel kennis en mankracht verloren. Het is van groot belang dat dit zoveel
mogelijk voorkomen wordt.

Er mogen best wat
meer vrouwen
bijkomen in ons vak!
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3.3

Generaties in de parketbranche

In de parketbranche zien we dat niet elke leeftijdsgroep hetzelfde vertegenwoordigd is. Zoals
eerder genoemd is het grootste deel tussen de 35 en de 44 jaar oud. Grofweg zijn er 4
generaties waar te nemen:
Babyboom generatie

Pragmatische generatie

Generatie X

Screenagers

Wat is een generatie?
Een generatie is een groep mensen die allemaal in een zelfde periode zijn
geboren. Zij hebben te maken gehad met dezelfde invloeden in hun
omgeving, zoals ontwikkelingen in het onderwijs, in de mode, e.d.
3.3.1 De babyboom generatie
De babyboom generatie is de oudste werkzame generatie op de werkvloer.
De medewerkers van deze generatie zijn geboren tussen 1940 en 1955.
Van deze groep wordt gezegd dat ze vaak de hoogste posities hebben. Een
voorbeeld van iemand uit deze generatie is Bert. Bert is op dit moment 61
jaar, hij is de baas van een parketbedrijf. Al vroeg is hij begonnen met
werken. Eerst werkte hij 9 jaar bij een houtzagerij. Hier klom hij al snel op naar een
leidinggevende functie. In deze tijd kwam hij Truus tegen, waarmee hij trouwde en 4
kinderen kreeg. In de laatste jaren bij de houtzagerij volgde hij een cursus over het opzetten
van een eigen bedrijf. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Hij was toen 29. Op een dag
liep hij Herman, een oude vriend van vroeger tegen het lijf, deze werkte als parketlegger.
Dit leek hem ook wel wat. Toevallig zochten ze bij het bedrijf waar Herman werkte nog een
man. Bert begon hier een nieuwe carrière. Binnen 15 jaar krabbelde hij op tot baas van het
parketbedrijf. Bert wordt altijd gezien als een vriendelijke man. Ruzies probeert hij te
voorkomen door rustig met mensen te praten over wat er aan de hand is. Daarnaast is hij een
echte teamspeler. Hij onderhoudt contact met iedereen en probeert elke week een
vergadering te houden waarbij alle medewerkers aanwezig zijn en hun zegje mogen doen.
Besluiten worden soms genomen door te stemmen. Hij houdt van veel structuur en er is dan
ook een duidelijke hiërarchie te vinden in het bedrijf. Daarnaast is hij ook statusgevoelig, hij
wil altijd even laten weten dat hij de baas is. Echter toch wordt hij als rechtvaardig ervaren,
hij luistert naar de ideeën van de medewerkers.
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3.3.2 Generatie X
Generatie X is de generatie die na de babyboom generatie komt. De mensen
in deze generatie zijn geboren tussen 1956-1970. Deze generatie zit minder
vaak op de hogere posities. Jan, is een voorbeeld van een typische X-er. Op
dit moment is hij 43 jaar. Jan is een man die wanneer hij iets doet, hij het
goed wil doen. Kwaliteit staat voorop. Hij werkt nu alweer 20 jaar bij
hetzelfde parketbedrijf. En als hij eerlijk is, had hij het tot een half jaar
terug een beetje gehad met zijn werk. Maar actief op zoek naar iets nieuws was hij niet. Het is
een man die niet erg opvalt binnen het bedrijf, het is een man van weinig woorden, maar
wanneer er ergens een oplossing voor gevonden moet worden wil hij altijd meedenken. Hij
komt erg realistisch over, maar neigt naar de sceptische kant. Hij loopt niet zo met zichzelf te
koop. Verder is Jan een goede vader. Hij is erg gericht op zijn gezin en wanneer hij over hen
vertelt zie je dat zijn ogen stralen.
Sinds een half jaar heeft hij een jonge jongen, Nick onder zich. Hij mag hem alle kneepjes van
het vak leren. Eerst wist hij niet of hij dit wel wilde, maar nu een paar maanden verder is hij
zeer enthousiast. Hij merkt dat hij weer zin heeft om naar zijn werk te gaan. Dit komt doordat
hij weer een nieuwe uitdaging heeft. Hij merkt dat hij de jongen veel kan leren en dit doet
hem goed. Ook merkt hij dat hij veel van de jongen kan leren. Zo heeft de jongen hem wat
nieuwe kneepjes geleerd. Daarnaast heeft hij Jan doen inzien dat deze soms teveel op de korte
termijn gericht is, in plaats van de lange termijn.
3.3.3 De pragmatische generatie
