Branche
Het Nagelgilde, de Nederlandse Vereniging van Nagelstylisten, is een feit. Op 13
juni is het bestuur samengesteld en zijn de doelstellingen en activiteiten van de
vereniging geformuleerd. Met behulp van Het Nagelgilde kan de nagelbranche eindelijk
de erkenning krijgen, waar al jaren naar wordt gestreefd.

Het Nagelgilde
Nederlandse Vereniging
van Nagelstylisten
Het Nagelgilde heeft als doel het behartigen van collectieve belangen
van professioneel werkende nagelstylisten in Nederland en het bevorderen van verdere professionalisering van het vak nagelstyling in de
meest brede zin van het woord. Tevens zal Het Nagelgilde fungeren als
centraal aanspreekpunt voor de hele
beroepsgroep en het contact onderhouden met overheidsinstanties en
andere organisaties met betrekking
tot (wettelijke) regelgeving en kwaliteitsbewaking in nagelstudio’s. Ook
het opzetten en bewaken van een erkenningsregeling voor de nagelbranche, het onderhouden van contacten
met buitenlandse zusterorganisaties
en het streven naar c.q. meewerken
aan internationale kwaliteitsnormen
zijn geformuleerd als doelstellingen
van de vereniging.
In het bestuur van Het Nagelgilde
hebben plaatsgenomen: Debby van
Schoor (voorzitter), Sandra van Mourick (wedstrijden en vaktechniek),
Joke Verzaal-van Beusekom (penningmeester), Margret Ligteneigen
(erkenning en onderwijs), Ferdie
Olde Bijvank (secretaris) en Marco
Jouret (communicatie).

Activiteiten
Wat zijn de activiteiten van Het Nagelgilde? Allereerst streven naar de
totstandkoming van een landelijk erkend diploma voor het vak nagelstyling en – na realisatie – de kwaliteitsbewaking hiervan. Daarnaast het
instellen van een technische commis-

sie, die de leden advies geeft met betrekking tot vaktechnische problemen en vragen. Ook het – direct of indirect – verstrekken van adviezen over bedrijfsvoering en
marketing aan leden, bevorderen van intercollegiaal contact door het organiseren
van workshops, seminars, vakwedstrijden
en studiereizen, het regelen van collectieve
voorzieningen voor de aangesloten leden,
zoals verzekeringen, certificering, etc en
het regelen van aanbiedingen en acties ten
behoeve van de aangesloten leden behoren tot de activiteiten.

Ledenprofiel
Voor het lidmaatschap van Het Nagelgilde
komen in aanmerking:
Zelfstandig werkende nagelstylisten, die als
zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Eigenaars of bedrijfsleiders van zelfstandige
of tot een keten behorende nagelstudio’s,
die als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Medewerk(st)ers van zelfstandige of tot een
keten behorende nagelstudio’s, die als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Nagelstylisten die het vak nagelstyling uitoefenen in combinatie met een ander beroep in
de uiterlijke verzorging, zoals pedicure,
schoonheidsspecialist, kapper, exploitant
van een zonnestudio, enz. en in die hoedanigheid staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Niet in aanmerking voor het lidmaatschap
komen:
Importeurs en groothandels in nagelproducten en voor het vak nagelstyling benodigde
apparatuur, materialen en hulpmiddelen.
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Nagelstylisten die in dienst staan van, c.q.
fulltime werkzaam zijn voor bovengenoemde groothandels en importeurs.
Nagelstylisten die weliswaar als zodanig
staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar voor het merendeel van hun
werktijd fungeren als regionaal dealer of
distributeur, of als docent van een landelijk
opererende groothandel of importeur.

Eisen
Wanneer je lid wilt worden van Het Nagelgilde moet je voldoen aan de volgende eisen:
• Indien werkgever/zelfstandig ondernemer: als nagelstyliste te zijn ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel en beschikken over een BTW-nummer.
• Indien werknemer: door middel van een recente salarisstrook schriftelijk aantoonbaar
in dienst te zijn van een bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven nagelstudio.
• Ten minste twee professionele technieken voor nagelverlengingen te beheersen (gel, acryl, fiber, wrap, enz.) en te kunnen aantonen dat je hiervoor bent
opgeleid.
• Bij aanmelding of uiterlijk binnen zes
maanden daarna te beschikken over een
WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid), in combinatie met een rechtsbijstandsverzekering, dan wel over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voordelen
Natuurlijk wil je ook weten wat jouw voordeel is als je je aanmeldt bij Het Nagelgilde.
Hier zetten we de voordelen voor je op een
rijtje:
• Leden krijgen regelmatig een nieuws-

Debby van Schoor is met haar 24 jaar het
jongste bestuurslid van Het Nagelgilde en
vervult de functie van voorzitter. Haar
representatieve voorkomen zal er ook voor
zorgen dat de media positieve aandacht aan
het nagelvak zullen besteden om het vak
een nieuwe impuls te geven. Debby is al
zeven jaar werkzaam in het nagelvak en
heeft een eigen nagelsalon annex schoonheidsinstituut in Vlaardingen. Door haar
drukke bezigheden, heeft ze weinig tijd
voor hobby’s, maar brengt graag haar tijd
door met vrienden en haar partner.

