
 

Zelfverklaring MVO
Steeds meer opdrachtgevers vragen bedrijven in 
de Timmerindustrie hoe duurzaam zij werken. Met 
name aannemers willen het antwoord op die vraag 
onderbouwd zien. Bij voorkeur in de vorm van een 
MVO Zelfverklaring. Wat is dat en hoe kom je er 
aan? Vanaf nu kunnen timmerbedrijven rekenen op 
steun van Houtdatwerkt bij het formuleren van een 
onderbouwd antwoord.

MVO staat voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van organisaties. De richtlijn NEN-ISO 26000 beschrijft 
alle aspecten van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Van de mate waarin je bedrijf het milieu belast 
tot hoe je omgaat met je personeel. Van je (ook morele) 
betrokkenheid bij de winning van grondstoffen tot hoe je 
rekening houdt met de verwachtingen van de klant.

De kosten die Houtdatwerkt in rekening brengt worden, 
onder voorwaarden, volledig vergoed door de SSWT.

De Vries Trappen uit Heerenveen heeft ondertussen zijn 
MVO Zelfverklaring met onderbouwing gepubliceerd.  
De stukken vind je op het publicatieplatform en op hun 
website: www.devriestrappen.nl/duurzaam-ondernemen
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In artikel 8 van de Arbowet wordt geëist dat alle 
medewerkers doeltreffend worden ingelicht over de te 
verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden 
risico’s, alsmede over de maatregelen die erop ge-
richt zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
Vandaar dat in de cao voor de Timmerindustrie 
bij artikel 52 punt 2 de afspraak staat dat nieuwe 
medewerkers zo spoedig mogelijk moeten worden 
aangemeld voor een cursus Veilig en Gezond Werken. 
De eis geldt echter ook voor alle medewerkers die al 
langer in het bedrijf werken.

De verplichte cursus over arbeidsomstandigheden is 
juist nu zo actueel omdat vorig jaar ruim 1000 nieuwe 
medewerkers zijn ingestroomd in de Timmerindustrie.

Workshop Arbeidsomstandigheden
In samenwerking met Verbeter! is speciaal voor de 
houtverwerkende industrie een arbeidsomstandigheden 
workshop ontwikkeld. Deze workshop wordt aangeboden 
op de locaties van de negen samenwerkingsverbanden 
verspreid over het hele land. Daarnaast zal de cursus ook 
in company gegeven kunnen worden. Het programma 
is flexibel en kan aan de hand van de behoefte van de 
deelnemers enigszins worden aangepast. 

Heb jij, als werknemer, wel eens in kaart gebracht  
welke kennis en vaardigheden je inmiddels in huis  
hebt? Op welk niveau je functioneert? En dan juist  
gelet op wat jij na je opleiding allemaal hebt gedaan?
En heeft u, werkgever, wel eens in kaart gebracht wat 
uw medewerkers gezamenlijk aan competenties in huis 
hebben? Met een competentiematrix bijvoorbeeld?

EVC, de Erkenning van Verworven Competenties, kan de 
kortste weg naar een MBO-diploma zijn. Er wordt gekeken 
naar wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd en dat wordt 
dan vastgelegd in een ervaringscertificaat of leidt tot een 
scholingsadvies. Werkgevers krijgen met EVC een gedegen 
en objectief beeld van de kwaliteiten van het personeel. 

Inzicht in welke kennis en vaardigheden nog ont-
breken, met het oog op de toekomst. Antwoord  
op de vraag welke scholing er nodig is en hoe deze zo 
efficiënt mogelijk in te zetten. Oftewel handvatten voor het 
opstellen van toekomstbestendig P&O (scholings) beleid. 

Houtdatwerkt helpt graag werkervaring te verzilveren in de 
vorm van een certificaat of diploma. De kosten van EVC 
worden voor bedrijven die onder de cao Timmerindustrie 
vallen volledig (exclusief btw) gesubsidieerd door de SSWT.

Ga voor meer informatie op onze site naar Scholing > EVC 
of neem contact op met Ineke Pothof, trajectbegeleider bij 
Houtdatwerkt, telefoon 035 695 03 69.

Inmiddels is de campagne ‘Hout 
dat werkt!’ geëvolueerd tot de 
stichting ‘Houtdatwerkt’ die als 
uitvoeringsorganisatie van de SSWT 
uiteenlopende diensten aanbiedt en 
zelfstandig en ‘in samenwerking met’ 
projecten ontwikkelt en initieert.

 lees meer

Zo spoedig mogelijk
‘De werkgever is verplicht om de werknemer die 
niet eerder in de bedrijfstak Timmerindustrie 
heeft gewerkt zo spoedig mogelijk aan te melden 
voor en aldus in de gelegenheid te stellen tot het 
volgen van de cursus Veilig en Gezond Werken.

