
 

Arbeidsmonitor
Om zicht te houden op de veranderingen op de 
arbeidsmarkt in de Timmerindustrie laat de SSWT 
bureau Bartels gemiddeld eens in de 5 jaar een 
uitgebreid arbeidsmarktonderzoek uitvoeren. De 
informatie die via deze monitor wordt verzameld 
wordt onder andere gebruikt om te bepalen hoe 
de SSWT bedrijven en werknemers in de sector 
zo goed mogelijk kan (blijven) ondersteunen. Vele 
medewerkers en ex -medewerkers uit de bedrijfstak 
hebben hier eind vorig jaar hun medewerking aan 
verleend. Dank daarvoor.

De arbeidsmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen 
ten aanzien van: bedrijvigheid, werkgelegenheid, 
samenstelling van het personeelsbestand, (combinatie) 
functies, typen arbeidsrelaties, het beroepsonderwijs, 
het aantal en de typen vacatures, de in-, uit- en door-
stroom van werknemers en de ontwikkelingen op het 
gebied van HRM en duurzame inzetbaarheid. 

Wanneer u de eindrapportage van dit onderzoek wilt 
lezen, kijkt u op onze website www.sswt.nl onder: 
Downloads > Overig > Arbeidsmarktonderzoek 2013
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Evaluatie ESF-projecten
Naast het arbeidsmarktonderzoek heeft bureau Bartels 
voor de SSWT tevens de inhoud, het bereik, de ervaringen 
en de effectiviteit van de ESF-projecten van de afgelopen 
periode (2007-2013) onderzocht. De nadruk van dit onder-
zoek lag met name op de ESF-projecten ‘Employability’ 
uit 2009, ‘Slimmer Produceren’ uit 2010 en ‘De Extra 
Mijl’ uit 2011. Omdat het ‘ESF-project Timmerindustrie 
2007’ dusdanig lang geleden gelopen heeft, is het niet 
meegenomen in het onderzoek. Daarnaast vertoonden 
de laatste drie ESF-projecten sterke inhoudelijke 
samenhang op het gebied van cursussen/trainingen, 
EVC-trajecten en betrokken partijen.

De belangrijkste aanbevelingen uit de ESF-projecten 
evaluatie zijn:
1. Ga door met soortgelijke projecten.
2. Blijf de aanpak met intakegesprekken toepassen.
3. Pas het barometer-onderzoek breder toe in  

de Timmerindustrie.
4. Houd meer rekening met het adaptievermogen en  

de cultuur van bedrijven.
5. Vervlecht in toekomstige initiatieven nog meer  

de aandacht voor ‘soft skills’.

De SSWT is een paritair fonds dat zich inzet voor 
de belangen van werkgevers én werknemers. De 
activiteiten van de SSWT worden mede gefinancierd 
uit het S&W-fonds (Scholings- en Werkgelegenheids-
fonds). Daarnaast maakt de SSWT bij de uitvoering 
van haar activiteiten, waar mogelijk, gebruik van 
subsidieregelingen van de overheid en bijvoorbeeld 
het Europees Sociaal Fonds. 

Werknemers kunnen bij de SSWT terecht voor:
- Informatie over subsidieregelingen en aanbe- 

volen cursussen en projecten met betrekking  
tot scholing en werkgelegenheid

- Loopbaanadvies (APK)
- Loopbaanbegeleiding
- Loopbaanplatform
- Van Werk naar Werk begeleiding
- EVC
- BBL-vergoeding (voor leerlingen)
- Premievrije voortzetting pensioenopbouw  

bij ontslag

Werkgevers kunnen bij de SSWT terecht voor:
- Informatie over subsidieregelingen en aanbe- 

volen cursussen en projecten met betrekking  
tot scholing en werkgelegenheid

- Werkgeversadvisering
- Scholingsplannen
- Van Werk naar Werk begeleiding
- EVC
- BBL-vergoeding (voor werkgevers)
- Vergoeding extra verlofdagen (55+)
- Om-, her- en bijscholingssubsidies

Reglement cursus- en verletkosten
Cursuskosten
€ 71,- per dagdeel; met een maximum 
van € 142,- per persoon per dag.
Verletkosten
€ 18,- per uur; voor de uren vallend binnen 
werktijd; met een maximum van € 135,- per 
persoon per dag. Vergoeding scholingsuren 
tijdens werkdagen tot 17.00 uur. 

Totale subsidie 
1½ x het aantal werknemers x € 220,- per bedrijf, per 
kalenderjaar; met een maximum van € 1.650,- per 
persoon per jaar, afhankelijk van het totale beschikbare 
bedrijfsbudget. 

