
 

Sectorplan 
Het geld voor algemene scholing 
en trajecten van het Sectorplan 
raakt langzaam maar zeker op.
Dit brengt als consequentie met zich mee dat 
het niet meer als vanzelfsprekend mag worden 
gezien dat scholing en trajecten volledig worden 
vergoed. Iedere aanvraag zal individueel 
bekeken en beoordeeld worden. 

Nieuwe leerlingen
Heeft u sinds 1 oktober 2014 nieuwe leerlingen in 
dienst genomen en is hun opleiding ook na 1 oktober 
2014 gestart, dan kunt u naast de reguliere BBL ver-
goeding een extra vergoeding aanvragen voor deze 
leerlingen onder het Sectorplan (www.sswt.nl). 

Wanneer u een BBL-leerling in dienst neemt ontvangt u 
een ‘Tegemoetkoming opleidings kosten’. Daarnaast kunt 
u bovenop deze tegemoetkoming een loonkosten subsidie 
van 20% aanvragen en kunt u gebruik maken van de 
regeling ‘Subsidie Praktijkleren’ van de overheid.
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Nulmeting Veiligheid 
Heeft u de nulmeting om financiële redenen steeds voor 
u uit geschoven? De Nulmeting Veiligheid wordt op dit 
moment volledig (exclusief btw) gesubsidieerd vanuit het 
Sectorplan. Een mooie kans om dus nu daadwerkelijk 
tot actie over te gaan en een nulmeting in uw bedrijf uit 
te voeren. Werkgevers en werknemers hebben immers 
allebei belang bij een goede en gezonde werkomgeving. 

Tijdens de nulmeting word ook de RI&E Map overhandigd 
die, zo blijkt, naadloos aansluit bij de digitale branche RI&E 
Timmerindustrie. Direct na de rapportage kunnen in de 
fabriek meteen de meest urgente situaties worden verbeterd. 
Het blijft de bedoeling dat dit opnieuw een gestructureerd 
karakter krijgt binnen het bedrijf. Ook behoefte aan een 
nulmeting? Neem contact op met e.heijnsbroek@nbvt.nl

Zes werkvoorbereiders uit het hele land zijn begonnen  
aan de pilot van de Opleiding tot Werkvoorbereider 
Plus. De werkvoorbereiders krijgen door deze opleiding 
onder meer een bredere kijk op de bedrijfsprocessen. 
De deelnemers ronden op dit moment alweer hun derde 
module af. We liepen een dag met hen mee.

We treffen de werkvoorbereiders tijdens de module  
‘Scoren met Offertes’. In deze module leren zij effectief 
offertes om te zetten in orders. ‘Nog al te vaak nemen 
bedrijven genoegen met een scoringskans van 1 op 10, 
het is zaak om deze scoringskans op te schroeven naar 
minimaal 1 op 2. Dat kun je leren.’ Arno, Huub en Sancho 
vergelijken de facturen van hun bedrijven. ‘We leren veel 
van elkaars offertes en hoe we deze richting de klant 
communiceren. Met elkaar bouwen we aan de kennis  
die nodig is om offertes nog beter te maken. Erg  
interessant om eens in andermans keuken te kijken. 
‘Je maakt elkaar sterker.’ De opleiding draagt bij aan  
het verbreden van de functie. De meeste werkvoor-
bereiders hebben specifieke taken: de één calculeert 
voornamelijk en de ander richt zich bijvoorbeeld meer  
op het tekenen. ‘Ik houd me eigenlijk nooit bezig  
met klantcontact, da’s meer iets voor mijn baas. Erg 
waardevol om nu te leren hoe hij dat contact onder-
houdt en wat voor keuzes hij continu moet maken.’ 

Aan de andere kant van de zaal overleggen Christoph, 
Nico en Raymond ondertussen over de momenten 
waarop zij offertes opstellen: ‘We komen erachter dat 
we soms wel vier of vijf offertes schrijven voor dezelfde 
aannemer, maar dat er nooit een order uit voortkomt. 
We leren nu hoe je dit op een tactische, respectvolle 
manier aan die aannemer kan terugkoppelen. En, ja, 
reken maar dat er dan een order volgt.’

Het was zwaar, maar we zijn er nog! Meer dan 
700 timmerfabrieken hebben de crisis overwonnen!  
Bruisend van energie richten we onze blik op de toe-
komst. De hoogste kwaliteit tegen de kortste levertijd.  
Dát is waar de huidige markt om vraagt. 