Uitzendkrachten die langer dan drie maanden 
in de bedrijfstak werkzaam zijn, dienen hiervoor 
ook in aanmerking te komen. De onderneming 
die de uitzendkrachten inleent dient zich hier-
over te verstaan met het uitzendbureau.’

Cao Timmerindustrie Artikel 52 punt 2

Werkgevers (en werknemers) opgelet!

Veilig en gezond werken is verplicht Slimmer dan je denkt

Meld (nieuwe) medewerkers  nu aan voor de Arboworkshopbel SSWT op 035 - 694 70 74

Dank voor je medewerking Patrick Hendriks

De SSWT heeft dit jaar opnieuw een enquête arbeidsmonitor laten uitvoeren. 
Onder de mensen die hem invulden werden onder andere 2 iPads verloot.  
Patrick van Timmerfabriek de Kroon is één van de gelukkigen. Proficiat!

Een in duurzaam

ondernemen
Onderbouwing bij de zelfverklaring NEN-ISO 
26000:2010

Onze missie:
De Vries Trappen is een trendsettend bedrijf dat op een 
verantwoorde wijze een hoogwaardige trap levert.

De Vries Trappen BV
Heerenveen
Januari 2017

Programma
De workshop arbeidsomstandigheden behandelt de 
volgende onderwerpen: 
- Lawaai
- Machines en gereedschappen
- Tillen en sjouwen
- Hinderlijke en schadelijke stoffen
- Houtstof
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan risico’s op de 
werkplek, de rechten en plichten van de werkgever en de 
werknemer volgens de arbeidsomstandighedenwet en aan 
wat je zelf kunt doen om arbo-risico’s te beperken. Bij de 
workshop ontvangen de deelnemers een cursusboek en 
na afloop een bewijs van deelname.



Wist je dat Houtdatwerkt er ook speciaal voor jou is?  
Dat jij gewoon zelf contact kan opnemen? Of dat je dat je 
werkgever kan laten doen? Houtdatwerkt helpt je graag op 
weg … of verder. Want Houtdatwerkt maakt zich sterk voor 
duurzaam werken, leren en ondernemen.  

Wat Houtdatwerkt precies kan doen voor jou, en voor  
de Timmerindustrie in het algemeen, lees je hier.

Erkenning van Verworven Competenties 
Wanneer jij meer dan 5 jaar werkervaring hebt kun je in aan-
merking komen voor een EVC-traject. Want EVC erkent dat je 
je ook na je opleiding ontwikkelt: op je werk, bij verenigingen, 
thuis of in vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Door achterom 
te kijken kun je beter zien wat er nodig is om je verder te 
ontwikkelen. Houtdatwerkt helpt je graag je werkervaring te 
verzilveren in de vorm van een certificaat of diploma.

ePortfolio
Ook wanneer je niet in aanmerking komt voor EVC doe je 
er goed aan je loopbaangegevens te verzamelen. Met die 
informatie kun jij jezelf namelijk veel beter presenteren aan je 
huidige en toekomstige werkgever. En, als het er toch van 
komt, aan een EVC-beoordelaar of een onderwijsinstelling. 
Een e-portfolio is een digitale map waar je naast je werk-
ervaring, opleidingen, doelen, ambities, interesses en hobby’s 
ook je diploma’s, certificaten en verklaringen in kunt opslaan. 
Houtdatwerkt helpt je graag op weg. 

Duurzame inzetbaarheid
De Timmerindustrie is continu in ontwikkeling. Producten, 
werkprocessen en taken veranderen voortdurend. Er ontstaan 
en verdwijnen zelfs functies. Ongemerkt, of heel bewust, zul 
je mee moeten veranderen. Anders is jouw kennis en kunde 
straks achterhaald. Daarnaast kan fysiek werk op oudere 
leeftijd wel eens te zwaar worden. Heb jij al nagedacht over 
waar jij wilt staan over 10 jaar? En wat je nu zou kunnen doen 
om daar te komen? Houtdatwerkt denkt graag met je mee.