Na afloop van de cursus kan de werkgever een SSWT 
declaratieformulier invullen om bovenstaande subsidie 
te ontvangen. Dit formulier dient ook door de werk-
nemer te worden ondertekend, daarmee verklaren 
beiden dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Uiteraard is deze subsidie alleen beschikbaar voor 
werknemers vallend onder de CAO Timmerindustrie 
waarvoor bijdragen en premies worden afgedragen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 
informatie over deze onderwerpen, of andere vragen 
met betrekking tot onze dienstverlening of de Timmer-
industrie. De SSWT is telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Naar verwachting zal de productie in de Timmerindustrie 
vanaf 2015 weer iets aantrekken als gevolg van een 
verbetering in de bouwconjunctuur. De vraag zal 
zich hoogstwaarschijnlijk kenmerken door duurzame 
kwaliteitsproducten van FSC-gecertificeerd hout in 
combinatie met snelle levertijden en een verregaande 
service. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leveren van 
volledig afgelakte en beglaasde gevelelementen inclu-
sief montage, onderhoud, financiering, inbraakwering en 
garantie. 2014 is hét jaar om uzelf en/of uw bedrijf voor 
te bereiden op die toekomst. Voldoende ‘juiste’ mensen, 
snellere doorlooptijden, betere communicatie en samen-
werking: de Timmerindustrie weet wat er nodig is. Maar 
wordt er bij uw bedrijf al ‘slimmer’ geproduceerd en bent 
u al multi-inzetbaar? De SSWT kan u en/of uw organisatie 
met advies én op financieel gebied ondersteunen om 
(nog) beter te voldoen aan die veranderde vraag.

In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we aandacht 
besteed aan duurzame inzetbaarheid, veiligheid en de 
(fysieke en mentale) gezondheid van medewerkers. In 
deze nieuwsbrief evalueren we de inspanningen op het 
gebied van scholing en werkgelegenheid uit de afgelopen 
periode, destilleren we conclusies en blikken we vooruit op 
ontwikkelingen in de maatschappij en de Timmerindustrie.

Kijk voor meer informatie over scholing en werkgelegenheid op 
onze website: www.sswt.nl

Medewerking gevraagd
In het najaar van 2013 zijn werkgevers en werk-
nemers voor een eerste keer geraadpleegd om 
informatie voor de arbeidsmonitor te verzamelen. 

Nu wil de SSWT op een aantal punten aanvullen-
de inzichten verkrijgen, te weten: ziekteverzuim, 
arbeidsongevallen, Wajongers en de eventuele 
scholings behoeften voor u als ondernemer. 
Vandaar dat er opnieuw een beroep zal worden 
gedaan op werkgevers. Het kan zijn dat u binnen-
kort door bureau Bartels benaderd wordt voor 
deelname aan een kort telefonisch interview of  
het invullen van een vragenlijst.

Uw deelname is van groot belang om te komen  
tot een goede arbeidsmonitor en we stellen het 
daarom zeer op prijs als ook u (opnieuw)  
uw medewerking wilt verlenen.

Wat kan de SSWT 
voor ú betekenen?

Terugblikken en vooruitzien



resulteren in een naheffing. Daar staat tegenover dat onge-
veer twee derde van de deelnemers en alle samenwerkings-
verbanden deze procedures als (zeer) goed bestempelen.

Effectiviteit en innovatie
De overall conclusie die op basis van de resultaten van de 
evaluatie getrokken kan worden is dat de ESF-projecten 
voor de Timmerindustrie effectief zijn geweest. Het overgrote 
deel van de geraadpleegde bedrijven uit de Timmerindustrie 
bestempelde de ESF-projecten als (zeer) belangrijk. Voor 
nagenoeg alle deelnemende bedrijven geldt namelijk dat zij 
zonder de ESF-subsidies de betreffende scholingsactiviteiten 
in het geheel niet, dan wel in mindere mate, uitgevoerd zouden 
hebben. Verder hebben de ESF-projecten bij ongeveer vier op 
de vijf deelnemende bedrijven uit de Timmerindustrie geresul-
teerd in innovaties. Bij ruim twee derde deel van de bedrijven 
zijn, door hun deelname aan de ESF-projecten, veranderingen 
in de werkvoorbereiding doorgevoerd en diverse uitkomsten 
wijzen er op dat deelname een positieve invloed heeft gehad 
op interne communicatie binnen de organisaties.

Ongeveer de helft van de werknemers is van mening dat de 
cursussen/opleidingen en EVC-trajecten, zoals die vanuit de 
ESF-projecten ondersteund zijn, (zeer) belangrijk voor henzelf 
zijn geweest. Een zeer beperkt deel van de werknemers (5%) 
beoordeelt deze cursussen/opleidingen en EVC-trajecten als 
(zeer) onbelangrijk voor zichzelf.

Per saldo heeft een meerderheid van de bedrijven de eco-
nomische prestaties, als gevolg van hun deelname aan de 
ESF-projecten, weten te verbeteren of verwacht dit binnen-
kort te realiseren. Daarbij gaat het dan in de eerste plaats om 
verhoging van de omzet. Op de tweede plaats de verhoging 
van de winstgevendheid. Daar waar de economische pres-
taties niet zijn verbeterd, heeft de deelname aan de ESF-
projecten bij een deel van de bedrijven ertoe bijgedragen 
dat de omzet en winst niet (nog) verder zijn teruggelopen 
in de achterliggende periode. 

