
 

Scholingsplanner
De SSWT scholingsplanner is een structureel hulp-
mid del bij het plannen en uitvoeren van scholings-
beleid. Met behulp van de scholingsplanner kunt u 
bedrijfs breed én voor individuele werknemers een 
scholings plan opstellen en onderbouwen, kosten 
inzichtelijk ma ken en berekenen wat de maximale 
SSWT subsidie kan zijn. Daarnaast kunt u de scho-
lingsplanner gebruiken om declaratiefomulieren  
te laten invullen en afdrukken.

Excel-bestand
De scholingsplanner is een excel-bestand dat bestaat 
uit 6 zelf in te vullen tabbladen: Bedrijfsgegevens, 
Personeelslijst, Ondernemingsplan (kort), Scholings-
beleidsplan, Scholingsbehoefte en Scholingsplan. 
Het is voorzien van gebruiksinstructies, het (nieuwe) 
declaratieformulier en aanvullende informatie zoals 
richtlijnen voor een ondernemingsplan en scholingsplan 
en de SSWT subsidieregeling. Eenmaal ingevuld 
berekend de scholingsplanner automatisch zowel 
de mogelijke individuele subsidie als de mogelijke 
totale bedrijfssubsidie.
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Lite-versie
Naast de volledige scholingsplanner is er ook een Lite 
(vereenvoudigde) versie beschikbaar met 3 zelf in te vullen 
tabbladen. In deze versie kunt u uw scholingsplan niet 
zozeer opstellen en onderbouwen maar wel invullen. 
De Lite-versie heeft dezelfde functionaliteiten ten aanzien 
van het berekenen van SSWT subsidie en het laten invullen 
en afdrukken van declatiefomulieren.

Vereisten
Het is van belang om de namen van alle medewerkers 
uit uw organisatie waarvoor de voorgeschreven 
bijdragen en premies worden afgedragen, in te vullen. 
De scholingsplanner gebruikt deze gegevens niet alleen om 
automatisch de declaratieformulieren in te vullen maar ook 
om het totale scholingsbudget te berekenen. De SSWT 
scholingsplanner is te gebruiken met Excel 2010 of hoger 
voor Windows en Excel 2011 voor Mac. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van VBA of macro’s.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van de SSWT 
scholingsplanners kunt u deze gratis downloaden  
op onze website www.sswt.nl bij Download > Overig.

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.

Leren is een persoonlijk avontuur dat, door gebruik  
te maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van  
de mens, leidt tot inzicht, verbetering en vooruitgang.  
Het helpt werknemers vooruit in hun loopbaan, 
zorgt dat zij sturing 
aan hun eigen leven 
kunnen geven en zich 
beter voelen. Scholing 
van werknemers leidt 
tot betere prestaties en 
tot een hogere inno-
vatiekracht, wat zorgt 
voor betere producten 
en dienstverlening. Bedrijven met scholingsbeleid 
binnen hun bedrijfsvoering zijn vaak innovatiever en 
daardoor succesvoller. Scholing is dus zowel gunstig 
voor werkgevers als werknemers.

In de voorgaande nieuwsbrief hebben we aandacht 
besteed aan de ontwikkelingen in de maatschappij en 
de Timmerindustrie. Hebben we de inspanningen op het 
gebied van scholing en werkgelegenheid van de afgelopen 

jaren geëvalueerd. 
Met deze nieuwsbrief 
willen we, door aan-
dacht te besteden aan 
de inhoud van enkele 
trainingen, het belang 
van om-, her-, en 
bijscholing (nogmaals) 
benadrukken. 

Daarnaast willen we werkgevers graag stimuleren gebruik 
te maken van ons volledig vernieuwde hulpmiddel bij 
het plannen en uitvoeren van scholingsbeleid: de SSWT 
scholingsplanner.

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

Voorgenomen fusie
BTER fondsen Timmer
De gezamenlijke besturen van het O&O- en 
Aanvullingsfonds, 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 fonds: de Stichting Sociaal en 
Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerindustrie 
‘SSWT’.  Dit betekent dat de vier fondsen gaan 
fuseren tot het nieuwe SSWT-fonds.

Kortom; dus wél een nieuwe officiële naam voor 
het SSWT fonds per 1 januari 2015, maar géén 
verandering in onze administratie van de declaratie- 
en subsidieregelingen en onze advisering aan 
werkgevers en werknemers.