De pragmatische generatie is de derde generatie op de werkvloer.
Deze generatie bestaat uit de mensen die geboren zijn in de periode van 1971
tot 1980. In de parketbranche is dit de groep die het best vertegenwoordigd
is, samen met de generatie X. Willem is van de pragmatische generatie.
Hij is op dit moment 32 jaar oud. Willem wordt gezien als een echte ondernemer. Hij is nu mede-eigenaar en wil binnen 8 jaar volledig eigenaar zijn.
Hij is zelfverzekerd en heeft een vlotte babbel. Daarnaast is hij altijd bezig
met hoe dingen beter kunnen verlopen. Hij houdt de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe
materialen altijd goed in de gaten. Wanneer hij het nut van nieuwe middelen inziet, schaft hij
ze aan. Hij kijkt dan altijd twee maanden of de nieuwe middelen doen wat ze beloven en als
dit niet het geval is, dan gaan ze weer snel eruit. Een van zijn eigenschappen is dan ook dat hij
heel kritisch is. Hij neemt niet zo snel iets zomaar aan. Hij staat zeker wel open voor nieuwe
ideeën, maar iemand moet deze wel goed kunnen onderbouwen. Het liefst wint hij dan ook
adviezen in bij experts. Via de leveranciers heeft hij veel contacten met deze experts. Zijn
medewerkers vinden dat Willem altijd eerlijk is, hij zegt waar het op staat. Daarnaast is hij
van de korte lijntjes, als hij iets van je wilt dan komt hij direct naar je toe, in plaats van dat via
zijn secretaresse te regelen.
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3.3.4 De screenagers
Tot slot zijn er de screenagers. Dit is de jongste groep die werkzaam is in
De parketbranche. Deze groep is geboren vanaf 1981. Marieke is een van
hen. Zij is op dit moment 18 en is bezig met haar opleiding bij Gildevaart.
Marieke is een hele gezellige meid, die heel goed weet wat ze wil. Ze wil
op dit moment zo goed mogelijk leren parket te leggen en gaat hier
volledig voor. Ze vindt het erg fijn om te leren terwijl ze werkt. Dit is voor
haar een goede manier. Op het werk zoekt ze zoveel mogelijk contact met
iedereen. Dan maakt ze weer een praatje hier, dan weer daar. Ze vindt het
gezellig en heeft het idee dat ze van iedereen wat kan leren. Alle informatie die ze zo krijgt
neemt ze in zich op en ze kijkt wat voor haarzelf bruikbaar is. Ook vind ze het belangrijk om
zichzelf te kunnen zijn en dat anderen zichzelf zijn. Ze heeft veel verschillende vrienden en
niet alleen in Nederland. Via Internet houdt ze voornamelijk contact met haar Spaanse
vrienden die ze afgelopen zomer op vakantie ontmoet heeft.
3.4 Verschillende generaties vragen verschillende benaderingen
Wat we zien is dat de babyboom generatie voornamelijk op de hoogste posities zit op dit
moment. Zij bepalen nu voor het grootste gedeelte wat er gebeurt binnen het bedrijf. De
generatie X, ofwel de tweede generatie, hoeft niet altijd op de hogere posities, zij zijn meer
gericht op hun gezin. De pragmatische generatie gaat de hogere posities langzaam overnemen
van de babyboomers. En tot slot zijn er de screenagers die net beginnen op de arbeidsmarkt.
Zij staan ervoor open om veel te leren en het liefst door middel van doen.
Wat je ziet is dat de verschillende generaties andere behoeften en kenmerken hebben. Voor
bedrijven is het van belang wanneer ze hun personeel langer willen behouden om rekening te
houden met deze behoeften en kenmerken. Zo doe je als werkgever de X-ers een groter
plezier met een dag dat ze met hun gezin kunnen doorbrengen dan bijvoorbeeld de pragmaten.
De pragmaten vinden het vermoedelijk weer interessanter om naar een bijeenkomst te gaan
waar veel experts aanwezig zijn. Het blijkt namelijk dat zij het meest van experts willen
aannemen. De screenagers vinden het juist fijn om te werken terwijl je leert. Op al deze
kenmerken kun je als werkgever inspelen. Je medewerkers zullen zich hierdoor meer
begrepen voelen en meer gemotiveerd blijven om voor het bedrijf te blijven werken.

Ik zou wel graag een auto
van de zaak willen!!!
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3.5

Tips

•

Een tip om voldoende personeel te krijgen is om oudere medewerkers aan te trekken. Wat
dacht je van ouderen die in het verleden als parketlegger hebben gewerkt? Zij hebben de
kennis!