Deelnemen
De betreffende ESF-projecten zijn, zoals bekend, inmiddels 
gestopt maar uw bedrijf kan nog steeds kosteloos* een 
Barometer-onderzoek laten uitvoeren, cursussen op het gebied 
van slimmer produceren volgen en werknemers kunnen nog 
steeds, met reguliere SSWT subsidie, om-, her-, en bijscholen. 
De evaluatie van de ESF-projecten van de afgelopen periode 
heeft onomstotelijk bewezen dat deze activiteiten uw eigen 
concurrentiepositie op de arbeidsmarkt en de concurrentie-
positie van uw bedrijf zullen versterken. Wilt u meer informatie 
bel dan met de SSWT op tel. 035 - 694 70 74.

Inhoud en bereik 
Naast de SSWT als centrale partij speelden een drietal 
opleidingsinstituten een belangrijke rol bij de uitvoering van 
de ESF-projecten, te weten: SH&M (met name EVC trajec-
ten), Houtcirkel (vakvaardigheidstrainingen) en Censor 
trainingen (barometer-onderzoeken en cursussen op het 
gebied van slimmer produceren). Ruim driekwart van de 
deelnemende bedrijven oordeelt (zeer) positief over de 
gevolgde cursussen en opleidingen. Ze geven aan dat ze 
als bedrijf veel aan de opleidingen hebben gehad, dat deze 
inhoudelijk goed waren en dat ze goed aansloten bij de 
specifieke situatie van het bedrijf. Ook een meerderheid 
van de werknemers is (zeer) tevreden over de cursussen 
en opleidingen zoals die vanuit de ESF-projecten voor de 
Timmerindustrie aangeboden zijn. In totaal geven bijna zes 
op de tien werknemers hieraan de kwalificatie ‘(zeer) goed’. 
Voor zover er door werkgevers en werknemers verbeterpunten 
in de cursussen/opleidingen aangedragen zijn hebben deze 
met name betrekking op de opleiding Slimmer Produceren, 
het verbeteren van de aansluiting tussen theorie en praktijk 
en minder wisseling van trainers. De ondersteuning vanuit de 
SSWT werd door het overgrote deel van de deelnemende
bedrijven als (zeer) goed beoordeeld.

In totaal hebben aan deze ESF-projecten 150 verschillende 
bedrijven deelgenomen en zijn circa 3.750 werknemers en ruim 
1.000 leerlingen geschoold. De financiële realisatiegraad van 
de vier ESF-projecten voor de Timmerindustrie is uitgekomen 
op bijna 80%. Drie van de vier projecten zijn nagenoeg volledig 
volgens plan uitgevoerd, alleen bij het project uit 2009 was 
sprake van een onderrealisatie.

Uit de raadpleging van niet-deelnemers is naar voren gekomen 
dat het niet zozeer drempels in de inhoud en/of uitvoering 
van de ESF-projecten zijn geweest die deelname aan deze 
projecten in de weg heeft gestaan. Veelal vormden zaken zoals 
tijdgebrek bij deze bedrijven om dergelijke scholingstrajecten 
goed op te pakken de bottleneck.

Organisatie en uitvoering
De algemene conclusie die uit de 
resultaten van de evaluatie getrok-
ken kan worden is dat de organi-
satie en uitvoering van de ESF-
projecten in grote lijnen voor-
spoedig is verlopen. Naast de 
aanvraag- en afrekeningsproce-
dures zijn zowel het intakegesprek 
en het barometer-onderzoek als

de scholing en EVC-trajecten door het overgrote deel van de 
bedrijven en hun werknemers positief beoordeeld. Over de 
aanvraagprocedure is zelfs geen enkele deelnemer negatief, 
terwijl maar een beperkt deel van de deelnemers de procedu-
res rondom de afrekening en verantwoording als (zeer) slecht 
ervaren heeft. Dit laatste heeft enerzijds te maken met de tijd 
die het deze bedrijven vergde om de benodigde gegevens 
uit hun administratieve systemen te destilleren. Anderzijds 
speelt hierbij ook mee dat een deel van de bedrijven achteraf 
problemen met de Belastingdienst ondervonden heeft wat kan 

* De SSWT Barometer-subsidie maakt het mogelijk een Barometer-onderzoek kosteloos te laten uitvoeren

evaluatie ESF-projecten 2007-2013 Risico Inventarisatie en Evaluatie vernieuwd

De branche RI&E voor de Timmerindustrie is onlangs geheel 
vernieuwd. De vragen sluiten nog beter aan bij de praktijk 
waardoor timmerbedrijven er gemakkelijk zelf mee aan de 
slag kunnen. Toegang tot de RI&E voor de Timmerindustrie 
is gratis voor de werkgevers die onder de CAO voor de 
Timmerindustrie vallen. 

De RI&E is de basis van het Arbobeleid met als doel:
- het inventariseren van gevaren en de hieraan verbonden 

risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 
waaraan werknemers worden blootgesteld.

- het op grond van de verkregen inzichten formuleren van 
maatregelen om deze risico’s op te heffen, te beperken of 
beheersbaar te maken.

Veilig en gezond werken
Ongevallen, verzuim en stagnatie in de productie kunnen in 
veel gevallen worden voorkomen door maatregelen te nemen 
die risico’s beperken of wegnemen. Ook moeten werknemers 
zich bewust zijn van de risico’s die de werkzaamheden met 
zich meebrengen. Zowel het nemen van veiligheidsmaatregelen 
als het veiligheidsbewustzijn zijn direct afhankelijk van inzicht in 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

NIEUWE BRANCHE ERKENDE TRAININGEN

Ofwel: veilig en gezond 
werken begint bij een 
Risico Inventarisatie 
en Evaluatie.

