
 

Trots op Tycho!
Super trots zijn ze bij Stip Voortgezet Speciaal Onderwijs 
in Utrecht. Daar ontving de achttienjarige Tycho Kerkhof 
een verklaring Stappenplan Houtbewerken deel 2 uit 
handen van Conny Koot, sectorleider techniek.
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In het houtvak draait alles om vakmanschap. Daarom 
is het belangrijk dat vakmanschap wordt gewaardeerd 
en erkend. Veel mensen hebben geen diploma’s of 
hun diploma’s zijn niet meegegroeid. Maar ze hebben 
wel veel geleerd, in hun beroepspraktijk maar ook daar 
buiten! Helaas is dat niet altijd op papier aan te tonen.

EVC Industrieel Produceren met Hout biedt uitkomst. 
EVC is een instrument om vast te stellen op welk niveau 
iemand functioneert. Met EVC worden kennis en vaardig-

heden getoetst en beschreven in  
een ervaringscertificaat. Dit geeft  
ook inzicht in wat iemand nog mist 
om een (hoger) branche- of mbo  
diploma te halen. 

Henk Kip, ervaren en gecertificeerd
EVC-assessor bij Houtdatwerkt, 
beantwoordt een aantal vragen.

Welke medewerkers in de Timmerindustrie  
raad je aan een EVC te doen?
Ik raad het iedereen aan die naar zijn mening op een 
hoger niveau functioneert dan waar hij/zij voor geschoold 
is en dit inzichtelijk wil hebben op basis van de huidige 
opleidingsnorm en criteria. Maar ook die medewerker 
die aan zijn toekomstperspectief wil werken en nog  
een stap wil maken in zijn loopbaan. Dus doorgroeien 
binnen een bedrijf naar wellicht een leidinggevende –  
of werkvoorbereidingsfunctie.

Wat is de meerwaarde van het hebben  
van een EVC-certificaat?
Een EVC-certificaat geeft duidelijk aan wat je kunt binnen 
de Timmerindustrie. Dit is dan ook inzichtelijk voor iedereen 
die notie heeft van het opleidingsstelsel los van het bedrijf 
waar je in het verleden werkzaam bent geweest. De 
meerwaarde wordt vooral zichtbaar als je op zoek gaat 
naar een andere baan.

Hoe gaat zo’n EVC procedure in zijn werk? 
Na de aanmelding wordt de procedure opgestart door 
de EVC-begeleider van Houtdatwerkt. Samen met de 
kandidaat wordt het persoonlijk digitaal dossier ingevuld. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van  
het digitale leermiddel BKS Industrieel Produceren met 
Hout, bedoeld voor werkenden in de Timmerindustrie.  
De opleiding Montagemedewerker Industrieel Produceren 
met Hout is als eerste binnenkort gereed. Onderdelen 
hieruit zijn inmiddels uitgezet als pilot die waardevolle 
informatie kan opleveren voor verbeteringen.

De opleiding is opgebouwd rondom Certificeerbare Eenhe-
den (CE’s) met daarin verschillende taken. De taken worden 
afgetoetst door praktijkopdrachten. CE’s worden afgesloten 
door een theorie- en een praktijkexamen.

Het leermiddel kenmerkt zich door begrijpelijke teksten, afge-
wisseld met verhelderende foto’s, tekeningen en animaties. 
Ter controle worden de hoofdstukken afgesloten met meer-
keuzevragen, waarvan de score wordt bijgehouden. 

Samen met een praktijkbegeleider wordt bepaald welke alge-
mene kennis noodzakelijk is voor het goed kunnen bestude-
ren van de verschillende taken. Deze algemene kennis kan 
ook met dit digitale leermiddel worden opgedaan.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Houtdatwerkt 
of contact opnemen met één van de Houtcirkeldeelnemers.

Doet u weer mee? 
Om de veranderingen op de arbeidsmarkt in de 
Timmerindustrie te kunnen volgen, laat SSWT ook
dit jaar weer een arbeidsmonitor uitvoeren door 
Bureau Bartels. Binnenkort worden opnieuw on-
geveer 1500 werknemers uit de Timmerindustrie 
uitgenodigd om een enquête in te vullen. 