Wat kan de SSWT 
voor ú betekenen?

Scholing, werkgelegenheid en innovatie

kennisinnovatie

scholing



Praatjes vullen wél gaatjes
In een almaar groeiende zakelijke wereld is het niet alleen van 
belang een goed en degelijk product te produceren, maar 
een belangrijk deel van de verkoop is ook om hierover goed 
te communiceren. “Op prijs alleen vertel je nooit een verhaal. 
Goed, je bent een dubbeltje goedkoper, maar als de volgende 
15 cent minder rekent, ben je uitgesproken.”

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 wat alleen jij  
kunt vertellen.

“ Als er naast jou zeven andere verkopers  
bij de klant aan tafel komen, hoe zorg je  
er dan voor dat de klant aan het eind van  
de rit jou beter onthoudt dan de rest? ” 

De kracht van ‘storytelling’ is dat je ‘je eigen verhaal’ vertelt, 
dat je je onderscheidt waardoor beslissers jou onthouden.  

Een pc is een computer,  
maar een Apple-computer  
is in de beleving van  
mensen net iets anders.  
Een overnachting in een  
hotel wordt met het goede 
verhaal van Ritz Carlton 
ineens een ‘koninklijke’ er-
varing. En met de reclames 
van Remia (‘Feestsauzen’) 

en Duyvis (‘Ik hoor dat er hier een fuif is’) weet je gewoon 
dat het gezellig is. Het is allemaal afhankelijk van wat je als 
onderneming in je DNA hebt zitten.

“ Het gaat er bij storytelling om jezelf en je  
bedrijf via je boodschap te onderscheiden. ” 

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.

SSWT subsidie maakt het mogelijk de training Strategic Storytelling / workshop QRM kosteloos te laten uitvoeren

Training Strategic Storytelling Tweedaagse branche- en praktijkgerichte cursus

Iedere organisatie is vanuit de Arbowet verplicht om risico’s 
te inventariseren en te evalueren, en deze, volgens een plan 
van aanpak, te reduceren. Hieraan hebben wij in de vorige 
nieuwsbrief aandacht besteed. Daarnaast moet elk bedrijf 
tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben die de 
maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen 
een bedrijf) kan uitvoeren. 

Workshop Quick Response

De preventiemedewerker 
moet op de hoogte zijn van 
wet- en regelgeving ten aan-
zien van veilig en gezond wer-
ken en weten hoe daar invulling 
aan te geven. De 3 wettelijke taken 
van een preventiemedewerker zijn:
- Het (mede) opstellen en uitvoeren  

van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
- Het adviseren en samenwerken met de ondernemings-

raad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen 
maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

- Deze maatregelen (mede) uitvoeren.
De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die 
deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de 
directeur als preventiemedewerker optreden.

Cursus 
De cursus Preventiemedewerker Timmerindustrie is branche- 
en praktijkgericht. De inhoud van de cursus is gebaseerd 
op de arbo-risico’s die voorkomen in de Timmerindustrie 
of als zodanig staan beschreven in de Arbocatalogus Tim-
merindustrie (Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Lawaai, 
Machineveiligheid, Psychosociale arbeidsbelasting). Het 
vertrekpunt is arbo-wet en -regelgeving, waarna via taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken 
partijen wordt uitgekomen bij de richtlijnen die gelden voor de 
kennis, vaardigheid en ervaring van preventiemedewerkers. 
Deelnemers kunnen van tevoren vragen, interessegebieden 
en opmerkingen indienen, die dan tijdens de cursus worden 
behandeld. 

Doelstelling
Na de cursus:
- weten de deelnemers hoe zij de wet- en regelgeving ten 

aanzien van arbeidsomstandigheden en verzuim op een 
praktische en efficiënte manier kunnen interpreteren en 
toepassen.

- zijn de medewerkers op de hoogte van de voorkomende 
risico’s in de Timmerindustrie en kunnen zij deze risico’s 
vertalen in een RI&E en een Plan van Aanpak.

- hebben de deelnemers vaardigheden aangereikt gekregen 
om te ‘communiceren’, ‘presenteren’, en te ‘overtuigen’.  

