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Timmerfabriek Visser in Zaandam heeft met Sectorplan 
gelden 5 medewerkers laten opleiden om hun nieuwe 
SCM CNC-gestuurd bewerkingscentrum te kunnen 
bedienen. Dinsdag 10 maart hebben deze medewerkers 
reeds de certificaten mogen ontvangen. Roel Scholtens, 
directeur van Timmerfabriek Visser, heeft snel geschakeld 
en direct bij aanschaf van de machine in december 
2014 contact gezocht met Gerard Bouwman, technisch 

opleidingsadviseur bij 
SSWT om te kijken wat 
de subsidiemogelijkheden 
zijn vanuit het Sectorplan.

Nu kunnen alle 5 mede-
werkers werken met
deze nieuwe machine en 
kunnen ze elkaars taken 
overnemen als iemand  
ziek is of een vrije dag 
heeft, waardoor het pro-
ductieproces een stuk 
flexibeler is geworden.  
De scholingsbehoefte 
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van Timmerfabriek Visser past perfect bij de doelstel-
lingen van het Sectorplan, namelijk het behoud van 
goed geschoold personeel in tijden van een krimpende 
beroepsbevolking, stagnerende instroom en vergrijzing in 
een procesgestuurde industrie. Voor de werknemer is het 
Sectorplan net zo interessant. Zo krijgen medewerkers 
de mogelijkheid om ‘betaalbaarder’ om-, her- en bij te 
scholen, duurzaam inzetbaarder te worden, gezonder 
en veiliger te werken, aan loopbaanplanning te werken 
en mede hierdoor een betere positie op de arbeidsmarkt 
voor hen zelf te creëren. Houtcirkel en SSWT hebben het 
scholingsplan uitgewerkt en de uitvoering werd gedaan 
door de SCM Groep Nederland.

Dit traject werd 100% vergoed via gelden 
vanuit het Sectorplan Timmerindustrie. 

De tekst van dit bericht is gebaseerd op een artikel van de 
Houtkrant. Voor het volledige artikel van de Houtkrant zie:
http://www.dehoutkrant.nl/sectorplan-timmerindustrie-
leidt-op-tot-breed-inzetbare-mensen

Bij ALBO Deuren BV in Albergen is al sinds 1994, na 
de aanpassing van de Arbowet aan de Europese regel-
geving, een behoorlijk compleet Arbobeleid onder regie. 
De meest recente RI&E (die actueel gehouden wordt door 
extern uitgevoerde halfjaarlijkse veiligheidsinspecties) 
dateerde echter uit 2004. 

Het Houtcirkel Talentcenter biedt zowel werkgevers als 
werknemers een platform om zich te presenteren en zich 
op de arbeidsmarkt te oriënteren. Werkgevers kunnen 
vacatures plaatsen en werknemers kunnen e-portfolio’s 
maken. Wanneer je de site bezoekt kom je binnen op het 
werknemers deel van het platform. 

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 presenta-
ties verwerken. Aan het Talentcenter is een vacaturebank 

gekoppeld, waar ook de vacatures binnen de branche 
zichtbaar zijn. 

Werkgevers
Nadat u zich heeft aangemeld kunt u vacatures plaatsen. 
Werknemers die zich hebben aangemeld op het Talent-
center kunnen uw vacature bekijken en direct reageren.

Het ondernemersvertrouwen is voor het zesde kwartaal 
op rij positief. De waarde van verleende bouwvergunningen 
voor nieuwbouwwoningen steeg de eerste drie maanden 
van 2015 met ruim 90 procent in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar. Ook de trend in de Timmerindustrie 
laat zien dat de groei doorzet. 

Positieve cijfers, maar het werk moet wel gedaan worden! 
In de Timmerindustrie is veel vraag naar ervaren, goed opge-
leide en breed inzetbare werkvoorbereiders die anticiperen 
op het gehele bedrijfsproces: van offerte tot aflevering. 

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de speciaal 
voor Timmerindustrie ontwikkelde brancheopleiding 
‘Werkvoorbereider Plus’

Meld je gratis aan
Ben je werknemer dan kun je met je e-mailadres  
en een zelf gekozen wachtwoord inloggen.
Werkgevers stuurt de SSWT na het aanmelden op 
het werkgeversdeel van de site een bevestigingsmail.

Ga naar www.houtcirkeltalentcenter.nl 
en meld je (zelf of bedrijf) aan!

Gratis nulmeting veiligheid Groei!

Sectorplan leidt op tot breed inzetbare mensen

Kijk voor meer informatie over de gratis nulmeting veiligheidop onze website: www.sswt.nl
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De aanbieding voor de gratis nulmeting kwam prima op 
tijd - het werd pijnlijk duidelijk dat er ondanks een goede 
historische basis veel zaken niet meer op orde waren. 
Tijdens de meting werd ook de RI&E Map overhandigd  
die, zo nu blijkt, naadloos aansluit bij de digitale branche 
RI&E Timmerindustrie. Direct na de rapportage zijn in de 
fabriek meteen de meest urgente situaties verbeterd.