De informatie die hieruit voortkomt, gebruikt de SSWT 
bij het bepalen van aandachtspunten waarop actie 
moet worden ondernomen. Uw deelname is dus van
groot belang en wordt bovendien zeer op prijs gesteld! 

Onder de deelnemers worden 2 iPads 
en 20 VVV-bonnen verloot!

Het Erkennen van Verworven Competenties

EVC Industrieel Produceren met Hout

Arbeidsmarktonderzoek

Digitaal leermiddel BKS IPmH

Met ingang van dit jaar vragen 
wij niet meer naar uw BSN nummer, 
maar naar het BTER nummer

Wanneer dit compleet is vindt de overdracht naar de 
assessor plaats. Ik maak dan een afspraak voor een 
bezoek aan het bedrijf waar de deelnemer werkt. Hier 
verricht ik een werkplekonderzoek, dit betekent dat ik 
de gevraagde werkzaamheden vanuit de te beoordelen 
opleiding ga toetsen bij de deelnemer. Dus fysiek kijken 
welke handelingen en vaardigheden hij beheerst in de 
praktijk van de werkplaats of het bedrijfsbureau. 

Verder heb ik ook nog een gesprek met de deelnemer 
en zijn leidinggevende om een totaalbeeld te krijgen van 
de persoon en zijn sociale vaardigheden. Alles wordt 
verwerkt in een rapport. Hierin is tevens een overzicht 
opgenomen met de verworven beroepsvaardigheden. 
Het EVC-certificaat dat de deelnemer ontvangt staat 
tevens geregistreerd in het EVC-register van het Nationaal 
Kenniscentrum EVC. Hier kan de echtheid van het 
certificaat gecontroleerd worden.

Geïnteresseerden met minimaal vijf jaar werkervaring kun-
nen zich via hun werkgever aanmelden bij Houtdatwerkt. 
De kosten voor een EVC bedragen € 1.675 en zijn conform 
de geldende SSWT subsidieregeling subsidiabel. 

Stappenplan Houtbewerken

Het Stappenplan Houtbewerken is een aangepaste 
beroepsopleiding van Houtdatwerkt waarin men 
basisvaardigheden leert die nodig zijn om in 
houtverwerkende bedrijven te kunnen werken. 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor bijvoor-
beeld leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) en praktijkonderwijs (pro), mensen zonder voor-
opleiding of met leerproblemen en (Z)MLK-leerlingen. 
Maar ook instellingen als de Sociale Werkvoorziening 
en Penitentiaire Inrichtingen maken met succes 
gebruik van deze leermethode.

Het complete traject Stappenplan Houtbewerken 
bestaat uit drie ‘stappen’ die worden afgesloten 
met een theorie- en praktijkexamen. Kijk voor meer 
informatie op www.stappenplanhoutbewerken.nl

Het was de eerste keer dat een leerling van Stip VSO deel 2 
volgde en behaalde. En dat met twee klinkende eindcijfers: 
een 8,2 voor de theorie en een 8 voor het praktijkdeel.  
Tycho is inmiddels begonnen met zijn eerste baan bij  
een houtwerkplaats in Utrecht.



Veel zestigplussers willen graag weer aan het werk.  
Dat deze doelgroep nog goed bemiddelbaar is, weten ze  
bij Technopark Heerenveen heel goed. SSWT in gesprek  
met directeur Maarten Willemsen en arbeidsbemiddelaar  
Nynke Hogenhuis.

Technopark in Heerenveen verzorgt scholing op het gebied 
van houtgerelateerde beroepen aan schoolverlaters, zij-
instromers en werkzoekenden. Daarnaast biedt Technopark 
personeelsdiensten aan op het gebied van onder andere 
werving, selectie, uitzenden, payrolling en loopbaanbegeleiding 
zowel binnen als buiten de houtsector.

Technopark beweegt mee met de (arbeids)markt en probeert 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In de crisistijd was het 
aanbod groot en werd er gezocht naar arbeidsplaatsen. Door 
de groeiende Timmerindustrie geldt nu het omgekeerde: de 
vraag is groot en er wordt actief gezocht naar medewerkers. 
Bedrijven zien zich weer genoodzaakt om hun vaste kern aan 
te vullen. Steeds vaker worden medewerkers uit de Technopark 
uitzendpool in vaste dienst genomen.