Arbowet verplichting
Iedere organisatie is vanuit 
de Arbowet verplicht om risico’s 
te inventariseren en te evalueren, en 
deze, volgens een plan van aanpak, 
te reduceren. Daarnaast bent u als 
werkgever verplicht om uw werknemers voor te lichten over 
de risico’s die het werk met zich meebrengt. Inspectie SZW 
(voorheen: de Arbeidsinspectie) kan zowel werkgevers als 
werknemers beboeten wanneer deze zich schuldig maken aan 
(ernstige) overtredingen. De boetebedragen die Inspectie SZW 
hanteert zijn sinds 2013 fors verhoogd. Voor het ontbreken van 
een RI&E is de boete verhoogd van € 1.800,- naar € 3.000,-. 
Een reden temeer om hier aandacht aan te besteden.

Branche instrument
Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van 
een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het betreft een digitale 
vragenlijst afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de 
branche. Het helpt om de risico’s in een bedrijf te inventari-
seren, te evalueren en een plan van aanpak te (gaan) maken.

Aanmelden
Bedrijven die met de RI&E aan de slag willen, kunnen inloggen 
op onze webpagina bij Humatix. U dient wel in het bezit te zijn 
van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangscode 
kunt u aanvragen door uw contactgegevens in te vullen op 
www.humatix.nl/rie/start/timmerindustrie/aanvragen.html. 
Na goedkeuring ontvangt u per email een gebruikersnaam en 
wachtwoord voor de RI&E. De helpdesk van Humatix is beschik-
baar voor vragen over het gebruik van de RI&E. Stuur uw vraag 
per email naar helpdesk@humatix.nl of bel 020 - 420 64 99.

Ondersteuning
Ter ondersteuning van de branche RI&E voor de 
Timmerindustrie kunnen er voorlichtingsbijeenkomsten 
worden georganiseerd. U kunt zich aanmelden voor een 
informatiebijeenkomst via info@sswt.nl.

Hulp op afstand
Het is ook mogelijk om hulp op afstand te krijgen. De heren 
Erwin Heijnsbroek en Roy Versteegen zijn beschikbaar om 
via een telefonische vergadering de werking van de RI&E 
toe te lichten en vragen te beantwoorden. Een telefonische 
vergadering (webmeeting) bespaart reistijd en -kosten 
en duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten. Een verzoek voor 
een telefonische vergadering kan worden ingediend via 
e.heijnsbroek@nbvt.nl.

Vragen
Voor inhoudelijke vragen over arbo-zaken die in de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie aan de orde komen kunt u terecht 
bij Erwin Heijnsbroek per email e.heijnsbroek@nbvt.nl of 
telefonisch via de NBvT op 035 - 694 70 14.

Sectorplan
De SSWT is naar aanleiding van de ontwikkelingen in de 
maatschappij en de Timmerindustrie (gebaseerd op de be-
vindingen uit het Arbeidsmarktonderzoek Timmerindustrie 
2013 van bureau Bartels, het Arbeidsmarktbeleidsplan 
van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmer-
industrie, de onderzoeksresultaten van het Economisch 
Instituut Bouwnijverheid en een 5-tal pilots, momenteel in 
uitvoering binnen de branche) bezig een Sectorplan voor 
de Timmerindustrie op te stellen met als doel adequaat 
geschoold personeel inzetbaar te hebben en te houden 
voor de bedrijven binnen de branche.

De uitgangspunten voor dit Sectorplan zijn, onder meer,  
het regeerakkoord, de beleidsagenda 2020 van Stichting 
van de Arbeid, de afbouw van de frontoffice van het UWV, 
de verschuiving van verantwoordelijkheden naar werkgevers, 
de crisismaatregelen vanuit SZW en de vraag naar regionaal 
georiënteerde sector-overstijgende plannen.

De reden voor dit Sectorplan is (kort samengevat) dat de 
branche, bij een krimpende beroepsbevolking, een stag-
nerende instroom van jeugdigen in technische beroepen, 
een vraag naar hoger opgeleid personeel, een vergrijzing 
van het personeelsbestand, een verhoging van de pensioen-
leeftijd en midden in de transitie naar een procesgestuurde 
industrie, voor de opgave staat om ook in de toekomst nog 
voldoende goed opgeleide medewerkers te hebben om aan 
de gevraagde productie te kunnen voldoen.

De SSWT is ervan overtuigd dat dit een andere aanpak 
vereist dan de tot nu toe gebruikelijke. In de volgende 
nieuwsbrief meer hierover.

Quick Response Manufacturing  3916 
Censor Trainingen

Strategic Storytelling  3824 
Censor Trainingen

Preventiemedewerker Timmerindustrie 3917 
EHS Services

In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de 
inhoud van deze trainingen. Wilt u nu reeds meer informatie 
maak dan gebuik van de antwoordkaart.
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resulteren in een naheffing. Daar staat tegenover dat onge-
veer twee derde van de deelnemers en alle samenwerkings-
verbanden deze procedures als (zeer) goed bestempelen.