‘Inmiddels doen we dat dus weer 
gestructureerd. Werkgevers en werk-
nemers hebben allebei belang bij een 
goede en gezonde werkomgeving.  
Het ontbreekt echter vaak aan het 
laatste zetje in de goede richting.  
Dat zetje hebben we nu gekregen.’

Ook zo’n zetje? Neem contact 
op met e.heijnsbroek@nbvt.nl

Voor

Voor

na

na

Nieuwe cursusdata 
Preventiemedewerker
Timmerindustrie
Nuenen  di 22 en di 29 september
Heerenveen  woe 23 sep en do 1 okt
Woerden  vr 16 en vr 23 oktober
Doetinchem  vr 13 en vr 20 november

Geef je NU op !



De werkvoorbereider van morgen zal meer vaardigheden 
moeten bezitten dan een sterk ontwikkelde technische 
achtergrond. Hij moet organisatieprocessen van A tot Z 
kunnen overzien, zijn communicatie haarfijn afstemmen 
op de gedachten van de klant, snel kunnen reageren op 
veranderingen in de markt en op de hoogte zijn van de 
laatste ontwikkelingen in de branche.

Met die gedachte in het achterhoofd heeft SSWT samen 
met Censor | Voor de verandering de brancheopleiding 
Werkvoorbereider Plus ontwikkeld. Een MBO+-opleiding 
die gericht is op effectief calculeren en nacalculeren, scoren 
met offertes, optimaal plannen, strategisch organiseren en 
op leren denken volgens de principes van LEAN en QRM. 
Na het volgen van deze opleiding moet je in staat zijn 
om vanuit een breder perspectief zowel klantgericht als 
organisatiegericht te handelen binnen het productieproces 
van een timmerfabriek. 

Blended Learning
De opleiding tot Werkvoorbereider Plus is een mix geworden 
tussen online leren en praktijkonderwijs op locatie. We noe-
men dit Blended Learning. De theorie en opdrachten volg je 
online, de praktijkvaardigheden leer je van een échte trainer 
in de échte wereld. Denk hierbij aan verkoopgesprekken, 
onderhandelingstechnieken, het geven van instructies en het 
voeren van discussies. En het leuke is: omdat je met andere 
werkvoorbereiders uit het land de opleiding volgt, je ook 
ervaringen uit kunt wisselen.

Online
De Werkvoorbereider Plus-opleiding bestaat uit zowel 
on- als offline gedeeltes. Online, via e-Learning, kun je 
overal, op je eigen moment, in je eigen tempo op zowel 
de computer, als op de tablet of smartphone studeren 
en de opdrachten maken. We hebben ervoor gezorgd 
dat de online leeromgeving zeer gebruiksvriendelijk is.

Opzet van de opleiding
De toekomstgerichte opleiding tot Werkvoorbereider Plus 
wordt gekenmerkt door kennis en vaardigheden die je direct 
toepast in je dagelijkse werk. De uitdagende en afwisselende 
opdrachten krijg je zowel online als op locatie. 

De opleiding, die uit acht modules bestaat, heeft een 
doorlooptijd van één jaar. Per module rond je telkens een 
onderwerp af. Eén module duurt één tot twee maanden.  
De gedeeltes die je online volgt plan je in op voor jou 
geschikte momenten en volg je in je eigen tempo. Zo kun je 
heel flexibel studeren. Naast het online gedeelte vinden er 
bijeenkomsten plaats ergens in Nederland. Over deze data 
word je ruim van tevoren ingelicht. Tussen de bijeenkomsten 
door werk je aan praktijkgerichte opdrachten.

De modules worden verzorgd door ervaren trainers die 
bekend zijn met jouw praktijk. Zij laten de verbanden zien 
tussen theorie en de dagelijkse praktijk. Hierdoor bestaat 
deze opleiding uit betekenisvolle, levendige en begrijpelijke 
lesstof.

Voorbereiding en studiebelasting
Naast de bijeenkomsten is er je online voorbereiding 
(het doornemen van de theorie en het maken van de 
thuisopdrachten), dit betekent een studiebelasting van 
ongeveer 4-8 uur per bijeenkomst.

Vooropleiding
De opleiding sluit aan op MBO-niveau. Een lager vooroplei-
dingsniveau kun je compenseren met ervaring en motivatie.

Volledige vergoeding
De opleiding tot Werkvoorbereider Plus wordt volledig 
vergoed door de SSWT. Wees slim en investeer nu in je 
vakkennis! De opleiding wordt verzorgd door Censor | Voor  
de verandering. 