Naast schoolverlaters en jongeren dient zich nu een andere 
doelgroep aan: de zestigplussers. Vijf tot zes jaar geleden 
werden oudere werknemers niet zo snel aangenomen. En dat 
terwijl een mix tussen jongeren en ouderen binnen bedrijven 
juist heel goed werkt.

Tegenwoordig zien werkgevers gelukkig ook de voordelen  
van oudere werknemers, zoals:
- ze behouden de rust in het bedrijf
- ze vormen een stabiele factor
- ze zijn loyaal en breed inzetbaar
- ze hebben kennis en werkervaring en dienen hierdoor  

als een gewilde vraagbaak voor de jongere collega’s

Werkloze oudere werknemers willen graag weer aan de slag. 
Ze hebben immers tot hun pensioen nog een aantal werkbare 
jaren te gaan. In veel gevallen betekent dit echter dat men zelf 
ook flexibeler moet worden. Bijvoorbeeld door genoegen te 
nemen met het feit dat men weer onderaan moet beginnen. 

Dit betekent ook dat men niet kan blijven vasthouden aan het 
laatst verdiende (door de jaren heen opgebouwde) hogere 
salaris. Ouderen moeten echt zelf de moeite nemen om zich te 
blijven ontwikkelen en ‘bij’ te blijven. 

“ Als ouderen bij hun werkgever durven aan te geven wat ze 
nog kunnen en bespreekbaar maken op welke manier ze hun 
pensioen willen behalen dan is er al een grote stap gezet. ”

Ouderen die al een tijd werkeloos zijn, kunnen bij Technopark 
een assessment doen in de werkplaats. Daar wordt bijvoor-
beeld gekeken naar wat men kan en hoe de omgang met 
anderen is. Dit wordt onderbouwd met voorbeelden. 
Bovendien wordt gekeken of aanvullende scholing gewenst 
is. Ouderen hervinden hierdoor hun zelfvertrouwen en zien de 
waarde van hun eerder opgebouwde ervaring in. Technopark 
stelt de mensen bij bedrijven voor, niet door middel van een cv, 
maar met een persoonlijk verhaal.

Technopark verzorgt tevens omscholingstrajecten waarbij men 
in 3 maanden (met behoud van uitkering) de basis leert van het 
houtbewerken. Daarna zoekt Technopark binnen haar netwerk 
naar een passende baan.

Niet alleen de werknemers moeten zich aanpassen. Ook 
de werkgevers moeten met de tijd meegaan. Waar binnen 
de Timmerindustrie voorheen strak vastgehouden werd aan 
voltijds werken, zijn tegenwoordig zaken als parttime werken 
en ouderschapsverlof bespreekbaar. Parttime werken kan voor 
ouderen een uitkomst zijn, bijvoorbeeld bij fysieke klachten die 
met de jaren kunnen gaan optreden.

In het kader van de duurzame inzetbaarheid moeten we niet 
alleen zorgen dat ouderen nu (weer) aan het werk komen, maar 
ook dat ze tot hun pensioen aan het werk kunnen blijven!

Dat je oudere werknemers prima een baan kunt aanbieden, 
weet Johan Haase, sinds 2015 directeur bij Synwood Trappen, 
maar al te goed. Onlangs kwam Henk van der Meer (62) in 
dienst van dit bedrijf in Marum. Nu door de aantrekkende 
woningbouw het werk in de trappenfabriek rap aantrekt, wordt 
duidelijk dat goede vakmensen niet voor het oprapen liggen.

Het maken van een trap is ingewikkeld werk. Naast netjes 
en precies werken, is het belangrijk dat men beschikt over 
ruimtelijk inzicht en een groot probleemoplossend vermogen. 
Dit zijn competenties die bij de jongere werknemers nog niet 
allemaal aanwezig zijn.

Volgens Haase hebben oudere medewerkers meer zelf-
vertrouwen en daarnaast een positieve invloed op collega’s. 
Een aandachtspunt is wel de fysieke belasting. Maar hier kan 
voor een groot deel aan tegemoet gekomen worden door te 
investeren in de juiste tilhulpmiddelen.

Zestig is het nieuwe vijftig ...

Oudere werknemers weer aan het werk!