Effectiviteit en innovatie
De overall conclusie die op basis van de resultaten van de 
evaluatie getrokken kan worden is dat de ESF-projecten 
voor de Timmerindustrie effectief zijn geweest. Het overgrote 
deel van de geraadpleegde bedrijven uit de Timmerindustrie 
bestempelde de ESF-projecten als (zeer) belangrijk. Voor 
nagenoeg alle deelnemende bedrijven geldt namelijk dat zij 
zonder de ESF-subsidies de betreffende scholingsactiviteiten 
in het geheel niet, dan wel in mindere mate, uitgevoerd zouden 
hebben. Verder hebben de ESF-projecten bij ongeveer vier op 
de vijf deelnemende bedrijven uit de Timmerindustrie geresul-
teerd in innovaties. Bij ruim twee derde deel van de bedrijven 
zijn, door hun deelname aan de ESF-projecten, veranderingen 
in de werkvoorbereiding doorgevoerd en diverse uitkomsten 
wijzen er op dat deelname een positieve invloed heeft gehad 
op interne communicatie binnen de organisaties.

Ongeveer de helft van de werknemers is van mening dat de 
cursussen/opleidingen en EVC-trajecten, zoals die vanuit de 
ESF-projecten ondersteund zijn, (zeer) belangrijk voor henzelf 
zijn geweest. Een zeer beperkt deel van de werknemers (5%) 
beoordeelt deze cursussen/opleidingen en EVC-trajecten als 
(zeer) onbelangrijk voor zichzelf.

Per saldo heeft een meerderheid van de bedrijven de eco-
nomische prestaties, als gevolg van hun deelname aan de 
ESF-projecten, weten te verbeteren of verwacht dit binnen-
kort te realiseren. Daarbij gaat het dan in de eerste plaats om 
verhoging van de omzet. Op de tweede plaats de verhoging 
van de winstgevendheid. Daar waar de economische pres-
taties niet zijn verbeterd, heeft de deelname aan de ESF-
projecten bij een deel van de bedrijven ertoe bijgedragen 
dat de omzet en winst niet (nog) verder zijn teruggelopen 
in de achterliggende periode. 

Deelnemen
De betreffende ESF-projecten zijn, zoals bekend, inmiddels 
gestopt maar uw bedrijf kan nog steeds kosteloos* een 
Barometer-onderzoek laten uitvoeren, cursussen op het gebied 
van slimmer produceren volgen en werknemers kunnen nog 
steeds, met reguliere SSWT subsidie, om-, her-, en bijscholen. 
De evaluatie van de ESF-projecten van de afgelopen periode 
heeft onomstotelijk bewezen dat deze activiteiten uw eigen 
concurrentiepositie op de arbeidsmarkt en de concurrentie-
positie van uw bedrijf zullen versterken. Wilt u meer informatie 
bel dan met de SSWT op tel. 035 - 694 70 74.

Inhoud en bereik 
Naast de SSWT als centrale partij speelden een drietal 
opleidingsinstituten een belangrijke rol bij de uitvoering van 
de ESF-projecten, te weten: SH&M (met name EVC trajec-
ten), Houtcirkel (vakvaardigheidstrainingen) en Censor 
trainingen (barometer-onderzoeken en cursussen op het 
gebied van slimmer produceren). Ruim driekwart van de 
deelnemende bedrijven oordeelt (zeer) positief over de 
gevolgde cursussen en opleidingen. Ze geven aan dat ze 
als bedrijf veel aan de opleidingen hebben gehad, dat deze 
inhoudelijk goed waren en dat ze goed aansloten bij de 
specifieke situatie van het bedrijf. Ook een meerderheid 
van de werknemers is (zeer) tevreden over de cursussen 
en opleidingen zoals die vanuit de ESF-projecten voor de 
Timmerindustrie aangeboden zijn. In totaal geven bijna zes 
op de tien werknemers hieraan de kwalificatie ‘(zeer) goed’. 
Voor zover er door werkgevers en werknemers verbeterpunten 
in de cursussen/opleidingen aangedragen zijn hebben deze 
met name betrekking op de opleiding Slimmer Produceren, 
het verbeteren van de aansluiting tussen theorie en praktijk 
en minder wisseling van trainers. De ondersteuning vanuit de 
SSWT werd door het overgrote deel van de deelnemende
bedrijven als (zeer) goed beoordeeld.

In totaal hebben aan deze ESF-projecten 150 verschillende 
bedrijven deelgenomen en zijn circa 3.750 werknemers en ruim 
1.000 leerlingen geschoold. De financiële realisatiegraad van 
de vier ESF-projecten voor de Timmerindustrie is uitgekomen 
op bijna 80%. Drie van de vier projecten zijn nagenoeg volledig 
volgens plan uitgevoerd, alleen bij het project uit 2009 was 
sprake van een onderrealisatie.

Uit de raadpleging van niet-deelnemers is naar voren gekomen 
dat het niet zozeer drempels in de inhoud en/of uitvoering 
van de ESF-projecten zijn geweest die deelname aan deze 
projecten in de weg heeft gestaan. Veelal vormden zaken zoals 
tijdgebrek bij deze bedrijven om dergelijke scholingstrajecten 
goed op te pakken de bottleneck.

