
 

Bureau Bartels doet in opdracht van de SSWT onderzoek 
naar de veranderingen van de arbeidsmarkt in de Timmer
industrie. In 2013 en 2014 zijn er enquêtes gehouden.

De trend laat ons gelukkig 
zien dat er een licht herstel 
is van de bedrijvigheid en 
de werkgelegenheid in de 
Timmerindustrie. In 2007 
waren er nog 824 bedrijven 
actief, dit aantal daalde 
echter tot 704 bedrijven 
in 2014. In 2015 zien we 
een licht herstel met 709 
bedrijven. In 2007 stonden  
er 12.815 medewerkers op 
de loonlijst, dit aantal daalde 

tot 7.530 medewerkers in 2014. In 2015 zien we een licht 
herstel met 7.709 medewerkers.

De trend laat zien dat de groei doorzet. Door vergrijzing 
ontstaat er een grote vervangingsvraag. In 4 jaar tijd gaan 
er 500 medewerkers met leeftijdsontslag. Tot 2018 ontstaat 
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er een uitbreidingsvraag met mogelijk 2.400 medewerkers 
erbij. Het totaal te werven medewerkers bedraagt: 2.900! 
De scholingsbehoefte binnen de bedrijven is groter.

De instroom van BBL-leerlingen is opgedroogd, van  
32% (0-meting) naar 5% (1-meting). Er is een grotere 
flexibele schil ontstaan. 

Het ziekteverzuim binnen de Timmerindustrie is hoog en 
bedraagt 4,3%. Ter vergelijking: Bouw 3,8%, Industrie 
4,9%, Landelijk totaal 3,9%. Dit hoge ziekteverzuim heeft 
een relatie met de vergrijzing binnen de Timmerindustrie. 
Oudere medewerkers zijn gemiddeld 2x zo lang ziek als 
jongere medewerkers. 

 Taco Schoonderwoerd – Adriaan van Erk

Ketenintegratie
In 20092011 startten vier Timmerbedrijven met proces
optimalisatie. Samen met hun toeleveranciers zijn zij een 
traject ingegaan en hebben gedeeld wat ze samen wil

De SSWT is een paritair 
fonds dat zich inzet voor de 
belangen van werkgevers 
én werknemers. Ook het 
Sectorplan dient de gehele 
Timmerindustrie. Naast het 
houtcirkeltalentcenter, waar 
werknemers zelfstandig (en 
kosteloos) gebruik van kun
nen maken, lopen de regelin
gen van het Sectorplan via 
werkgevers. Een overzicht 
van de producten, diensten 

en middelen van het Sectorplan Timmerindustrie.

Vergoedingen Algemene scholing
Algemene scholing gericht op behoud van eigen functie of 
het verkrijgen van een andere functie. Cursuskosten zullen 
100% worden vergoed. Verletkosten worden ook 100% 
vergoed. Het brutoloon van de cursist wordt vermeerderd 
met 32% werkgeverslasten.

Loonkostensubsidie BBL-leerlingen
Bovenop de reguliere werkgeversvergoeding ontvangt 
u een loonkostensubsidie van 20% van het wettelijk 
minimum loon voor leerlingen die in de betreffende 
periode minimaal een halfjaar in dienst zijn. 

Nulmeting Veiligheid
200 gratis Nulmetingen Veiligheid voor bedrijven die 
vallen onder de CAO voor de Timmerindustrie.

Houtcirkeltalentcenter.nl
Het Houtcirkel Talentcenter is ontwikkeld voor iedereen 
die werkt en geïnteresseerd is in de Timmerindustrie. 
Ontdek waar je interesse ligt, wie je bent en wat je vol-
gende stap kan zijn in je carrière. Er is een up-to-date 
vacaturebank. Bedrijven kunnen vacatures plaatsen.

Pilots Duurzame inzetbaarheid
Doel van de pilots is om te komen tot maatregelen 
en trajecten die de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers zal vergroten. Wij zijn nog op zoek naar 
bedrijven die mee willen werken aan deze pilots.

Het Sectorplan Startseminar op donderdag 29 januari  
in het Bomencentrum te Baarn was een succes! Het  
semi nar gaf bedrijven het startschot om (met terugwer
kende kracht) de producten, diensten en middelen uit het 
Sectorplan Timmerindustrie optimaal te gaan benutten.