Met de campagne Hout dat werkt! dagen we u uit om uw 
bedrijf onder de loep te nemen. Bent u over vier jaar ook nog 
concurrerend? Heeft u tegen die tijd nog genoeg personeel? 
En zijn uw mensen flexibel en adequaat genoeg? Tijden 
veranderen en dat geldt zeker voor onze branche.

De nieuwe timmerindustrie is continu in ontwikkeling. Dat 
vraagt om een nieuwe manier van ondernemen, managen 
en werken. Ook ons imago kan wel een boost gebruiken. 
Daarom hebben we een grootschalige campagne opgezet 
die zich in de eerste plaats richt op het vmbo/mbo. 

U zorgt voor een sterkere branche, wij voor voldoende 
vakmensen! Verderop in deze nieuwsbrief meer over de 
campagne Hout dat werkt!, hieronder een mededeling  
over het Sectorplan en informatie over de vergoeding  
voor BBL-leerlingen en de Nulmeting Veiligheid.

Dank voor uw medewerking!
De afgelopen weken zijn namens de SSWT mede-
werkers uit de Timmerindustrie benaderd om 
informatie voor de arbeidsmonitor te verzamelen. 

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 
werknemers en werkgevers uit de bedrijfstak hebben 
hier hun medewerking aan  
verleend. Dank daarvoor!

‘Dit maakt mijn beroep zo veel concreter’

Opleiding tot Werkvoorbereider Plus Kansen!

Kijk voor meer informatie over  
de campagne Hout dat werkt! op de website: houtdatwerkt.nl

Nieuwe start in januari 2016
Vanaf januari 2016 gaat een volgende opleidingsronde van 
start. Deze ronde zal iets sneller doorlopen worden, zodat 
iedere deelnemer er zeker van is vóór oktober 2016 klaar 
te zijn. Dit heeft te maken met de subsidie die nog tot die 
maand aangesproken kan worden. 

De opleiding tot Werkvoorbereider Plus leidt tot een 
landelijk, door de branche erkend diploma. Als werkvoor-
bereider Plus ben je breder opgeleid, heb je een scherpe 
visie ontwikkeld op het gehele bedrijfsproces en ben je 
op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de 
timmerindustrie.

Wil je meer weten over de opleiding tot Werkvoorbereider 
Plus? Je kunt er alles over lezen én jezelf aanmelden op: 
www.censor.nl/trainingsprogrammas/sectorplan-sswt/
opleiding-tot-werkvoorbereider-plus/
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Hout dat werkt! 
Onze branche, daar zijn we trots op. We mogen het best 
eens hardop zeggen: de timmersector is de mooiste en 
eerlijkste industrie van Nederland! We zijn veel te lang 
bescheiden geweest. Daarom hebben we – wanneer u  
naar de prognoses kijkt – over vier jaar een probleem. 
Willen we al het werk aankunnen, dan zijn er 3.000 nieuwe 
vakmensen nodig en moet ons huidige personeel anders 
worden ingezet. De opdrachten, die komen. Zeker weten!  
Nu de handen nog. 

De campagne
‘We willen meer bijscholing en meer studenten’. Dat is wat  
u – werkgevers en werknemers in de timmerindustrie – 
massaal heeft laten weten de afgelopen tijd. Het resultaat  
is de campagne Hout dat werkt! Een campagne voor ons, 
door ons. ‘De timmerindustrie’ bestaat op dit moment  
alweer uit 720 bedrijven en 8200 werknemers. 

De werknemers worden vertegenwoordigd door twee 
vakbonden: CNV Vakmensen en FNV Bouw. De werkgevers 
worden vertegenwoordigd door branchevereniging NBvT. 
Deze drie sociale partners doen niets anders dan signalen 
oppikken uit het veld en die omzetten in concrete acties: 
cao-afspraken maken, collectieve verzekeringen regelen, 
innovaties stimuleren ... 
 
Ook voor deze Hout dat werkt! campagne hebben de 
partners de handen ineengeslagen. Zij hebben uw wensen 
vertaald in een krachtige campagne.

Hoe, wat en wanneer?
De campagne vindt, om alle doelgroepen optimaal te 
bereiken, zowel online, offline, maar ook via massamedia 
(TV en radio) plaats. De officiële start van de campagne was 
maandag 7 september 2015.

Massa media
Er zijn inmiddels twee maal (in september en november)  
twee weken lang een, speciaal voor de campagne gemaakte, 
TV-commercial en een Radio-spot uitgezonden.

De TV-commercial was onder andere te zien op de zenders 
Comedy Central, Comedy Central Family, Discovery Channel, 
Fox, MTV, TeenNick en TLC.

De Radio-spot was te beluisteren op Spotify, Radio 538 en 
Slam FM.