Organisatie en uitvoering
De algemene conclusie die uit de 
resultaten van de evaluatie getrok-
ken kan worden is dat de organi-
satie en uitvoering van de ESF-
projecten in grote lijnen voor-
spoedig is verlopen. Naast de 
aanvraag- en afrekeningsproce-
dures zijn zowel het intakegesprek 
en het barometer-onderzoek als

de scholing en EVC-trajecten door het overgrote deel van de 
bedrijven en hun werknemers positief beoordeeld. Over de 
aanvraagprocedure is zelfs geen enkele deelnemer negatief, 
terwijl maar een beperkt deel van de deelnemers de procedu-
res rondom de afrekening en verantwoording als (zeer) slecht 
ervaren heeft. Dit laatste heeft enerzijds te maken met de tijd 
die het deze bedrijven vergde om de benodigde gegevens 
uit hun administratieve systemen te destilleren. Anderzijds 
speelt hierbij ook mee dat een deel van de bedrijven achteraf 
problemen met de Belastingdienst ondervonden heeft wat kan 

* De SSWT Barometer-subsidie maakt het mogelijk een Barometer-onderzoek kosteloos te laten uitvoeren

evaluatie ESF-projecten 2007-2013 Risico Inventarisatie en Evaluatie vernieuwd

De branche RI&E voor de Timmerindustrie is onlangs geheel 
vernieuwd. De vragen sluiten nog beter aan bij de praktijk 
waardoor timmerbedrijven er gemakkelijk zelf mee aan de 
slag kunnen. Toegang tot de RI&E voor de Timmerindustrie 
is gratis voor de werkgevers die onder de CAO voor de 
Timmerindustrie vallen. 

De RI&E is de basis van het Arbobeleid met als doel:
- het inventariseren van gevaren en de hieraan verbonden 

risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 
waaraan werknemers worden blootgesteld.

- het op grond van de verkregen inzichten formuleren van 
maatregelen om deze risico’s op te heffen, te beperken of 
beheersbaar te maken.

Veilig en gezond werken
Ongevallen, verzuim en stagnatie in de productie kunnen in 
veel gevallen worden voorkomen door maatregelen te nemen 
die risico’s beperken of wegnemen. Ook moeten werknemers 
zich bewust zijn van de risico’s die de werkzaamheden met 
zich meebrengen. Zowel het nemen van veiligheidsmaatregelen 
als het veiligheidsbewustzijn zijn direct afhankelijk van inzicht in 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

NIEUWE BRANCHE ERKENDE TRAININGEN

Ofwel: veilig en gezond 
werken begint bij een 
Risico Inventarisatie 
en Evaluatie.

Arbowet verplichting
Iedere organisatie is vanuit 
de Arbowet verplicht om risico’s 
te inventariseren en te evalueren, en 
deze, volgens een plan van aanpak, 
te reduceren. Daarnaast bent u als 
werkgever verplicht om uw werknemers voor te lichten over 
de risico’s die het werk met zich meebrengt. Inspectie SZW 
(voorheen: de Arbeidsinspectie) kan zowel werkgevers als 
werknemers beboeten wanneer deze zich schuldig maken aan 
(ernstige) overtredingen. De boetebedragen die Inspectie SZW 
hanteert zijn sinds 2013 fors verhoogd. Voor het ontbreken van 
een RI&E is de boete verhoogd van € 1.800,- naar € 3.000,-. 
Een reden temeer om hier aandacht aan te besteden.

Branche instrument
Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van 
een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het betreft een digitale 
vragenlijst afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de 
branche. Het helpt om de risico’s in een bedrijf te inventari-
seren, te evalueren en een plan van aanpak te (gaan) maken.

Aanmelden
Bedrijven die met de RI&E aan de slag willen, kunnen inloggen 
op onze webpagina bij Humatix. U dient wel in het bezit te zijn 
van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangscode 
kunt u aanvragen door uw contactgegevens in te vullen op 
www.humatix.nl/rie/start/timmerindustrie/aanvragen.html. 
Na goedkeuring ontvangt u per email een gebruikersnaam en 
wachtwoord voor de RI&E. De helpdesk van Humatix is beschik-
baar voor vragen over het gebruik van de RI&E. Stuur uw vraag 
per email naar helpdesk@humatix.nl of bel 020 - 420 64 99.

Ondersteuning
Ter ondersteuning van de branche RI&E voor de 
Timmerindustrie kunnen er voorlichtingsbijeenkomsten 
worden georganiseerd. U kunt zich aanmelden voor een 
informatiebijeenkomst via info@sswt.nl.

Hulp op afstand
Het is ook mogelijk om hulp op afstand te krijgen. De heren 
Erwin Heijnsbroek en Roy Versteegen zijn beschikbaar om 
via een telefonische vergadering de werking van de RI&E 
toe te lichten en vragen te beantwoorden. Een telefonische 
vergadering (webmeeting) bespaart reistijd en -kosten 
en duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten. Een verzoek voor 
een telefonische vergadering kan worden ingediend via 
e.heijnsbroek@nbvt.nl.