Naast de samenwerkingspartners waren er vertegen-
woordigers van bedrijven uit de Timmerindustrie aanwezig. 
Zij vertelden over succesvolle projecten binnen hun bedrijf 
en hoe andere bedrijven daar ook van kunnen profiteren.

Voor alle aanwezigen én degene die er niet bij konden 
zijn in deze nieuwsbrief een korte samenvatting van 
hetgeen er is gezegd en een overzicht van wat het 
Sectorplan Timmerindustrie voor ú kan betekenen.

BBL-leerlingen
In het kader van het Sectorplan willen wij de 
komende 2 jaar ruim 200 BBL’ers aantrekken.  
Wij doen een oproep aan werkgevers om een  
BBL-leerling in dienst te nemen!  

Wanneer u als werkgever een BBL-leerling in dienst 
neemt ontvangt u een ‘Tegemoetkoming opleidings-
kosten werkgevers voor BBL-leerlingen’. Daarnaast 
kunt u in het kader van het Sectorplan Timmerindustrie 
bovenop deze tegemoetkoming, maximaal 2 jaar, 
een loonkosten subsidie van 20% van het wettelijk 
minimum loon aanvragen voor leerlingen die tussen  
1 oktober 2014 en 30 september 2017 (minimaal een 
half jaar) in dienst zijn. Tevens kunt u gebruik maken 
van de regeling Subsidie Praktijkleren van de overheid.

Voor welke functie zou u graag een 
BBL-leerling willen aannemen?

 Dick Teerling – SSWT

Regelingen Sectorplan Start!

 Henk Tissing – Bureau Bartels

De Arbeidsmarkt in de Timmerindustrie

Kijk voor meer informatie over het Sectorplan Timmerindustrie 
op onze website: www.sswt.nl

Werving en selectie
Er wordt extra ingezet op werving en selectie van medewer- 
kers en BBL-instroom. Uit onderzoek blijkt dat er tot 2018 
een uitbreidingsvraag is van mogelijk 2.900 medewerkers!

Promotiecampagne Timmerindustrie
Omvangrijke instroom- en imagobevorderingscampagne 
met als slogan ‘Hout dat werkt’ in combinatie met de 
belofte ‘Ik ga het helemaal maken’. 

Bewijs van deelname
Om gebruik te kunnen maken van subsidie vanuit het 
Sectorplan moeten wij civiel effect aan kunnen tonen. Het 
is dus een vereiste om bij de declaratie een kopie van een 
certificaat, diploma of bewijs van deelname mee te sturen. 
In veel gevallen is het ook mogelijk om de training die u 
wilt doen via Houtcirkel te laten lopen. Zij garanderen een 
administratieve afhandeling waarmee u gebruik kunt maken 
van subsidie vanuit het Sectorplan, dus ook de uitreiking 
van een diploma, certificaat of bewijs van deelname. 



den bereiken. Door een werk
groep is in een aantal bijeen
komsten gewerkt aan een ge
deelde visie, aan verbetering 
op vast gestelde knelpunten, 
aan het wederzijds vertrouwen 
en aan het leren van elkaar.

‘Partners dienen dezelfde 
doelen na te streven; doelen 
die iedere partner én de keten 
vooruit helpen’. Je niet alleen 
richten op de processen binnen

de eigen muren en het nastreven en naleven van een juiste 
balans in vertrou wen en controle, blijkt ook in de Timmer-
branche vooruitstrevend. 

Er is geïnvesteerd in een geza   menlijke mindset, nu is de uit-
daging een continu verbeterproces met elkaar op te zetten, 
om de relatie te versterken en resultaten te blijven verbeteren. 

Een uitgebreid verslag over de Ketenintegratie is op te vragen 
bij de SSWT. Tel: 035 - 694 70 74 of per e-mail: info@sswt.nl

 Ronald Wagelaar – De Vries Trappen

QRM in de praktijk
De situatie eind 2013 was dat oude methodieken niet meer 
werkten, er te veel geld in onderhanden werk en gereed 
product zat. De klant bepaalde het tempo van de levering.  
De productiekostprijs moest omlaag en flexibiliteit moest  
een absolute voorwaarde worden. De knop moest om en  
de keuze viel op het programma van QRM. 