Loopbaanbegeleiding
Wanneer je niet altijd het zelfde werk wilt doen, je het op je 
huidige plek niet zo naar je zin hebt of ambitieus bent en 
graag een hogere functie met meer verantwoordelijkheid 
wilt kan jij, of je werkgever voor jou, bij Houtdatwerkt 
loopbaanadvies vragen. Het antwoord op die vraag zou 
loopbaanbegeleiding kunnen zijn. Daarbij wordt gekeken waar 
precies jouw mogelijkheden voor verdere ontwikkeling liggen. 
Je zou ook geconfronteerd kunnen worden met een fusie, 
reorganisatie, faillissement of sluiting van het bedrijf waar je 
werkzaam bent. In dat geval kan Houtdatwerkt je helpen bij 
het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf. 
Door je te begeleiden Van Werk naar Werk maar ook met bij- 
of omscholing.

waardoor in één oogopslag helder wordt welke competen-
ties werknemers in uw bedrijf beheersen en waar mogelijk 
(in de toekomst) de gaten kunnen vallen. Houtdatwerkt kan 
vervolgens samen met uw werknemers deze ‘gaten’ dichten 
door middel van bijscholing en crosstraining zodat ook uw 
bedrijf toekomst-proof is.

MVO
Bent u wel eens gevraagd hoe duurzaam uw bedrijf werkt? 
En of u een MVO verklaring heeft? Houtdatwerkt kan helpen. 
In een serie van 6 tot 8 sessies van 1 à 2 uur neemt de 
Houtdatwerkt adviseur de richtlijn met het management- 
team door. Waarna zij zelf beschrijven wat de positieve en 
negatieve bijdragen aan People, Planet en Profit zijn. En wat 
er de komende tijd zal verbeteren. Zodat u kan onderbouwen 
dat uw bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. 
De kosten van de Houtdatwerkt adviseur worden volledig 
vergoed door de SSWT.

Stimuleer een school
Middels ‘Stimuleer een school’ wil Houtdatwerkt samen 
met bedrijven jonge mensen beter informeren en meer 
interesseren voor de Timmerindustrie. Omdat het beeld dat 
jongeren (en hun ouders) van de Timmerindustrie hebben 
nog steeds eerder ‘stoffig’ dan ‘hip’ is. En waarschijnlijk juist 
daardoor de instroom van jongeren wat achter blijft. Hoever 

Scholing in het algemeen
Leren is leuk. Want daarna kun of ken je iets wat je daarvoor 
niet kon of wist. En dat maakt je werk gemakkelijker. Of zorgt 
er voor dat je multi-inzetbaar wordt en je dus op meerdere 
werkplekken kunt staan. Het zou ook kunnen dat jij het gevoel 
hebt dat je bepaalde kennis of vaardigheden mist. Dan kan 
een beetje bijscholing er voor zorgen dat je je in de toekomst 
een stuk zelfverzekerder voelt. En prettiger werkt. Wat let 
je? Neem contact op met Houtdatwerkt om te kijken wat er 
mogelijk is.

Werkgever
Houtdatwerkt is er voor werkgevers en werknemers. U kunt 
als werkgever of leidinggevende dus ook, of juist, contact 
opnemen met Houtdatwerkt. Bijvoorbeeld om naar aanleiding 
van een functioneringsgesprek voor een werknemer EVC, 
loopbaanbegeleiding of scholing aan te vragen. Maar ook 
voor advies en ondersteuning op het gebied van bedrijfs-
voering, instroombevordering en ontwikkelingsbeleid.

Competentiematrix
Heeft u, werkgever, bijvoorbeeld wel eens in kaart gebracht 
wat uw medewerkers gezamenlijk aan competenties in 
huis hebben? Waar de ‘zwakke plekken’ in uw bedrijf zich 
bevinden? De technische opleiders van Houtdatwerkt kunnen 
samen met uw werknemers een competentiematrix invullen 

kijkt u vooruit ten aanzien van in-, door- en uitstroom? En hoe 
houdt u uw personeelsbestand gezond op de lange termijn? 
Houtdatwerkt zegt: ‘Stimuleer een school’ en staat u graag 
met raad en daad ter zijde.

Houtdatwerkt doet meer
Ontstaan uit de publiciteitscampagne ‘Hout dat werkt!’ blijft 
Houtdatwerkt actief de Timmerindustrie promoten. Enerzijds 
in het land, anderzijds online. Daarnaast biedt Houtdatwerkt, 
als uitvoeringsorganisatie van de SSWT, naast advies en 
ondersteuning voor werkgevers en werknemers uit de 
Timmerindustrie, uiteenlopende diensten op het gebied 
van scholing aan. In een verlengde daarvan ontwikkelt 
Houtdatwerkt leermiddelen gericht op de functies in de 
Timmerindustrie.

