
 

Op donderdag 29 januari 2015 organiseert de SSWT 
het Sectorplan Startseminar. Het seminar staat, zoals 
de naam al doet vermoeden, geheel in het teken van 
het Sectorplan Timmerindustrie en is naast informatief 
vooral praktijkgericht. 

Tijdens de bijeenkomst laten we zien welke middelen de 
SSWT in het kader van het Sectorplan beschikbaar stelt 
en lichten we toe hoe u daar gebruik van kunt maken. 
Alle samenwerkingspartners van het Sectorplan zullen op 
het seminar aanwezig zijn. Zij zullen, elk vanuit hun eigen 
vakgebied en specialisme, een inhoudelijke toelichting 
geven over wat zij voor werkgevers en werknemers 
uit de Timmerindustrie kunnen betekenen. Tijdens het 
Startseminar kunt u ook direct (vervolg) afspraken maken 
met de diverse partijen.

U bent als werkgever of vertegenwoordiger van uw bedrijf 
vanaf 13.30 uur van harte welkom, het Seminar start om 
14.00 uur en wordt om 17.30 uur afgesloten met een  
hapje en een drankje. Nadere informatie en de definitieve 
agenda krijgt u in een aparte uitnodiging.

Wij zien u heel graag op 29 januari aanstaande in  
het Groene Paviljoen bij het Bomencentrum te Baarn.
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Meld u nu aan voor het seminar, het aantal plaatsen 
is beperkt! Stuur een e-mail aan info@sswt.nl met 
het onderwerp: Sectorplan Startseminar en u 
ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging.

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; 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.

Op 28 oktober jongstleden heeft de SSWT van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
de definitieve beschikking van de subsidieverlening 
cofinanciering sectorplannen ontvangen. Het Sectorplan 
Timmerindustrie is daarmee goedgekeurd. Dit betekent 
dat er voor de sector, in de periode van 1 oktober 2014 
t/m 30 september 2016, extra subsidie beschikbaar is. 

Het Sectorplan Timmerindustrie heeft tot doel:  
“Het bewerkstelligen, stimuleren en behouden van een 
duurzaam inzetbaar en vitaal personeelsbestand in de 
Timmerindustrie”. De reden van het sectorplan is om 
ook in de toekomst nog voldoende adequaat geschoold 
personeel inzetbaar te hebben (en te houden) voor de 
bedrijven binnen de branche.

Inmiddels kan bij de SSWT, naast reguliere subsidies 
en vergoedingen, in het kader van het Sectorplan 
Timmerindustrie subsidie worden aangevraagd voor 
maatregelen die betrekking hebben op begeleiding 
van jongeren en arbeidsinstroom of arbeidsmobiliteit 
en duurzame inzetbaarheid. Ook voor scholings-
trajecten is er subsidie beschikbaar. Wanneer werk-
gevers en vakbonden € 4 miljoen investeren zal het 
Ministerie van SZW daar bijna € 3 miljoen bijleggen. 

Om inzicht te geven in wat het Sectorplan 
Timmerindustrie voor u kan betekenen en om 
antwoord te geven op al uw (praktische) vragen 
organiseert de SSWT op 29 januari 2015 het 
Sectorplan Startseminar.

Naamgeving SSWT
Op 1 januari 2015 is de nieuwe naam voor de SSWT 
een feit: Stichting Sociaal en Werkgelegenheids fonds 
Timmerindustrie. Dit heeft voor onze dienstver  lening 
verder geen consequenties, géén verandering in  
onze administratie van de declaratie- en subsidie-
regelingen of van onze advisering aan werkgevers  
en werknemers.

De gezamenlijke besturen van het O&O- en Aanvul-
lings fonds, de SSWT en van de VUTIM, hebben op 
23 juni 2014 een voorgenomen fusie besluit genomen 
om de bestaande bedrijfstakeigen regelingen (BTER) 
efficiënter te besturen en wel vanuit één nieuw ‘SSWT’ 
fonds. Aangezien er vanuit de branche en het ministe-
rie verder geen bezwaren zijn gerezen zullen de 
fondsen begin volgend jaar samen smelten tot 
het nieuwe SSWT fonds.

Wat kan de SSWT 
voor ú betekenen? 7 miljoen euro

Sectorplan Startseminar

Kijk voor meer informatie over scholing en werkgelegenheid op 
onze website: www.sswt.nl
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Houtcirkel Talentcenter
Tijdens het Sectorplan Startseminar op 29 januari 2015 
lanceren wij het Houtcirkel Talentcenter: een digitaal 
platform voor werkgevers en werknemers én iedereen  
die geïnteresseerd is in de Timmerindustrie.