De cursus Preventiemedewerker Timmerindustrie van EHS 
Services omvat twee uur voorbereidingstijd, twee lesdagen 
en een praktijkopdracht van 4 uur. Affiniteit en ervaring met 
arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim binnen de eigen 
werkomgeving is een voorwaarde om deel te kunnen nemen. 

U kunt zich aanmelden voor de cursus Preventiemedewerker 
Timmerindustrie op tel. 035 - 694 70 74 of via info@sswt.nl. 
De cursus start wanneer minimaal 6 deelnemers zich hebben 
aangemeld. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Erwin 
Heijnsbroek per email e.heijnsbroek@nbvt.nl of telefonisch via 
de NBvT op 035 - 694 70 14.

Sectorplan
In opdracht van sociale partners heeft de SSWT een 
sectorplan opgesteld om ook in de toekomst nog 
voldoende goed opgeleide medewerkers te hebben  
om aan de gevraagde productie te kunnen voldoen. 

De financiële crisis (en de daarop volgende economische 
crisis) hebben de Timmerindustrie zeer hard geraakt. Dit 
heeft tot een sterke terugloop van het aantal bedrijven 
en aantal medewerkers geleid. Sinds 2009 is het 
werknemersaantal binnen de sector met circa 42% 
afgenomen, terwijl het aantal bedrijven 12% is gekrompen. 
Sinds april 2014 zien we echter een stabilisering en 
sinds mei zelfs tekenen van een voorzichtig herstel in de 
Timmerindustrie. Wanneer dit herstel doorzet heeft de 
branche binnenkort juist een tekort aan voldoende (goed 
opgeleide) medewerkers.

De instroom van jongeren is nagenoeg stil komen te 
liggen door de enorme terugloop van BBL. Daarnaast 
speelt de vergrijzing binnen de sector de bedrijven parten. 
De aankomende twee jaar zullen nog eens circa 500 
(ervaringsdeskundige) medewerkers de pensioengerech-
tigde leeftijd bereiken en de sector om die reden verlaten.

De sociale partners in de Timmerindustrie staan voor  
de volgende uitdagingen: 
- Hoe kunnen we de leeftijdsopbouw van het personeels-

bestand weer in balans krijgen?
- Hoe kunnen we de vervangingsvraag als gevolg van 

vergrijzing invullen?
- Hoe kunnen we tegemoet komen aan de verwachte 

uitbreidingsvraag in de komende jaren?
- Hoe kan de vitaliteit van het bestaande personeels bestand 

vergroot worden, zodat zij langer kunnen blijven werken?
- Hoe kan de inzetbaarheid van zittend en toekomstig 

personeel worden vergroot?
- Hoe stimuleren we het voeren van een adequaat 

Arbobeleid binnen onze bedrijven en de inzet daarbij van 
de daarvoor beschikbaar gestelde instrumenten?

Het sectorplan Timmerindustrie is in het kader van de 
regeling Cofinanciering Sector plannen eind mei ingediend 
bij het ministerie van Sociale Zaken. Binnen 13 weken zal 
het ministerie hierover beslissen, daarna zullen we u nader 
informeren over de mogelijkheden.

Doorlooptijdverkorting
We staan er niet dagelijks bij stil, maar de Nederlandse 
‘maak’industrie vormt nog steeds de kurk waarop de 
Nederlandse economie drijft. De Timmerindustrie neemt 
hier een belangrijke plaats in. Binnen de bouwkolom is 
de positie van de Timmerindustrie niet uit te vlakken. 
Toch kan deze positie nog verder verstevigd worden  
met het optimaliseren van processen en het realiseren 
van doorlooptijdverkorting.

Wat is QRM en wat zijn de voordelen
Veel bedrijven maken gebruik van Lean Manufacturing 
technieken, maar efficiëntie alleen is niet de oplossing. 
De Quick Response Manufacturing (QRM) strategie 
gaat een stap verder doordat deze een supply chain 
brede focus hanteert. Hiermee zijn in de Timmerindustrie 
reeds binnen 6 weken doorlooptijdverkortingen tot 75% 
gerealiseerd. Voordeel van QRM zijn o.a. snelheid in alle 
processen, meer flexibiliteit, toename van de cash flow en 
lagere voorraden. Leveranciers zijn in deze cruciaal om 
succesvol QRM te implementeren.