•

Bedenk dat oudere werknemers minder kans op Psychische klachten hebben. Ze hebben al
meer meegemaakt in hun leven en weten hierdoor beter hoe ze goed met stressvolle
situaties om kunnen gaan.

•

Oudere werknemers zijn minder vaak ziek dan jongere werknemers. Echter wanneer ze
ziek zijn, zijn ze vaak langer ziek.

•

Volg een workshop generatiemanagement. Tijdens deze workshop zal er gekeken worden
hoe de generaties in jouw bedrijf verdeeld zijn. Samen wordt er gekeken hoe je het beste
je medewerkers kunt motiveren. Je kunt hiervoor contact opnemen met CBE Staffing, kijk
voor meer informatie op: www.cbestaffing.nl.

•

Ga een gesprek aan met je medewerkers over wat zij graag zouden willen bereiken de
komende tijd. Misschien zouden ze nog wel graag andere vaardigheden willen leren. Als
je hier open met ze over praat kan dit je relatie met je medewerkers bevorderen.

•

Wanneer je geen medewerkers hebt, maar een eigen bedrijf maak voor jezelf dan een
lijstje met daarop wat je nog zou willen bereiken. Dit kan je inzicht geven in wat je wil en
kan. Daarnaast kan het helpen om de te nemen stappen op een rijtje te zetten.

•

Wat voor medewerkers geldt ten aanzien van de verschillende generaties, geldt ook voor
klanten! Als je de verschillen tussen de generaties beter begrijpt kun je daar je voordeel
mee doen.

•

Reserveer geld voor later en verzeker je tegen de gevolgen van ongevallen en (bedrijfs-)
aansprakelijkheid.

Zo’n workshop is altijd
gezellig!
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Cartoon © 2009 Seven’s Heaven, met dank aan Metin Seven (www.sevensheaven.nl)
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 De stresstest
Er zijn veel tests die je een indruk kunnen geven over of je last hebt van stress. Hieronder
staat een test van 20 vragen waarbij je zelf kan kijken of je last van stress hebt. Pak een pen en
omcirkel welk antwoord bij elke vraag het meest op jou van toepassing is. En ontdek je
stressniveau!
1. Vind je dat je teveel aan je hoofd hebt?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

2. Vind je dat je te weinig tijd hebt voor hobby’s en plezier?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

3. Stel je jezelf doelen die niet realistisch zijn?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

4. Gaat je werk voor familie en vrienden?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

5. Vindt je dat je te weinig lichaamsbeweging krijgt?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

6. Bedenk je uitvluchten om dingen voor je uit te schuiven?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

7. Word je ongeduldig als je even moet wachten?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

8. Probeer je een heleboel dingen tegelijk te doen?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

9. Kom je tegemoet aan wat anderen willen (en zelden aan wat je zelf wilt)?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

10. Zit je niet goed in je vel en voel je je prikkelbaar?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

11. Loop, praat en eet je erg snel?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

Soms

Nooit

12. Slaap je slecht?
Altijd
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Vaak

13. Negeer je de verschijnselen van stress?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

14. Heb je moeite om op tijd te komen?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

15. Voel je jezelf ongemotiveerd en futloos?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

16. Merk je dat je geen gevoel voor humor meer hebt?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

Soms

Nooit

17. Sla je het ontbijt over?
Altijd

Vaak

18. Rijd je harder dan de maximum snelheid?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

19. Ben je de enige die de problemen kan oplossen?
Altijd

Vaak

Soms

Nooit

Soms

Nooit

20. Sla je de pauze over?
Altijd

Vaak

Kijk voor de scores in bijlage 4!
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Bijlage 2 Test je kennis van de Arbo-wet!
Geef van de onderstaande stellingen aan of deze waar of onwaar zijn:
1. De Arbeidsinspectie heeft vastgesteld dat iemand mag tillen tot een gewichtsgrens van 30
kilo, en 2 mensen mogen meer dan 50 kilo tillen.
2. De rapportages van de Arbeidinspectie worden door de overheid gebruikt om het Arbobeleid te evalueren en bij te stellen.
3. De Arbowet geldt alleen voor bedrijven waar betaalde arbeid wordt verricht, en dus niet
voor verenigingen en stichtingen.
4. De Arbowet dient ter bescherming van de werknemers. De wet heeft geen betrekking op
zelfstandigen zonder personeel.
5. Je mag als professioneel vakman bij het uitoefenen van je parketwerkzaamheden
binnenshuis geen oplosmiddelhoudende stoffen meer gebruiken. Je mag die stoffen wel
verkopen aan je klant.