Het Talentcenter biedt zowel werkgevers als werknemers 
een platform om zich te presenteren en zich op de arbeids-
markt te oriënteren. Er kunnen vacatures worden geplaatst 
en (al dan niet publieke) e-portfolio’s worden gemaakt. 

 
Maar bij het Talentcenter gaat het vooral om talent, jouw 
talent. Niet alleen je ervaring en je opleiding, maar vooral  
ook de talenten die je bezit: de kennis, kunde en vaardig-
heden die je hebt ontwikkeld.

Online Tools
Op het Talentcenter kun je online tests doen op het gebied 
van beroepsinteresse, loopbaan APK en leerstijlen. Je kunt 
je er (her)oriënteren op wie je bent, wat je kunt en wat je 
zou willen in de Timmerindustrie. Je krijgt volop de kans 
jezelf (opnieuw) te ontdekken en (bijvoorbeeld door de juiste 
bijscholing) verder te komen in je loopbaan.

E-portfolio
Je kunt op het Talentcenter je eigen e-portfolio aanmaken  
(én bijhouden) en je eigen foto’s, documenten en presen-
taties verwerken. Aan het Talentcenter is ook een vacature-
bank gekoppeld zodat wanneer je e-portfolio klaar is je 
deze meteen kunt inzetten bij je sollicitatie. Om je privacy te 
waarborgen vragen we je wel om in te loggen. Dat kun je 
doen met een gebruikersnaam (je e-mailadres) en een zelf 
gekozen wachtwoord.

Ga na 29 januari naar www.houtcirkeltalentcenter.nl 
log in met een zelfgekozen wachtwoord en maak kennis  
met ons nieuwe platform.

Digitaal platform

Veiligheid en zorg voor goede arbeidsomstandigheden is 
voor ieder bedrijf een voorwaarde om (langdurig) succesvol 
te kunnen zijn. Het voorkomen van ongevallen, een laag 
ziekteverzuim en goed inzetbare medewerkers maken daar 
onderdeel van uit. Maar het realiseren van deze ‘duurzame 
inzetbaarheid’ blijkt in de praktijk vaak minder eenvoudig dan 
het in theorie aanziet. Vandaar dat de SSWT u ondersteuning 
biedt om het veilig en gezond werken bij uw bedrijf (verder) te 
verbeteren. 

Risico’s in de Timmerindustrie 
Om medewerkers veilig te kunnen laten werken en 
duurzaam inzetbaar te houden moeten veiligheidsrisico’s 
worden voorkomen of beheerst. Dat is niet alleen vanuit 
de wetgeving verplicht, maar hoort ook bij een succesvolle 
bedrijfsvoering. In de Timmerindustrie zijn belangrijke risico’s: 
de blootstelling aan houtstof (longaandoeningen); werken 
met houtbewerkingsmachines (hand- en armletsel) en val- en 
struikelpartijen. De Arbocatalogus voor de Timmerindustrie 
(www.arbocatalogus-timmerindustrie.nl) omvat veel  
informatie en praktische oplossingen voor onder andere  
deze veelvoorkomende risico’s. 

Risico’s en Inspectie SZW
Sinds augustus van dit jaar is de inspectie SZW (voorheen: 
de Arbeidsinspectie) gestart met een sectorale inspectieronde 
in de Timmerindustrie. De inspectie SZW heeft tijdens deze 
inspecties speciale aandacht voor de blootstelling aan houtstof 
en voor machineveiligheid. Wanneer er gebreken worden ge-
constateerd is de kans groot dat er sancties worden opgelegd, 
zoals bijvoorbeeld hoge geldboetes. Een reden te meer om aan 
deze veiligheidsrisico’s extra aandacht te besteden. 

Voorkómen van risico’s
Een gestructureerde aanpak is bij het voorkómen van risico’s 
een vereiste. Om u daarmee op weg te helpen is onderstaand 
stappenplan opgesteld. 

1. Zorg voor een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie  
(RIE). Wanneer u valt onder de CAO voor de Timmer-
industrie kunt u gebruik maken van de gratis ‘branche  
RIE Timmerindustrie’.  Via het secretariaat van de SSWT 
kunt u een gebruikerslicentie aanvragen. U kunt vervolgens 
de RIE in enkele uren uitvoeren en uw eigen plan van 
aanpak opstellen. 

2. Stel een goed schoonmaakprogramma op en voer houtstof 
tijdig af. Leg de afspraken over ‘good housekeeping’ vast in 
een schoonmaakschema, met de namen van medewerkers 
die hiervoor verantwoordelijk zijn. Registreer wie wanneer 
heeft schoongemaakt en houd toezicht op de juiste 
werkwijze (niet wegblazen/vegen, maar opzuigen).