Workshop
De SSWT organiseert bij de samenwerkingsverbanden, 
in samenwerking met Censor, works hops over het thema 
‘doorlooptijdverkorting met QRM’. Hierin laten we de 
strategische aanpak van QRM zien en bekijken we waar 
het uw organisatie 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. Bij QRM gaat het om:
- de kracht van tijddenken
- anders organiseren
- flow creëren met systeemdynamica
- een bedrijfsbrede aanpak

De workshop Doorlooptijdverkorting met QRM van Censor 
voor de verandering duurt 1 dagdeel van maximaal 3 uur. 
Voor bedrijven die vallen onder de CAO voor de Timmer-
industrie, is deze workshop volledig subsidiabel.
U kunt zich aanmelden voor de workshop Doorlooptijd-
verkorting met QRM door te bellen met de SSWT op 
035 - 694 70 74 of via info@sswt.nl. De workshop start 
wanneer minimaal 8 deelnemers zich hebben aangemeld.
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- Hoe kunnen we de leeftijdsopbouw van het personeels-

bestand weer in balans krijgen?
- Hoe kunnen we de vervangingsvraag als gevolg van 

vergrijzing invullen?
- Hoe kunnen we tegemoet komen aan de verwachte 

uitbreidingsvraag in de komende jaren?
- Hoe kan de vitaliteit van het bestaande personeels bestand 

vergroot worden, zodat zij langer kunnen blijven werken?
- Hoe kan de inzetbaarheid van zittend en toekomstig 

personeel worden vergroot?
- Hoe stimuleren we het voeren van een adequaat 

Arbobeleid binnen onze bedrijven en de inzet daarbij van 
de daarvoor beschikbaar gestelde instrumenten?

Het sectorplan Timmerindustrie is in het kader van de 
regeling Cofinanciering Sector plannen eind mei ingediend 
bij het ministerie van Sociale Zaken. Binnen 13 weken zal 
het ministerie hierover beslissen, daarna zullen we u nader 
informeren over de mogelijkheden.

Doorlooptijdverkorting
We staan er niet dagelijks bij stil, maar de Nederlandse 
‘maak’industrie vormt nog steeds de kurk waarop de 
Nederlandse economie drijft. De Timmerindustrie neemt 
hier een belangrijke plaats in. Binnen de bouwkolom is 
de positie van de Timmerindustrie niet uit te vlakken. 
Toch kan deze positie nog verder verstevigd worden  
met het optimaliseren van processen en het realiseren 
van doorlooptijdverkorting.

Wat is QRM en wat zijn de voordelen
Veel bedrijven maken gebruik van Lean Manufacturing 
technieken, maar efficiëntie alleen is niet de oplossing. 
De Quick Response Manufacturing (QRM) strategie 
gaat een stap verder doordat deze een supply chain 
brede focus hanteert. Hiermee zijn in de Timmerindustrie 
reeds binnen 6 weken doorlooptijdverkortingen tot 75% 
gerealiseerd. Voordeel van QRM zijn o.a. snelheid in alle 
processen, meer flexibiliteit, toename van de cash flow en 
lagere voorraden. Leveranciers zijn in deze cruciaal om 
succesvol QRM te implementeren.

Workshop
De SSWT organiseert bij de samenwerkingsverbanden, 
in samenwerking met Censor, works hops over het thema 
‘doorlooptijdverkorting met QRM’. Hierin laten we de 
strategische aanpak van QRM zien en bekijken we waar 
het uw organisatie 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. Bij QRM gaat het om:
- de kracht van tijddenken
- anders organiseren
- flow creëren met systeemdynamica
- een bedrijfsbrede aanpak

De workshop Doorlooptijdverkorting met QRM van Censor 
voor de verandering duurt 1 dagdeel van maximaal 3 uur. 
Voor bedrijven die vallen onder de CAO voor de Timmer-
industrie, is deze workshop volledig subsidiabel.
U kunt zich aanmelden voor de workshop Doorlooptijd-
verkorting met QRM door te bellen met de SSWT op 
035 - 694 70 74 of via info@sswt.nl. De workshop start 
wanneer minimaal 8 deelnemers zich hebben aangemeld.
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Scholingsplanner
De SSWT scholingsplanner is een structureel hulp-
mid del bij het plannen en uitvoeren van scholings-
beleid. Met behulp van de scholingsplanner kunt u 
bedrijfs breed én voor individuele werknemers een 
scholings plan opstellen en onderbouwen, kosten 
inzichtelijk ma ken en berekenen wat de maximale 
SSWT subsidie kan zijn. Daarnaast kunt u de scho-
lingsplanner gebruiken om declaratiefomulieren  
te laten invullen en afdrukken.