Stappenplan houtbewerken
Het Stappenplan houtbewerken is een aangepaste 
beroepsopleiding voor leerlingen in het voortgezet speciaal- 
en praktijkonderwijs, mensen zonder vooropleiding of 
met leerproblemen, maar ook voor (Z)MLK-leerlingen, (ex)
psychiatrische patiënten en gedetineerden. De deelnemers 
verkrijgen met de opgedane kennis en vaardigheden meer 
zelfvertrouwen en betere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Wie alle drie de delen heeft afgerond kan zelfs doorstromen 
naar een opleiding in het reguliere mbo. 

Branche Kwalificatie Structuur voor de Timmerindustrie
De Branche Kwalificatie Structuur (BKS) Industrieel 
Produceren met Hout is een aanvullend onderwijsaanbod 
voor het middelbaar beroepsonderwijs. De opleidingen zijn 
vooralsnog vooral bestemd voor (jong) volwassenen en puur 
gericht op de beroepen in de Timmerindustrie. Leerlingen 
gaan niet ‘terug naar de schoolbanken’ maar kunnen 
online in combinatie met training in een werkplaats bij een 
samenwerkingsverband of op het bedrijf de opleidingen 
volgen. Het eindniveau van de BKS Industrieel Produceren 
met Hout is gelijkwaardig, en in sommige gevallen identiek, 
aan het beroepsgerichte deel van de mbo opleidingen en 
wordt erkend als branchestandaard.

Instroom- en imagobevordering
Via verschillende kanalen is de afgelopen twee jaar informatie 
verspreid over Hout dat werkt! Deze campagne is ingezet 
om het imago van de Timmerindustrie een boost te geven 
en zo vakmensen voor onze industrie en studenten voor 
de verschillende vakopleidingen aan te trekken. Ook de 
aankomende jaren gaat Houtdatwerkt de Timmerindustrie 
promoten, via (scholings)beurzen, excursies en voorlichting 
maar ook via social-media en in het bijzonder met behulp  
van (‘Stimuleer een school’) de Timmerindustrie zelf.  
Jullie doen toch ook mee?!

Neem anders gewoon eens contact op ...

Houtdatwerkt voor jou bel 035 695 03 69
Size S

Voor meer informatie:  Houtdatwerkt  Postbus 24  1400 AA  Bussum  Tel: 035  695 03 69  E-mail: info@houtdatwerkt.nl volg Houtdatwerkt op Twitter en like Houtdatwerkt op Facebook
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Steeds meer opdrachtgevers vragen bedrijven in 
de Timmerindustrie hoe duurzaam zij werken. Met 
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steun van Houtdatwerkt bij het formuleren van een 
onderbouwd antwoord.

MVO staat voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van organisaties. De richtlijn NEN-ISO 26000 beschrijft 
alle aspecten van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Van de mate waarin je bedrijf het milieu belast 
tot hoe je omgaat met je personeel. Van je (ook morele) 
betrokkenheid bij de winning van grondstoffen tot hoe je 
rekening houdt met de verwachtingen van de klant.

De kosten die Houtdatwerkt in rekening brengt worden, 
onder voorwaarden, volledig vergoed door de SSWT.

De Vries Trappen uit Heerenveen heeft ondertussen zijn 
MVO Zelfverklaring met onderbouwing gepubliceerd.  
De stukken vind je op het publicatieplatform en op hun 
website: www.devriestrappen.nl/duurzaam-ondernemen
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In de SSWT participeren
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

FNV
CNV Vakmensen

Stichting Sociaal en
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Timmerindustrie
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1400 AA Bussum
Telefoon 035 - 694 70 74

Fax 035 - 694 37 94
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In artikel 8 van de Arbowet wordt geëist dat alle 
medewerkers doeltreffend worden ingelicht over de te 
verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden 
risico’s, alsmede over de maatregelen die erop ge-
richt zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
Vandaar dat in de cao voor de Timmerindustrie 
bij artikel 52 punt 2 de afspraak staat dat nieuwe 
medewerkers zo spoedig mogelijk moeten worden 
aangemeld voor een cursus Veilig en Gezond Werken. 
De eis geldt echter ook voor alle medewerkers die al 
langer in het bedrijf werken.

De verplichte cursus over arbeidsomstandigheden is 
juist nu zo actueel omdat vorig jaar ruim 1000 nieuwe 
medewerkers zijn ingestroomd in de Timmerindustrie.