Kijk voor de antwoorden in bijlage 4!
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Bijlage 3 De Vitaliteitstest
1. Wat is de grootste stressfactor?
a. Trouwen
b. Gevangenisstraf
c. Overlijden partner
d. Echtscheiding
2. Welke van de volgende stellingen is correct om goed te kunnen slapen?
a. Geen koffie drinken in de avond
b. Een kussen en een deken
c. Een half uurtje lezen/TV kijken voordat je gaat slapen
d. Stilte en duisternis
3. Welke van de vier factoren maakt de mens het meest gelukkig?
a. Voldoende eigenwaarde hebben
b. Voldoende mogelijkheden om zelf te beslissen
c. Talent hebben voor je werk
d. Relaties hebben met anderen

Kijk voor de antwoorden in bijlage 4!
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Bijlage 4 Antwoorden en scores tests
1. De score bij de stresstest
Tel nu je punten op. Wanneer je bij een vraag ‘altijd’ als antwoord hebt gegeven dan krijg je
voor die vraag 3 punten, bij ‘vaak’ krijgt je 2 punten, bij ‘soms’ 1 punt en bij ‘nooit’ krijg je 0
punten. Als je nu de punten van alle 20 vragen bij elkaar optelt dan krijg je je eindscore. Zoek
deze score op bij de uitleg en je weet hoeveel last je hebt van stress!
Altijd
Vaak
Soms
Nooit

3 punten
2 punten
1 punt
0 punten

De uitslag
0 t/m 15 punten:
Je staat ontspannen in het leven.
Misschien wel een beetje te ontspannen?
Pas op dat er geen stress ontstaat door
verveling en een gebrek aan activiteit.
Een kleine "kick" op z'n tijd kan echt
geen kwaad!
16 t/m 30 punten:
Het lijkt erop dat je een gezonde balans
hebt gevonden in je leven en met stress
weet om te gaan. Je weet hoe belangrijk
ontspanning is en je kunt genieten van de
leuke en gezonde dingen van het leven.
Probeer dat vast te houden, dan kun je
veel stress aan!
46 t/m 60 punten:
Het ziet er naar uit dat de stress in je
leven de overhand heeft gekregen. Je
komt te weinig toe aan ontspanning en
de positieve dingen van het leven. Tijd
om het roer om te gooien! Ga zitten en
maak een lijst van zaken die moeten
veranderen. Plan meer vrije tijd voor
jezelf. Ga praten met mensen in jouw
omgeving of op je werk en vraag
om hulp.
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2. Antwoorden Arbowet:
1. Alleen mag iemand tillen tot 23 kilo, en samen tot 40 kilo.
2. Deze stelling is waar!
3. Deze stelling is onwaar!De Arbowet geldt voor alle bedrijven waar (betaalde)arbeid
wordt verricht, ook verenigingen en stichtingen!
4. Deze stelling is niet waar. De Arbowet ziet niet alleen toe op de veiligheid van
werknemers, maar ook op de veiligheid van derden (bijvoorbeeld omstanders).
Daarom geldt de Arbowet bij zeer gevaarlijke situaties (zoals werken met asbest, en
werken op hoogte) ook voor zelfstandigen zonder personeel.
5. Deze stelling is waar!

3. Antwoorden vitaliteittest:
1. C
2. A
3. A

43

Doktoor zijn daar soms geen pillen voor
Doe maar ineen een heel groot pak
Ik weet niet wat ik voor heb
Ik voel mij ineens een ouwe zak
Uit: Burn-out-blues – Bart Peeters

Colofon
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de steun van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het kader van de Subsidieregeling Leeftijdsbewust Werken. In dit kader
zijn binnen de parketbranche in 2008 en 2009 ook workshops gehouden over Vergrijzing en
Ontgroening en over Gezond Werken. Bovendien is er voor de werkenden in de
parketbranche een speciaal hulpmiddel vervaardigd om te zien waar je staat: het mini-selfassessmenttool.
De digitale versies van deze uitgave, van de workshops en van het mini-self-assessmenttool
zijn beschikbaar, onder meer op www.hba.nl en www.vpvb.nl.
De tekst is tot stand gekomen met de hulp van CBE Staffing te Amsterdam
(www.cbestaffing.nl) waarbij de eindredactie in handen was van Kees Huisman.
De druk van dit boekje is verzorgd door PrimaPrint te Zoetermeer (www.primaprint.nl).
Met dank aan de redactie van het Parketblad voor het ter beschikking stellen van
beeldmateriaal.
Op de tekst van deze uitgave rust mogelijk copyright; de verdere verspreiding van de inhoud
van deze uitgave is toegestaan met bronvermelding.
Zoetermeer: september 2009, bijgewerkt februari 2010.
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