Joke Verzaal-van Beusekom (40) is penningmeester van Het Nagelgilde. Met haar
administratieve ervaring is deze taak haar
op het lijf geschreven. Joke huurt momenteel een ruimte in een kapsalon in Aalsmeer,
maar wil graag een eigen nagelstudio
openen, die ze kan inrichten naar haar
eigen wensen. Joke is getrouwd en heeft
een dochtertje van zes jaar. Nagelen blijft
een van haar favoriete activiteiten, maar
daarnaast trekt ze er graag met haar gezin
op uit met het bootje dat ze onlangs heeft
gekocht. Pure ontspanning, zegt ze zelf.

Margret Ligteneigen (41) is voor Het Nagelgilde
verantwoordelijk voor erkenning en onderwijs.
Bestuurlijke ervaring heeft ze door het secretariaat van de basketbalvereniging en de ondernemingsraad van het ziekenhuis, waar ze parttime
werkt. Margret schreef de bekende brief naar
Prof Nail ‘Waar moet dit heen’. Ze heeft kwaliteit en erkenning hoog in het vaandel staan, dus
van haar rol binnen Het Nagelgilde wordt veel
verwacht. Margret is getrouwd, heeft drie
kinderen en heeft een eigen nagelstudio - Onyx
genaamd - in Stadskanaal. Haar spaarzame vrije
tijd besteedt ze aan basketbal, lezen en muziek
luisteren. Het is voor Margret erg belangrijk dat
de nagelbranche landelijke erkenning krijgt en
een beter imago.

Sandra van Mourick (35) heeft als taak
binnen het bestuur van Het Nagelgilde om
wedstrijden en vaktechnische activiteiten te
coördineren. Na haar opleiding tot nagelstyliste, besloot ze dat ze nog veel meer wilde
leren van het vak. Een 16-daagse cursus is
veel te weinig, volgens Sandra. Via diverse
cursussen ontwikkelde ze al haar kennis op
nagelgebied. Sandra is moeder van een
zoon van tien en heeft een salon aan huis.
Naast haar drukke werkzaamheden heeft ze
eigenlijk geen tijd voor hobby’s. Wel leest ze
graag en houdt ze erg van vakantie. Met
haar motivatie en gedrevenheid is zij een
perfect bestuurslid voor Het Nagelgilde.

Ferdie Olde Bijvank (54) is de (externe)
secretaris van Het Nagelgilde. Hij is oorspronkelijk een horecaman in hart en nieren
en is onder andere directeur geweest van
het Onderwijscentrum Horeca. Later is hij
een eigen adviesbureau begonnen, waar hij
diverse brancheverenigingen op horecagebied opzette. Met een behoorlijke portefeuille aan ervaring gaat Ferdie de bestuurlijke aspecten van Het Nagelgilde voor zijn
rekening nemen. Zijn motto: Wat gaan we
er nú aan doen, en niet over vijf jaar.
In zijn vrije tijd speelt Ferdie graag gitaar en
leest hij boeken. Ook is hij sportief, want hij
doet aan hardlopen en fietsen.

Marco Jouret (50) is hoofdredacteur van
Prof Nail en is verantwoordelijk voor de
communicatie van Het Nagelgilde. Naast
zijn werk dat hij als grootste hobby beschouwt, houdt hij van muziek, tuinieren,
lekker eten en spannende thrillers.

brief van de vereniging toegestuurd, met
daarin juridische, fiscale en bedrijfseconomische adviezen, speciale aanbiedingen etc.
• Leden kunnen in voorkomende gevallen
de vereniging vragen als hun woordvoerder op te treden.
• Leden krijgen korting op deelname aan
door Het Nagelgilde georganiseerde

workshops, seminars, studiereizen, etc.
• Collectieve promotionele ondersteuning.
• Korting op collectieve regelingen en verzekeringen e.d.
• Korting op vermelding als ‘erkend nagelstyliste’ in de zoekmachine van
www.beautyweb.nl, met eventuele link
naar de eigen homepage.
• Korting op certificering.

Een lidmaatschap kost €200 per jaar en
abonnees op Prof Nail krijgen 25 procent
korting en betalen €150 per jaar. Je kunt je
aanmelden via
info@nagelgilde.nl of
schriftelijk: Het Nagelgilde, Postbus 386,
6710 BJ Ede.
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Voor meer informatie kun je kijken op
www.nagelgilde.nl.

Reportage

Na haar successen verschenen in diverse
kranten artikelen over Erika Groen.

Tasjes en sieraden heeft zij ook in haar
assortiment.
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Creatief als ze is, kan Erika het niet laten
om te experimenteren met decoratieve
elementen.