Vragen
Voor inhoudelijke vragen over arbo-zaken die in de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie aan de orde komen kunt u terecht 
bij Erwin Heijnsbroek per email e.heijnsbroek@nbvt.nl of 
telefonisch via de NBvT op 035 - 694 70 14.

Sectorplan
De SSWT is naar aanleiding van de ontwikkelingen in de 
maatschappij en de Timmerindustrie (gebaseerd op de be-
vindingen uit het Arbeidsmarktonderzoek Timmerindustrie 
2013 van bureau Bartels, het Arbeidsmarktbeleidsplan 
van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmer-
industrie, de onderzoeksresultaten van het Economisch 
Instituut Bouwnijverheid en een 5-tal pilots, momenteel in 
uitvoering binnen de branche) bezig een Sectorplan voor 
de Timmerindustrie op te stellen met als doel adequaat 
geschoold personeel inzetbaar te hebben en te houden 
voor de bedrijven binnen de branche.

De uitgangspunten voor dit Sectorplan zijn, onder meer,  
het regeerakkoord, de beleidsagenda 2020 van Stichting 
van de Arbeid, de afbouw van de frontoffice van het UWV, 
de verschuiving van verantwoordelijkheden naar werkgevers, 
de crisismaatregelen vanuit SZW en de vraag naar regionaal 
georiënteerde sector-overstijgende plannen.

De reden voor dit Sectorplan is (kort samengevat) dat de 
branche, bij een krimpende beroepsbevolking, een stag-
nerende instroom van jeugdigen in technische beroepen, 
een vraag naar hoger opgeleid personeel, een vergrijzing 
van het personeelsbestand, een verhoging van de pensioen-
leeftijd en midden in de transitie naar een procesgestuurde 
industrie, voor de opgave staat om ook in de toekomst nog 
voldoende goed opgeleide medewerkers te hebben om aan 
de gevraagde productie te kunnen voldoen.

De SSWT is ervan overtuigd dat dit een andere aanpak 
vereist dan de tot nu toe gebruikelijke. In de volgende 
nieuwsbrief meer hierover.

Quick Response Manufacturing  3916 
Censor Trainingen

Strategic Storytelling  3824 
Censor Trainingen

Preventiemedewerker Timmerindustrie 3917 
EHS Services

In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de 
inhoud van deze trainingen. Wilt u nu reeds meer informatie 
maak dan gebuik van de antwoordkaart.
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Arbeidsmonitor
Om zicht te houden op de veranderingen op de 
arbeidsmarkt in de Timmerindustrie laat de SSWT 
bureau Bartels gemiddeld eens in de 5 jaar een 
uitgebreid arbeidsmarktonderzoek uitvoeren. De 
informatie die via deze monitor wordt verzameld 
wordt onder andere gebruikt om te bepalen hoe 
de SSWT bedrijven en werknemers in de sector 
zo goed mogelijk kan (blijven) ondersteunen. Vele 
medewerkers en ex -medewerkers uit de bedrijfstak 
hebben hier eind vorig jaar hun medewerking aan 
verleend. Dank daarvoor.

De arbeidsmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen 
ten aanzien van: bedrijvigheid, werkgelegenheid, 
samenstelling van het personeelsbestand, (combinatie) 
functies, typen arbeidsrelaties, het beroepsonderwijs, 
het aantal en de typen vacatures, de in-, uit- en door-
stroom van werknemers en de ontwikkelingen op het 
gebied van HRM en duurzame inzetbaarheid. 

Wanneer u de eindrapportage van dit onderzoek wilt 
lezen, kijkt u op onze website www.sswt.nl onder: 
Downloads > Overig > Arbeidsmarktonderzoek 2013
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In de SSWT participeren
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

FNV Meubel en Hout
CNV Vakmensen

Stichting Scholings- en
Werkgelegenheidsfonds

Timmerindustrie
Postbus 24

1400 AA Bussum
Telefoon 035 - 694 70 74

Fax 035 - 694 37 94
www.sswt.nl
info@sswt.nl

Evaluatie ESF-projecten
Naast het arbeidsmarktonderzoek heeft bureau Bartels 
voor de SSWT tevens de inhoud, het bereik, de ervaringen 
en de effectiviteit van de ESF-projecten van de afgelopen 
periode (2007-2013) onderzocht. De nadruk van dit onder-
zoek lag met name op de ESF-projecten ‘Employability’ 
uit 2009, ‘Slimmer Produceren’ uit 2010 en ‘De Extra 
Mijl’ uit 2011. Omdat het ‘ESF-project Timmerindustrie 
2007’ dusdanig lang geleden gelopen heeft, is het niet 
meegenomen in het onderzoek. Daarnaast vertoonden 
de laatste drie ESF-projecten sterke inhoudelijke 
samenhang op het gebied van cursussen/trainingen, 
EVC-trajecten en betrokken partijen.

De belangrijkste aanbevelingen uit de ESF-projecten 
evaluatie zijn:
1. Ga door met soortgelijke projecten.
2. Blijf de aanpak met intakegesprekken toepassen.
3. Pas het barometer-onderzoek breder toe in  

de Timmerindustrie.
4. Houd meer rekening met het adaptievermogen en  

de cultuur van bedrijven.
5. Vervlecht in toekomstige initiatieven nog meer  

de aandacht voor ‘soft skills’.