Social media
Om de doelgroepen te bereiken wordt ook social media 
ingezet: Facebook (www.facebook.com/houtdatwerkt/ en 
.../ikgahethelemaalmaken/), Twitter (@houtdatwerkt) en 
Instagram (@ikgahethelemaalmaken).

Andere online kanalen
De jeugd bevindt zich tegenwoordig op heel veel online 
kanalen. Veelal kanalen waar ze korte filmpjes kunnen zien  
en delen. Ook op die kanalen zet de campagne in met 
prerolls, midrolls en postrolls. Voor uw informatie, dit zijn  
korte ‘reclame’-filmpjes, voorafgaand, halverwege of na 
afloop van een filmpje wat ze willen bekijken. Een paar 
voorbeelden van deze kanalen: Enzoknol, dumpert.nl,  
RTL XL, voetbalprimeur.nl en meer.

Wat kunt u doen?  
Om de campagne extra kracht bij te zetten naast commer-
cials, advertenties en het aanwezig zijn op diverse vak- en 
scholingsbeurzen, zijn er actiepakketten verstuurd. In deze 
pakketten zitten onder andere rolbanners, deurposters en 
verschillende informatiebrochures. Een succes maken van 
deze campagne kunnen we niet alleen, daar hebben we uw 
hulp bij nodig! Maak gebruik van de actiepakketten (en bestel 
zonodig nieuw materiaal) om op die manier uw trots te laten 
blijken voor de timmersector, de mooiste en eerlijkste industrie 
van Nederland!

Ga voor het bestellen van materiaal en voor meer informatie 
naar: www.houtdatwerkt.nl of neem contact op met SSWT, 
tel: 035 - 694 70 74 of per e-mail: info@sswt.nl

De nieuwe generatie, (her)kent u ze? 
Op dit moment kiest slechts een kleine aantal vmbo’ers  
voor de timmerindustrie. Dat moet veranderen! Daarom  
hebben we de grootschalige campagne Hout dat werkt! 
opgezet. De mensen op de foto, die alle drie in de timmer-
industrie werken, spelen de ‘hoofdrol’ in de campagne. 

Mark (de student) werkt als meewerkend leidinggevende, 
maar doet daarnaast verschillende cursussen. Evelien 
(de werknemer), een gedreven meid met passie voor het 
vak, werkt in de afmontage en wil zichzelf graag verder 
ontwikkelen. Leonard (werkgever), is als ondernemer 
onderdeel van de campagne. Hij weet alles over duurzaam  
en vernieuwend ondernemen. 

Nieuwe leerbedrijven nodig
Voor die duizenden nieuwe timmertalenten zijn honderden 
leerbedrijven nodig. MBO’ers werken vier dagen bij een 
leerbedrijf en gaan één dag per week naar het ROC. Ze 
dragen echt bij aan de productie en verdienen dus een salaris. 
De leerlingen zijn in dienst bij het regionale opleidingsbedrijf en 
kunnen worden ingeleend door bedrijven. Bedrijven kunnen 
er ook voor kiezen om de leerling zelf in dienst te nemen. De 
mbo studenten maken zoveel mogelijk praktijkopdrachten uit 
hun werkboek bij u in het bedrijf. Opdrachten die overblijven, 
doen ze bij het regionale samenwerkingsverband of een ROC. 

Om leerbedrijf te worden moet u erkend zijn door de 
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 
Interessant? Kijk dan op www.s-bb.nl voor meer informatie. 
We hopen dat u als timmerfabriek meedoet en een nieuwe 
generatie inspireert en faciliteert.

Campagne voor de Timmerindustrie
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maand aangesproken kan worden. 

De opleiding tot Werkvoorbereider Plus leidt tot een 
landelijk, door de branche erkend diploma. Als werkvoor-
bereider Plus ben je breder opgeleid, heb je een scherpe 
visie ontwikkeld op het gehele bedrijfsproces en ben je 
op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de 
timmerindustrie.

Wil je meer weten over de opleiding tot Werkvoorbereider 
Plus? Je kunt er alles over lezen én jezelf aanmelden op: 
www.censor.nl/trainingsprogrammas/sectorplan-sswt/
opleiding-tot-werkvoorbereider-plus/

Voor

v.l.n.r. Arno Timmermans, Huub de Graaf (Timmerfabriek De Baanakker) en  
Sancho Izquierdo Ortiz (Brünken Timmerwerken)

v.l.n.r. Christoph Albers (Timmerfabriek Roes), Nico Zijlstra (Timmerfabriek  
De Baanakker) en Raymond Kerkhof (Verbruggen Interieur)

Voor

na

na