Workshop Arbeidsomstandigheden
In samenwerking met Verbeter! is speciaal voor de 
houtverwerkende industrie een arbeidsomstandigheden 
workshop ontwikkeld. Deze workshop wordt aangeboden 
op de locaties van de negen samenwerkingsverbanden 
verspreid over het hele land. Daarnaast zal de cursus ook 
in company gegeven kunnen worden. Het programma 
is flexibel en kan aan de hand van de behoefte van de 
deelnemers enigszins worden aangepast. 

Heb jij, als werknemer, wel eens in kaart gebracht  
welke kennis en vaardigheden je inmiddels in huis  
hebt? Op welk niveau je functioneert? En dan juist  
gelet op wat jij na je opleiding allemaal hebt gedaan?
En heeft u, werkgever, wel eens in kaart gebracht wat 
uw medewerkers gezamenlijk aan competenties in huis 
hebben? Met een competentiematrix bijvoorbeeld?

EVC, de Erkenning van Verworven Competenties, kan de 
kortste weg naar een MBO-diploma zijn. Er wordt gekeken 
naar wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd en dat wordt 
dan vastgelegd in een ervaringscertificaat of leidt tot een 
scholingsadvies. Werkgevers krijgen met EVC een gedegen 
en objectief beeld van de kwaliteiten van het personeel. 

Inzicht in welke kennis en vaardigheden nog ont-
breken, met het oog op de toekomst. Antwoord  
op de vraag welke scholing er nodig is en hoe deze zo 
efficiënt mogelijk in te zetten. Oftewel handvatten voor het 
opstellen van toekomstbestendig P&O (scholings) beleid. 

Houtdatwerkt helpt graag werkervaring te verzilveren in de 
vorm van een certificaat of diploma. De kosten van EVC 
worden voor bedrijven die onder de cao Timmerindustrie 
vallen volledig (exclusief btw) gesubsidieerd door de SSWT.

Ga voor meer informatie op onze site naar Scholing > EVC 
of neem contact op met Ineke Pothof, trajectbegeleider bij 
Houtdatwerkt, telefoon 035 695 03 69.

Inmiddels is de campagne ‘Hout 
dat werkt!’ geëvolueerd tot de 
stichting ‘Houtdatwerkt’ die als 
uitvoeringsorganisatie van de SSWT 
uiteenlopende diensten aanbiedt en 
zelfstandig en ‘in samenwerking met’ 
projecten ontwikkelt en initieert.

 lees meer

Zo spoedig mogelijk
‘De werkgever is verplicht om de werknemer die 
niet eerder in de bedrijfstak Timmerindustrie 
heeft gewerkt zo spoedig mogelijk aan te melden 
voor en aldus in de gelegenheid te stellen tot het 
volgen van de cursus Veilig en Gezond Werken.

Uitzendkrachten die langer dan drie maanden 
in de bedrijfstak werkzaam zijn, dienen hiervoor 
ook in aanmerking te komen. De onderneming 
die de uitzendkrachten inleent dient zich hier-
over te verstaan met het uitzendbureau.’

Cao Timmerindustrie Artikel 52 punt 2

Werkgevers (en werknemers) opgelet!

Veilig en gezond werken is verplicht Slimmer dan je denkt

Meld (nieuwe) medewerkers  nu aan voor de Arboworkshopbel SSWT op 035 - 694 70 74

Dank voor je medewerking Patrick Hendriks

De SSWT heeft dit jaar opnieuw een enquête arbeidsmonitor laten uitvoeren. 
Onder de mensen die hem invulden werden onder andere 2 iPads verloot.  
Patrick van Timmerfabriek de Kroon is één van de gelukkigen. Proficiat!

Een in duurzaam

ondernemen
Onderbouwing bij de zelfverklaring NEN-ISO 
26000:2010

Onze missie:
De Vries Trappen is een trendsettend bedrijf dat op een 
verantwoorde wijze een hoogwaardige trap levert.

De Vries Trappen BV
Heerenveen
Januari 2017

Programma
De workshop arbeidsomstandigheden behandelt de 
volgende onderwerpen: 
- Lawaai
- Machines en gereedschappen
- Tillen en sjouwen
- Hinderlijke en schadelijke stoffen
- Houtstof
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan risico’s op de 
werkplek, de rechten en plichten van de werkgever en de 
werknemer volgens de arbeidsomstandighedenwet en aan 
wat je zelf kunt doen om arbo-risico’s te beperken. Bij de 
workshop ontvangen de deelnemers een cursusboek en 
na afloop een bewijs van deelname.