Excel-bestand
De scholingsplanner is een excel-bestand dat bestaat 
uit 6 zelf in te vullen tabbladen: Bedrijfsgegevens, 
Personeelslijst, Ondernemingsplan (kort), Scholings-
beleidsplan, Scholingsbehoefte en Scholingsplan. 
Het is voorzien van gebruiksinstructies, het (nieuwe) 
declaratieformulier en aanvullende informatie zoals 
richtlijnen voor een ondernemingsplan en scholingsplan 
en de SSWT subsidieregeling. Eenmaal ingevuld 
berekend de scholingsplanner automatisch zowel 
de mogelijke individuele subsidie als de mogelijke 
totale bedrijfssubsidie.
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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

Lite-versie
Naast de volledige scholingsplanner is er ook een Lite 
(vereenvoudigde) versie beschikbaar met 3 zelf in te vullen 
tabbladen. In deze versie kunt u uw scholingsplan niet 
zozeer opstellen en onderbouwen maar wel invullen. 
De Lite-versie heeft dezelfde functionaliteiten ten aanzien 
van het berekenen van SSWT subsidie en het laten invullen 
en afdrukken van declatiefomulieren.

Vereisten
Het is van belang om de namen van alle medewerkers 
uit uw organisatie waarvoor de voorgeschreven 
bijdragen en premies worden afgedragen, in te vullen. 
De scholingsplanner gebruikt deze gegevens niet alleen om 
automatisch de declaratieformulieren in te vullen maar ook 
om het totale scholingsbudget te berekenen. De SSWT 
scholingsplanner is te gebruiken met Excel 2010 of hoger 
voor Windows en Excel 2011 voor Mac. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van VBA of macro’s.

Wanneer u gebruik wilt maken van een van de SSWT 
scholingsplanners kunt u deze gratis downloaden  
op onze website www.sswt.nl bij Download > Overig.

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.

Leren is een persoonlijk avontuur dat, door gebruik  
te maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van  
de mens, leidt tot inzicht, verbetering en vooruitgang.  
Het helpt werknemers vooruit in hun loopbaan, 
zorgt dat zij sturing 
aan hun eigen leven 
kunnen geven en zich 
beter voelen. Scholing 
van werknemers leidt 
tot betere prestaties en 
tot een hogere inno-
vatiekracht, wat zorgt 
voor betere producten 
en dienstverlening. Bedrijven met scholingsbeleid 
binnen hun bedrijfsvoering zijn vaak innovatiever en 
daardoor succesvoller. Scholing is dus zowel gunstig 
voor werkgevers als werknemers.

In de voorgaande nieuwsbrief hebben we aandacht 
besteed aan de ontwikkelingen in de maatschappij en 
de Timmerindustrie. Hebben we de inspanningen op het 
gebied van scholing en werkgelegenheid van de afgelopen 

jaren geëvalueerd. 
Met deze nieuwsbrief 
willen we, door aan-
dacht te besteden aan 
de inhoud van enkele 
trainingen, het belang 
van om-, her-, en 
bijscholing (nogmaals) 
benadrukken. 

Daarnaast willen we werkgevers graag stimuleren gebruik 
te maken van ons volledig vernieuwde hulpmiddel bij 
het plannen en uitvoeren van scholingsbeleid: de SSWT 
scholingsplanner.

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

Voorgenomen fusie
BTER fondsen Timmer
De gezamenlijke besturen van het O&O- en 
Aanvullingsfonds, 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 fonds: de Stichting Sociaal en 
Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerindustrie 
‘SSWT’.  Dit betekent dat de vier fondsen gaan 
fuseren tot het nieuwe SSWT-fonds.

Kortom; dus wél een nieuwe officiële naam voor 
het SSWT fonds per 1 januari 2015, maar géén 
verandering in onze administratie van de declaratie- 
en subsidieregelingen en onze advisering aan 
werkgevers en werknemers.

Wat kan de SSWT 
voor ú betekenen?

Scholing, werkgelegenheid en innovatie

kennisinnovatie

scholing