Je kunt je direct via de website van Censor aanmelden 
- www.censor.nl/trainingsprogrammas/programma/ 

opleiding-tot-werkvoorbereider-plus/
of door te bellen met de SSWT op 035 - 694 70 74 of 
te mailen naar info@sswt.nl

Bijeenkomsten
Een ‘offline’ bijeenkomst neemt twee dagdelen in beslag.  
De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
- Startmodule (1 bijeenkomst + e-Learning)
- Calculatie en Nacalculatie (2 bijeenkomsten + e-Learning)
- Scoren met offertes (2 bijeenkomsten + e-Learning)
- Van Project naar Product (3 bijeenkomsten + e-Learning)
- Optimaal plannen (2 bijeenkomsten + e-Learning)
- Strategisch en Slim inkopen  

(2 bijeenkomsten + e-Learning)
- Organisatieprocessen met LEAN en QRM  

(2 bijeenkomsten + e-Learning)
- Actualiteitenmodule* (± 1 dagdeel per onderwerp)

Doelgroep
De brancheopleiding Werkvoorbereider Plus is gericht op 
ambitieuze werkvoorbereiders uit de Timmerindustrie, die zich 
in hun huidige werk verder willen professionaliseren.

Toelatingsvoorwaarden
Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal vijf 
jaar relevante werkervaring als werkvoorbereider hebt. Deze 
werkervaring hoeft niet per se in de timmerbranche te zijn 
opgedaan.

Doel van de opleiding
De opleiding is specifiek ontwikkeld voor werkende werkvoor-
bereiders. Je maakt een grondige professionaliseringsslag op 
het gebied van werkvoorbereiding. Je leert met je kennis en 
inzicht te anticiperen op het gehele bedrijfsproces: van offerte 
tot aflevering. Als Werkvoorbereider Plus ben jij namelijk hét 
aanspreekpunt!

brancheopleiding voor ervaren werkvoorbereiders Open trainingen

* inhoud van actualiteitenmodule wordt aangepast aan voor de timmerbranche actuele onderwerpen

Werkvoorbereider Plus Succesvol blijven
Het geheim van succesvolle mensen is dat zij gedurende 
hun carrière op de juiste wijze gecoacht en getraind worden. 
Sterker nog: het zijn met name de minst succesvolle die 
beweren ‘al goed genoeg te zijn in hun werk en geen 
training nodig hebben’. Tja. Neem bijvoorbeeld Dirk Kuijt: 
het is echt geen gave dat hij zo verbluffend vaak scoort! Zijn 
geheim zit ‘m in urenlang gedisciplineerd trainen, oefenen 
en coaching ontvangen. Het succes van Kuijt zit ‘m in zijn 
wil om altijd te streven naar nóg meer succes.

Voetballer of niet: de wil om boven-
op het huidige succes nóg meer 
succes te boeken, is kenmerkend 
voor een voorspoedig professio-
nal. Neem bijvoorbeeld jezelf als 
werkgever: je werkt hard aan en 
in het bedrijf om het gezond te 
houden. En je weet: het succes dat 
je nu boekt kan altijd nóg succesvoller. 

Afgelopen januari presenteerde Censor tijdens de lancering 
van het Sectorplan, tools en handvatten die u kunt inzetten 
bij het verduurzamen en vitaler maken van uw bedrijf. 
Hieronder twee trainingen die u zeker zullen aanspreken:

Training Praktisch leidinggeven op de werkvloer
Na deze training kun je onder meer:
- effectief leidinggeven
- resultaatgerichte doelen stellen
- uzelf en anderen stimuleren om te verbeteren
Wanneer: 14 oktober, 4 november, 18 november en 2 

december van 09.30 tot 16.30 uur (vierdaagse cursus)
Waar: wordt – afhankelijk van inschrijvingen – nader  

bekend gemaakt
Prijs: € 1580,- p.p. excl. BTW

Training Het Functiewaarderingssysteem  
praktisch toegepast in de Timmerindustrie
Na deze training kun je onder meer:
- zelf functies binnen je organisatie indelen
- het functiewaarderingssysteem intern communiceren
- eventuele weerstanden hiertegen wegnemen
Wanneer: 17 september van 09.00 tot 16.00 uur  

(eendaagse cursus)
Waar: wordt – afhankelijk van inschrijvingen – nader  

bekend gemaakt
Prijs: € 350,-

U kunt zich aanmelden voor de open trainingen via de 
directe link op de site van Censor | Voor de verandering:
- www.censor.nl/trainingsprogrammas/sectorplan-sswt/

praktisch-leidinggeven-op-de-werkvloer/
- www.censor.nl/trainingsprogrammas/sectorplan-sswt/ 

het-functiesysteem-praktisch-toegepast/
of door te bellen met de SSWT op 035 - 694 70 74 of 
te mailen naar info@sswt.nl

