
GBO Vakcertificaat:
GLASHELDER!Meer informatie over het GBO?

www.glasspecialisten.nl

“Wij monitoren continu de vakkennis en de kwaliteit 
van werken van onze medewerkers. We hebben ons 

niet voor niets meteen bij de introductie van het 
GBO Vakcertificaat laten certificeren.”

De kwalificering
In essentie omvat het GBO Vakcertificaat:  

•  Aantoonbare kennis van glas en beschikbare glasproducten

•  Kennis van de meest recente beglazings- en/of montagevoorschriften

•  Een B-VCA diploma

Er zijn 2 certificeringstrajecten:
•  Glaszetter: voor het plaatsen van (isolatie)glas in kozijnen

•   Glasmonteur: voor het monteren van  diverse hardglazen interieur

beglazingen, zoals deuren, puien, balustrades, douchecabines etc.

VAKCERTIFICAAT
EN HERCERTIFICERING

Sticker bedrijfsgegevens

www.glasspecialisten.nl



Van glas voor ‘licht en zicht’ is glas uitgegroeid tot een 
wezenlijk onderdeel van architectuur èn energiebesparing. 
Glas is daarmee een belangrijke component in de huidige 
gebouwde omgeving.

Zo levert isolatieglas een belangrijke bijdrage aan het energiezuinig maken 
van gebouwen. En daarmee aan het bereiken van de doelstellingen van het 
Energieakkoord. 

Tegelijkertijd is glas ook uit esthetisch oogpunt een steeds belangrijk  
product. Van glasgevels tot douchecabines, van glazen keukenwanden  
tot glazen binnen- en buitendeuren.

Alle reden dus om veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van glas. En 
aan de manier waarop het wordt geplaatst en gemonteerd. Bij nieuwbouw, 
maar ook bij renovatie en reparatie. Zowel buitenshuis als binnenhuis.

Daarom hebben de werkgevers in de glaszetbranche het GBO Vakcertificaat 
in het leven geroepen. Het biedt opdrachtgevers de zekerheid dat het glas 
op de juiste manier wordt toegepast.

IN HET BELANG VAN 
DE OPDRACHTGEVER
Een bedrijf met het GBO Vakcertificaat geeft de opdrachtgever de zekerheid 
dat de glaszetter of glasmonteur beschikt over de juiste kennis en kunde. 
Dat zorgt voor goed en verzekerd werk.  

Glas is een fantastisch product, maar niet zonder gevaren. Daarom wil je  
er als opdrachtgever zeker van zijn dat je veilige glasproducten krijgt die 
op de juiste manier geplaatst worden. Bedrijven met het GBO Vakcertificaat 
weten precies hoe ze om moeten gaan met doorvalveilige en letselwerende 
beglazing. Om hun vakkennis op peil te houden, vindt elke 3 jaar een  
hercertificering plaats.

GBO-GECERTIFICEERD 
     VAKMANHet GBO-vakcertificaat 

maakt vakmanschap zichtbaar

“Glas plaatsen kunnen velen. Maar ik zoek een glas  - 
leve r ancier die me volledig ontzorgt. Met zichtbaar  

vakmanschap en volledige toewijding van begin tot eind!”

OVER BOUWEND NEDERLAND 
VAKGROEP GBO
Bedrijven in de glasbranche hebben zich verenigd bij Bouwend Nederland, 
vakgroep GBO. De organisatie telt intussen ruim 170 leden, waarvan er al 
ruim 100 werken met het GBO Vakcertificaat.Samen hebben de aangesloten 
bedrijven ruim 800 gekwalificeerde medewerkers.

GEKWALIFICEERDE 
VAKMENSEN
De glaszetters en glasmonteurs van bedrijven met het GBO Vakcertificaat 
weten waar ze mee bezig zijn. Ze hebben een grondige opleiding gevolgd en 
zijn in het bezit van een B-VCA diploma. Ze kennen de producten en weten 
hoe ze toegepast moeten worden.. Hun vakkennis houden ze up-to-date.

Naast esthetische aspecten van glas zijn er ook belangrijke veiligheids-
aspecten die in acht genomen moeten worden.  Elk gecertificeerde  
glas zetter is ook in het bezit van een B-VCA diploma.

Kortom: werken met een GBO gecertificeerd bedrijf betekent verzekerd  
zijn van het werk uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen. 