Na de implementatie is de 
doorlooptijd verkort van 18 
naar 3 dagen inclusief de werk-
voorbereiding! Onderhanden 
werk is afgenomen met 80%  
en gereed product met 70%. 
Dat betekent dus ook dat  
daar veel minder geld in zit! 
Ook het aantal grondstoffen 
op voorraad is met 30% 
afgenomen. Complexere 
productmix is nu makkelijker  
te ‘handelen’. Voor De Vries 

Trappen betekent dit dat het resultaat in 2014 break-even is 
en dat ze in 2015 weer winst gaan maken.

Aanbevelingen van Ronald Wagelaar: 
- Zie de noodzaak om -en durf- te veranderen
- Versimpel je processen integraal
- Maak mensen allround (cross-trainen)
- Geef iedereen verantwoording
 (je bedrijf wordt leuker, je collega’s blijer)
- Laat iedereen meedenken

hoogte gebracht van actuele 
arbo en veiligheidspunten. Het 
bezoek is kosteloos* en neemt 
een halve dag in beslag.

Aandachtsgebieden zijn:  
RI&E, machineveiligheid, val (en 
struikel) risico’s en houtstof.

Meer weten? Stuur dan een 
bericht aan Erwin Heijnsbroek, 
e.heijnsbroek@nbvt.nl

 Eric Hengst – Censor

Quick Response
Manufacturing

QRM zorgt voor:
- Extreme doorlooptijd-

verkortingen
- Betrekt alle medewerkers
- Gaat anders organiseren
- Zorgt voor transparantie
- Zorgt voor een dynamische 

organisatie
- Flexibele medewerkers
- Blije werkgevers en 

werknemers

Waar leidt dit toe? De mindset 
verandert en men gaat strategische keuzes maken (niet zo 
maar doen). Men gaat meer samenwerken, anders organi-
seren en iedereen krijgt een gedeelde verantwoordelijkheid 
in het proces. Crosstrainen wordt ingezet om te komen 
tot flexibiliteit en betrokkenheid en het verhoogt de interne 
mobiliteit. Medewerkers zijn meer betrokken bij het proces, 
bedrijf en elkaar. Quick Respons Manufacturing doe je met 
zijn allen en is ‘A way of life’.

 Maarten Willemsen – Technopark

Houtcirkel
Houtcirkel bestaat uit acht 
regionale opleidingsbedrijven 
die werkgevers en werknemers 
in de Timmerindustrie, Meubel
industrie, Interieurbouw en 
de Houthandel ondersteunen 
op het gebied van opleiden, 
personeel en organi satie. 
Daarnaast biedt Houtcirkel  
onder andere ondersteuning  
bij loopbaanontwikkeling, reor
ganisaties en faillissementen.

 Hans Zwaanenburg – NBvT

Sectorplan Timmerindustrie
Hoofdpunten (sector-
maatregelen) zijn: 
- Instroom jongeren
- Behoud ouderen
- Instroom arbeids-

gehandicapten
- Mobiliteit en duur- 

zame inzetbaarheid
- Scholing 
- Van Werk naar Werk
- Goed werkgever- en 

werknemerschap

Nu de beschikking voor de cofinanciering Sectorplan 
Timmerindustrie is afgegeven door het Ministerie van SZW 
kan de SSWT concrete middelen beschikbaar stellen.

 Susanne Knoops – Matchcare

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is het in staat zijn om gezond, 
productief en met plezier huidig en toekomstig werk te 
kunnen en willen blijven doen. Duurzame inzetbaarheid 
omvat in dit kader het Werkvermogen, de Vitaliteit en de 
Employability van medewerkers én Arbo en Veiligheid.  

Medewerkers worden zich 
steeds meer bewust van 
wat er nodig is en wat er 
moet veranderen. Matchcare 
gaat daarom inzetten op 
gedragsontwikkeling (welk 
gedrag is nodig voor kwaliteit, 
effectiviteit en efficiëntie), 
maatwerk leveren (binnen 
uniforme stappen) en aanvullen 
op lopende trajecten (zoals 
QRM, Ketenintegratie en Arbo).  