Succes met het behalen van nog meer succes!
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van Timmerfabriek Visser past perfect bij de doelstel-
lingen van het Sectorplan, namelijk het behoud van 
goed geschoold personeel in tijden van een krimpende 
beroepsbevolking, stagnerende instroom en vergrijzing in 
een procesgestuurde industrie. Voor de werknemer is het 
Sectorplan net zo interessant. Zo krijgen medewerkers 
de mogelijkheid om ‘betaalbaarder’ om-, her- en bij te 
scholen, duurzaam inzetbaarder te worden, gezonder 
en veiliger te werken, aan loopbaanplanning te werken 
en mede hierdoor een betere positie op de arbeidsmarkt 
voor hen zelf te creëren. Houtcirkel en SSWT hebben het 
scholingsplan uitgewerkt en de uitvoering werd gedaan 
door de SCM Groep Nederland.

Dit traject werd 100% vergoed via gelden 
vanuit het Sectorplan Timmerindustrie. 

De tekst van dit bericht is gebaseerd op een artikel van de 
Houtkrant. Voor het volledige artikel van de Houtkrant zie:
http://www.dehoutkrant.nl/sectorplan-timmerindustrie-
leidt-op-tot-breed-inzetbare-mensen

Bij ALBO Deuren BV in Albergen is al sinds 1994, na 
de aanpassing van de Arbowet aan de Europese regel-
geving, een behoorlijk compleet Arbobeleid onder regie. 
De meest recente RI&E (die actueel gehouden wordt door 
extern uitgevoerde halfjaarlijkse veiligheidsinspecties) 
dateerde echter uit 2004. 

Het Houtcirkel Talentcenter biedt zowel werkgevers als 
werknemers een platform om zich te presenteren en zich 
op de arbeidsmarkt te oriënteren. Werkgevers kunnen 
vacatures plaatsen en werknemers kunnen e-portfolio’s 
maken. Wanneer je de site bezoekt kom je binnen op het 
werknemers deel van het platform. 

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 presenta-
ties verwerken. Aan het Talentcenter is een vacaturebank 

gekoppeld, waar ook de vacatures binnen de branche 
zichtbaar zijn. 

Werkgevers
Nadat u zich heeft aangemeld kunt u vacatures plaatsen. 
Werknemers die zich hebben aangemeld op het Talent-
center kunnen uw vacature bekijken en direct reageren.

Het ondernemersvertrouwen is voor het zesde kwartaal 
op rij positief. De waarde van verleende bouwvergunningen 
voor nieuwbouwwoningen steeg de eerste drie maanden 
van 2015 met ruim 90 procent in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar. Ook de trend in de Timmerindustrie 
laat zien dat de groei doorzet. 

Positieve cijfers, maar het werk moet wel gedaan worden! 
In de Timmerindustrie is veel vraag naar ervaren, goed opge-
leide en breed inzetbare werkvoorbereiders die anticiperen 
op het gehele bedrijfsproces: van offerte tot aflevering. 

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de speciaal 
voor Timmerindustrie ontwikkelde brancheopleiding 
‘Werkvoorbereider Plus’

Meld je gratis aan
Ben je werknemer dan kun je met je e-mailadres  
en een zelf gekozen wachtwoord inloggen.
Werkgevers stuurt de SSWT na het aanmelden op 
het werkgeversdeel van de site een bevestigingsmail.

Ga naar www.houtcirkeltalentcenter.nl 
en meld je (zelf of bedrijf) aan!

Gratis nulmeting veiligheid Groei!

Sectorplan leidt op tot breed inzetbare mensen

Kijk voor meer informatie over de gratis nulmeting veiligheidop onze website: www.sswt.nl
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De aanbieding voor de gratis nulmeting kwam prima op 
tijd - het werd pijnlijk duidelijk dat er ondanks een goede 
historische basis veel zaken niet meer op orde waren. 
Tijdens de meting werd ook de RI&E Map overhandigd  
die, zo nu blijkt, naadloos aansluit bij de digitale branche 
RI&E Timmerindustrie. Direct na de rapportage zijn in de 
fabriek meteen de meest urgente situaties verbeterd.

‘Inmiddels doen we dat dus weer 
gestructureerd. Werkgevers en werk-
nemers hebben allebei belang bij een 
goede en gezonde werkomgeving.  
Het ontbreekt echter vaak aan het 
laatste zetje in de goede richting.  
Dat zetje hebben we nu gekregen.’

Ook zo’n zetje? Neem contact 
op met e.heijnsbroek@nbvt.nl

Voor

Voor

na

na

Nieuwe cursusdata 
Preventiemedewerker
Timmerindustrie
Nuenen  di 22 en di 29 september
Heerenveen  woe 23 sep en do 1 okt
Woerden  vr 16 en vr 23 oktober
Doetinchem  vr 13 en vr 20 november

Geef je NU op !