3. Werk veilig met veilige machines. Machines moeten 
periodiek worden geïnspecteerd en onderhouden. 
Vanzelfsprekend moeten alle veiligheidsvoorzieningen 

correct worden gebruikt en is de medewerker voldoende 
deskundig om de machine te mogen bedienen. Hiervoor 
zijn inspectielijsten en instructiekaarten beschikbaar.

4. Wijs een preventiemedewerker aan. Een preventiemede-
werker is een interne medewerker die zich bezighoudt 
met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De 
betreffende medewerker dient wel de cursus ‘preventie-
medewerker Timmerindustrie’ te hebben gevolgd.

Door dit stappenplan te volgen zorgt u er voor dat de veiligheid 
in uw bedrijf goed is geregeld waardoor boetes worden voor-
komen en uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven!

Speciaal voor de Timmerindustrie is er een 2-daagse cursus 
‘Preventiemedewerker Timmerindustrie’. De eerstvolgende 
cursus start in januari 2015. De SSWT verstrekt werkgevers 
een tegemoetkoming voor de cursus- en verletkosten wanneer 
werknemers deze cursus volgen. Voor meer informatie omtrent 
de cursus of de vergoeding kunt u contact opnemen met de 
SSWT, e-mail info@sswt.nl of bel 035 - 694 70 74.

Heeft u vragen over dit stappenplan of wilt u veiligheidskundig 
advies van één van onze branche specialisten tijdens een 
bedrijfsbezoek? Maak dan gebruik van de helpdesk, e-mail 
info@nbvt.nl of bel ons op 035 - 6947014.

Risico’s voorkómen en beheersen

Duurzame inzetbaarheid

De eerste serie Strategic Storytelling is inmiddels ook  
van start gegaan. De volgende training staat gepland 
voor begin 2015. U kunt zich nu opgeven.

Strategic Storytelling
In de training Strategic Storytelling leer je 180 graden 
anders te kijken naar je eigen verkoop. Bij deze training 
ga je zelf aan de slag. Je leert het ‘houtproduct’ tot leven 
te brengen door je eigen verhaal. Je leert hoe je de klant 
ertoe kunt bewegen te kopen waarbij hij zich echt lekker 
voelt. Je leert dat jouw onderscheidend vermogen ligt in 
het verhaal dat alleen jij kunt vertellen.

“ Een pc is een computer, maar een Apple-computer 
is in de beleving van mensen net iets anders. Een 
over nachting in een hotel wordt met het goede ver - 
haal van Ritz Carlton ineens een ‘koninklijke’ ervaring. 
En met de reclames van Remia (‘Feestsauzen’) en  
Duyvis (‘Ik hoor dat er hier een fuif is’) weet je ge-
woon dat het gezellig is. Het is allemaal afhankelijk 
van wat je als onderneming in je DNA hebt zitten. ” 

De training, bestaande uit drie dagdelen van elk drie uur,  
start regionaal bij een groep van minimaal vijf personen.  
Voor bedrijven die vallen onder de CAO voor de 
Timmerindustrie, is deze training volledig subsidiabel. 
Download het aanmeldingsformulier op onze website  
www.sswt.nl bij Download > Overig en meld je aan.

Workshop
Quick Response 
Manufacturing
De eerste workshop Quick Response Manufacturing 
(QRM) heeft inmiddels plaatsgevonden en de reacties 
zijn (buitengewoon) positief. Met name het krijgen  
van ‘het QRM-gevoel’ bleek voor velen inspirerend. 
Meerdere deelnemers hebben dan ook besloten een 
volledige training te gaan volgen. 

Op 11 februari 2015 organiseert de SSWT, in samen-
werking met Censor, opnieuw een works hop over het 
thema ‘door looptijdverkorting met QRM’. Hierin laten 
we de strategische aanpak van QRM zien en bekijken 
we waar het uw organi satie kan helpen om sneller te 
gaan leveren. U maakt tijdens de workshop kennis met 
de principes van QRM, die soms haaks staan op het 
‘kostendenken’ van onze huidige managementstijlen. 
Tijdens de workshop gaat u zelf ervaren en voelen wat  
tijd doet met de organisatie. 

De workshop QRM van Censor voor de verandering 
duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Voor bedrijven die vallen 
onder de CAO voor de Timmer industrie, is deze workshop 
volledig subsidiabel. U kunt zich aanmelden voor de 
workshop Doorlooptijdverkorting met QRM door te bellen 
met de SSWT op 035 - 694 70 74 of via info@sswt.nl.
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workshop Doorlooptijdverkorting met QRM door te bellen 
met de SSWT op 035 - 694 70 74 of via info@sswt.nl.