‘Aan het werk blijven’ vraagt om continue ontwikkelen en  
een actief lerende houding. De werknemer is verantwoordelijk 
voor zijn of haar eigen loopbaan. De werkgever is gebaat bij 
lerende en zichzelf ontwikkelende medewerkers.

 Erwin Heijnsbroek - EHS services

Arbo en veiligheid
Doel van een Nulmeting Veiligheid is het inventariseren van 
verbeterpunten ten aanzien van veiligheid. De deskundige 
die uw bedrijf bezoekt maakt aan de hand van zijn onderzoek 
een rapport met foto’s. Daarnaast wordt het bedrijf op de 

De meest opvallende taak van Houtcirkel is opleiden. 
Daarnaast vervullen de houtcirkelleden een belangrijke 
regionale functie. Zij weten als geen ander wat er speelt. 
Meer informatie over Houtcirkel kunt u vinden op de site  
www.houtcirkel.nl

 André van den Eventuin – Matchcare

Houtcirkel Talentcenter
Het Houtcirkel Talentcenter 
is een platform voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de 
Timmerindustrie. Het biedt 
zowel werkgevers als werk
nemers een platform om zich 
te presenteren en zich op de 
arbeidsmarkt te oriënteren. 
Werkgevers kunnen er vaca
tures plaatsen en werknemers 
kunnen er (al dan niet publieke) 
eportfolio’s maken.

Werknemers: bij het Talentcenter gaat het om talent, jouw 
talent. Niet alleen van je ervaring en je opleiding, maar vooral 
ook van de talenten die je bezit: de kennis, kunde en vaardig-
heden die je hebt ontwikkeld. 
Kijk snel op: www.houtcirkeltalentcenter.nl

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. 

 Desiree Verboekend – ThreeID

Promotiecampagne
Three ID heeft de opdracht gekregen om het Imago van de 
Timmerindustrie te versterken. Zij zullen dit doen met het 
krachtige campagnemotto ‘Hout dat werkt’ in combinatie 

met de belofte ‘Ik ga het 
helemaal maken’. Er zal 
gewerkt gaan worden met  
TV en radiospots, billboards, 
abri’s, banners en brochures. 
Ook komt er een speciaal 
magazine, een website en  
een online portal. 

De campagne dient meerdere 
doelen, enerzijds informeren, 
anderzijds het veranderen van 
denken en doen; er waait niet 
voor niets een nieuwe wind 

door de sector, die moet duidelijk en helder gecommuniceerd 
worden. Kortom het imago wordt op alle fronten versterkt en 
daarmee de instroom (van jongeren) bevorderd. 

vervolg Samenvatting Sectorplan Startseminar

Foto’s met dank aan: Kees de Vries - De Timmerfabrikant * In het kader van het Sectorplan worden 200 gratis Nulmetingen Veiligheid verdeeld onder bedrijven die vallen onder de CAO Timmerindustrie
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Het ziekteverzuim binnen de Timmerindustrie is hoog en 
bedraagt 4,3%. Ter vergelijking: Bouw 3,8%, Industrie 
4,9%, Landelijk totaal 3,9%. Dit hoge ziekteverzuim heeft 
een relatie met de vergrijzing binnen de Timmerindustrie. 
Oudere medewerkers zijn gemiddeld 2x zo lang ziek als 
jongere medewerkers. 

 Taco Schoonderwoerd – Adriaan van Erk

Ketenintegratie
In 20092011 startten vier Timmerbedrijven met proces
optimalisatie. Samen met hun toeleveranciers zijn zij een 
traject ingegaan en hebben gedeeld wat ze samen wil

De SSWT is een paritair 
fonds dat zich inzet voor de 
belangen van werkgevers 
én werknemers. Ook het 
Sectorplan dient de gehele 
Timmerindustrie. Naast het 
houtcirkeltalentcenter, waar 
werknemers zelfstandig (en 
kosteloos) gebruik van kun
nen maken, lopen de regelin
gen van het Sectorplan via 
werkgevers. Een overzicht 
van de producten, diensten 

en middelen van het Sectorplan Timmerindustrie.

Vergoedingen Algemene scholing
Algemene scholing gericht op behoud van eigen functie of 
het verkrijgen van een andere functie. Cursuskosten zullen 
100% worden vergoed. Verletkosten worden ook 100% 
vergoed. Het brutoloon van de cursist wordt vermeerderd 
met 32% werkgeverslasten.