De SSWT is een paritair fonds dat zich inzet voor 
de belangen van werkgevers én werknemers. De 
activiteiten van de SSWT worden mede gefinancierd 
uit het S&W-fonds (Scholings- en Werkgelegenheids-
fonds). Daarnaast maakt de SSWT bij de uitvoering 
van haar activiteiten, waar mogelijk, gebruik van 
subsidieregelingen van de overheid en bijvoorbeeld 
het Europees Sociaal Fonds. 

Werknemers kunnen bij de SSWT terecht voor:
- Informatie over subsidieregelingen en aanbe- 

volen cursussen en projecten met betrekking  
tot scholing en werkgelegenheid

- Loopbaanadvies (APK)
- Loopbaanbegeleiding
- Loopbaanplatform
- Van Werk naar Werk begeleiding
- EVC
- BBL-vergoeding (voor leerlingen)
- Premievrije voortzetting pensioenopbouw  

bij ontslag

Werkgevers kunnen bij de SSWT terecht voor:
- Informatie over subsidieregelingen en aanbe- 

volen cursussen en projecten met betrekking  
tot scholing en werkgelegenheid

- Werkgeversadvisering
- Scholingsplannen
- Van Werk naar Werk begeleiding
- EVC
- BBL-vergoeding (voor werkgevers)
- Vergoeding extra verlofdagen (55+)
- Om-, her- en bijscholingssubsidies

Reglement cursus- en verletkosten
Cursuskosten
€ 71,- per dagdeel; met een maximum 
van € 142,- per persoon per dag.
Verletkosten
€ 18,- per uur; voor de uren vallend binnen 
werktijd; met een maximum van € 135,- per 
persoon per dag. Vergoeding scholingsuren 
tijdens werkdagen tot 17.00 uur. 

Totale subsidie 
1½ x het aantal werknemers x € 220,- per bedrijf, per 
kalenderjaar; met een maximum van € 1.650,- per 
persoon per jaar, afhankelijk van het totale beschikbare 
bedrijfsbudget. 

Na afloop van de cursus kan de werkgever een SSWT 
declaratieformulier invullen om bovenstaande subsidie 
te ontvangen. Dit formulier dient ook door de werk-
nemer te worden ondertekend, daarmee verklaren 
beiden dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Uiteraard is deze subsidie alleen beschikbaar voor 
werknemers vallend onder de CAO Timmerindustrie 
waarvoor bijdragen en premies worden afgedragen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 
informatie over deze onderwerpen, of andere vragen 
met betrekking tot onze dienstverlening of de Timmer-
industrie. De SSWT is telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Naar verwachting zal de productie in de Timmerindustrie 
vanaf 2015 weer iets aantrekken als gevolg van een 
verbetering in de bouwconjunctuur. De vraag zal 
zich hoogstwaarschijnlijk kenmerken door duurzame 
kwaliteitsproducten van FSC-gecertificeerd hout in 
combinatie met snelle levertijden en een verregaande 
service. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leveren van 
volledig afgelakte en beglaasde gevelelementen inclu-
sief montage, onderhoud, financiering, inbraakwering en 
garantie. 2014 is hét jaar om uzelf en/of uw bedrijf voor 
te bereiden op die toekomst. Voldoende ‘juiste’ mensen, 
snellere doorlooptijden, betere communicatie en samen-
werking: de Timmerindustrie weet wat er nodig is. Maar 
wordt er bij uw bedrijf al ‘slimmer’ geproduceerd en bent 
u al multi-inzetbaar? De SSWT kan u en/of uw organisatie 
met advies én op financieel gebied ondersteunen om 
(nog) beter te voldoen aan die veranderde vraag.

In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we aandacht 
besteed aan duurzame inzetbaarheid, veiligheid en de 
(fysieke en mentale) gezondheid van medewerkers. In 
deze nieuwsbrief evalueren we de inspanningen op het 
gebied van scholing en werkgelegenheid uit de afgelopen 
periode, destilleren we conclusies en blikken we vooruit op 
ontwikkelingen in de maatschappij en de Timmerindustrie.

Kijk voor meer informatie over scholing en werkgelegenheid op 
onze website: www.sswt.nl

Medewerking gevraagd
In het najaar van 2013 zijn werkgevers en werk-
nemers voor een eerste keer geraadpleegd om 
informatie voor de arbeidsmonitor te verzamelen. 

Nu wil de SSWT op een aantal punten aanvullen-
de inzichten verkrijgen, te weten: ziekteverzuim, 
arbeidsongevallen, Wajongers en de eventuele 
scholings behoeften voor u als ondernemer. 
Vandaar dat er opnieuw een beroep zal worden 
gedaan op werkgevers. Het kan zijn dat u binnen-
kort door bureau Bartels benaderd wordt voor 
deelname aan een kort telefonisch interview of  
het invullen van een vragenlijst.

Uw deelname is van groot belang om te komen  
tot een goede arbeidsmonitor en we stellen het 
daarom zeer op prijs als ook u (opnieuw)  
uw medewerking wilt verlenen.

Wat kan de SSWT 
voor ú betekenen?

Terugblikken en vooruitzien