 

Op donderdag 29 januari 2015 organiseert de SSWT 
het Sectorplan Startseminar. Het seminar staat, zoals 
de naam al doet vermoeden, geheel in het teken van 
het Sectorplan Timmerindustrie en is naast informatief 
vooral praktijkgericht. 

Tijdens de bijeenkomst laten we zien welke middelen de 
SSWT in het kader van het Sectorplan beschikbaar stelt 
en lichten we toe hoe u daar gebruik van kunt maken. 
Alle samenwerkingspartners van het Sectorplan zullen op 
het seminar aanwezig zijn. Zij zullen, elk vanuit hun eigen 
vakgebied en specialisme, een inhoudelijke toelichting 
geven over wat zij voor werkgevers en werknemers 
uit de Timmerindustrie kunnen betekenen. Tijdens het 
Startseminar kunt u ook direct (vervolg) afspraken maken 
met de diverse partijen.

U bent als werkgever of vertegenwoordiger van uw bedrijf 
vanaf 13.30 uur van harte welkom, het Seminar start om 
14.00 uur en wordt om 17.30 uur afgesloten met een  
hapje en een drankje. Nadere informatie en de definitieve 
agenda krijgt u in een aparte uitnodiging.

Wij zien u heel graag op 29 januari aanstaande in  
het Groene Paviljoen bij het Bomencentrum te Baarn.
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In de SSWT participeren
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

FNV Bouw
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

Meld u nu aan voor het seminar, het aantal plaatsen 
is beperkt! Stuur een e-mail aan info@sswt.nl met 
het onderwerp: Sectorplan Startseminar en u 
ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging.

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; 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.

Op 28 oktober jongstleden heeft de SSWT van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
de definitieve beschikking van de subsidieverlening 
cofinanciering sectorplannen ontvangen. Het Sectorplan 
Timmerindustrie is daarmee goedgekeurd. Dit betekent 
dat er voor de sector, in de periode van 1 oktober 2014 
t/m 30 september 2016, extra subsidie beschikbaar is. 

Het Sectorplan Timmerindustrie heeft tot doel:  
“Het bewerkstelligen, stimuleren en behouden van een 
duurzaam inzetbaar en vitaal personeelsbestand in de 
Timmerindustrie”. De reden van het sectorplan is om 
ook in de toekomst nog voldoende adequaat geschoold 
personeel inzetbaar te hebben (en te houden) voor de 
bedrijven binnen de branche.

Inmiddels kan bij de SSWT, naast reguliere subsidies 
en vergoedingen, in het kader van het Sectorplan 
Timmerindustrie subsidie worden aangevraagd voor 
maatregelen die betrekking hebben op begeleiding 
van jongeren en arbeidsinstroom of arbeidsmobiliteit 
en duurzame inzetbaarheid. Ook voor scholings-
trajecten is er subsidie beschikbaar. Wanneer werk-
gevers en vakbonden € 4 miljoen investeren zal het 
Ministerie van SZW daar bijna € 3 miljoen bijleggen. 

Om inzicht te geven in wat het Sectorplan 
Timmerindustrie voor u kan betekenen en om 
antwoord te geven op al uw (praktische) vragen 
organiseert de SSWT op 29 januari 2015 het 
Sectorplan Startseminar.

Naamgeving SSWT
Op 1 januari 2015 is de nieuwe naam voor de SSWT 
een feit: Stichting Sociaal en Werkgelegenheids fonds 
Timmerindustrie. Dit heeft voor onze dienstver  lening 
verder geen consequenties, géén verandering in  
onze administratie van de declaratie- en subsidie-
regelingen of van onze advisering aan werkgevers  
en werknemers.

De gezamenlijke besturen van het O&O- en Aanvul-
lings fonds, de SSWT en van de VUTIM, hebben op 
23 juni 2014 een voorgenomen fusie besluit genomen 
om de bestaande bedrijfstakeigen regelingen (BTER) 
efficiënter te besturen en wel vanuit één nieuw ‘SSWT’ 
fonds. Aangezien er vanuit de branche en het ministe-
rie verder geen bezwaren zijn gerezen zullen de 
fondsen begin volgend jaar samen smelten tot 
het nieuwe SSWT fonds.

Wat kan de SSWT 
voor ú betekenen? 7 miljoen euro

Sectorplan Startseminar

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

duurzaam

innovatief
verantwoordDonderdag

29
januari 2015

Sectorplan Startseminar
van 14.00 tot 17.30 uur
Bomencentrum te Baarn