Loonkostensubsidie BBL-leerlingen
Bovenop de reguliere werkgeversvergoeding ontvangt 
u een loonkostensubsidie van 20% van het wettelijk 
minimum loon voor leerlingen die in de betreffende 
periode minimaal een halfjaar in dienst zijn. 

Nulmeting Veiligheid
200 gratis Nulmetingen Veiligheid voor bedrijven die 
vallen onder de CAO voor de Timmerindustrie.

Houtcirkeltalentcenter.nl
Het Houtcirkel Talentcenter is ontwikkeld voor iedereen 
die werkt en geïnteresseerd is in de Timmerindustrie. 
Ontdek waar je interesse ligt, wie je bent en wat je vol-
gende stap kan zijn in je carrière. Er is een up-to-date 
vacaturebank. Bedrijven kunnen vacatures plaatsen.

Pilots Duurzame inzetbaarheid
Doel van de pilots is om te komen tot maatregelen 
en trajecten die de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers zal vergroten. Wij zijn nog op zoek naar 
bedrijven die mee willen werken aan deze pilots.

Het Sectorplan Startseminar op donderdag 29 januari  
in het Bomencentrum te Baarn was een succes! Het  
semi nar gaf bedrijven het startschot om (met terugwer
kende kracht) de producten, diensten en middelen uit het 
Sectorplan Timmerindustrie optimaal te gaan benutten.

Naast de samenwerkingspartners waren er vertegen-
woordigers van bedrijven uit de Timmerindustrie aanwezig. 
Zij vertelden over succesvolle projecten binnen hun bedrijf 
en hoe andere bedrijven daar ook van kunnen profiteren.

Voor alle aanwezigen én degene die er niet bij konden 
zijn in deze nieuwsbrief een korte samenvatting van 
hetgeen er is gezegd en een overzicht van wat het 
Sectorplan Timmerindustrie voor ú kan betekenen.

BBL-leerlingen
In het kader van het Sectorplan willen wij de 
komende 2 jaar ruim 200 BBL’ers aantrekken.  
Wij doen een oproep aan werkgevers om een  
BBL-leerling in dienst te nemen!  

Wanneer u als werkgever een BBL-leerling in dienst 
neemt ontvangt u een ‘Tegemoetkoming opleidings-
kosten werkgevers voor BBL-leerlingen’. Daarnaast 
kunt u in het kader van het Sectorplan Timmerindustrie 
bovenop deze tegemoetkoming, maximaal 2 jaar, 
een loonkosten subsidie van 20% van het wettelijk 
minimum loon aanvragen voor leerlingen die tussen  
1 oktober 2014 en 30 september 2017 (minimaal een 
half jaar) in dienst zijn. Tevens kunt u gebruik maken 
van de regeling Subsidie Praktijkleren van de overheid.

Voor welke functie zou u graag een 
BBL-leerling willen aannemen?

 Dick Teerling – SSWT

Regelingen Sectorplan Start!

 Henk Tissing – Bureau Bartels

De Arbeidsmarkt in de Timmerindustrie

Kijk voor meer informatie over het Sectorplan Timmerindustrie 
op onze website: www.sswt.nl

Werving en selectie
Er wordt extra ingezet op werving en selectie van medewer- 
kers en BBL-instroom. Uit onderzoek blijkt dat er tot 2018 
een uitbreidingsvraag is van mogelijk 2.900 medewerkers!

Promotiecampagne Timmerindustrie
Omvangrijke instroom- en imagobevorderingscampagne 
met als slogan ‘Hout dat werkt’ in combinatie met de 
belofte ‘Ik ga het helemaal maken’. 

Bewijs van deelname
Om gebruik te kunnen maken van subsidie vanuit het 
Sectorplan moeten wij civiel effect aan kunnen tonen. Het 
is dus een vereiste om bij de declaratie een kopie van een 
certificaat, diploma of bewijs van deelname mee te sturen. 
In veel gevallen is het ook mogelijk om de training die u 
wilt doen via Houtcirkel te laten lopen. Zij garanderen een 
administratieve afhandeling waarmee u gebruik kunt maken 
van subsidie vanuit het Sectorplan, dus ook de uitreiking 
van een diploma, certificaat of bewijs van deelname. 