Voor meer informatie:  SSWT  Postbus 24  1400 AA  Bussum  Telefoon: 035  694 70 74  E-mail: info@sswt.nl

Functioneringsgesprekken
Een belangrijk hulpmiddel bij duurzame inzetbaarheid 
is het houden van functioneringsgesprekken. Niet (ad 
hoc) éénmalig, maar (structureel) ieder jaar. Hierbij staat 
centraal: ‘Waar staan we en waar gaan we naar toe’.  
De hieruit voortkomende actiepuntenlijst houdt iedereen 
betrokken en gefocust op het doel. De adviseurs van 
Houtdatwerkt komen graag bij u langs voor een advies 
en kunnen u tevens begeleiden bij het voeren van de 
functioneringsgesprekken.

Henk van der Meer: ‘Na een reorganisatie tijdens de crisisjaren heb ik via Technopark 
verschillende uitzendbanen gehad. Bij Synwood kwam ik in eerste instantie voor 
een aantal dagen om te kijken of het klikte. Johan was blij verrast dat ik met de CNC 
machine kon werken. Hierdoor kon ik de collega op de CNC-machine afwisselen 
waardoor hij weer beschikbaar werd voor andere taken binnen het bedrijf. Al heel snel 
werd mij een contract aangeboden voor 40 uur. Het werk in de trappenfabriek is niet zo 
zwaar als bijvoorbeeld mijn vorige baan in de afmontage. Gelukkig hebben we hier wel 
een vacuümtakel, waardoor ik het hier heel lang hoop vol te houden.’

Cursus Veilig en gezond werken
In de cao voor de Timmerindustrie (artikel 52 punt 2) 
staat dat nieuwe medewerkers zo spoedig mogelijk 
moeten worden aangemeld voor een cursus Veilig 
en Gezond werken. Uiteraard is het belangrijk dat 
alle medewerkers op de hoogte zijn.

EHS-Services voert deze cursus uit bij de diverse 
Houtcirkeldeelnemers in het land. Bij voldoende 
aanmeldingen wordt een datum geprikt. Het is ook 
mogelijk om de cursus op uw bedrijf te laten uitvoeren. 
In dit geval wordt de inhoud op uw bedrijfsspecifieke 
situatie toegespitst. 

De deelnemers zijn na het volgen van deze cursus in 
staat om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te herken-
nen en weten hoe zij hiermee om moeten gaan. De vol-
gende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:
- arbo- wetten, plichten en rechten
- risico’s en preventie, begrippen en maatregelen 
- (hand)gereedschappen en machines
- hijsen en tillen, struikelen en verstappen,  

hijsmiddelen en risico’s 
- werken op hoogte, ladders en steigers 
- persoonlijke beschermingsmiddelen en  

toepassing daarvan

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Via uitdagende 
leervormen als een quiz of een groepsopdracht wor-
den de deelnemers meegenomen door de materie. 
Bewustwording en gericht nadenken over veilig en 
gezond werken staat hierbij centraal.

De training wordt ingepland bij voldoende aanmeldingen, 
daarom vragen wij belangstellenden zich te melden via 
info@sswt.nl. Conform de SSWT subsidieregeling is de 
cursus volledig declarabel.
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EVC is een instrument om vast te stellen op welk niveau 
iemand functioneert. Met EVC worden kennis en vaardig-

heden getoetst en beschreven in  
een ervaringscertificaat. Dit geeft  
ook inzicht in wat iemand nog mist 
om een (hoger) branche- of mbo  
diploma te halen. 

Henk Kip, ervaren en gecertificeerd
EVC-assessor bij Houtdatwerkt, 
beantwoordt een aantal vragen.

Welke medewerkers in de Timmerindustrie  
raad je aan een EVC te doen?
Ik raad het iedereen aan die naar zijn mening op een 
hoger niveau functioneert dan waar hij/zij voor geschoold 
is en dit inzichtelijk wil hebben op basis van de huidige 
opleidingsnorm en criteria. Maar ook die medewerker 
die aan zijn toekomstperspectief wil werken en nog  
een stap wil maken in zijn loopbaan. Dus doorgroeien 
binnen een bedrijf naar wellicht een leidinggevende –  
of werkvoorbereidingsfunctie.

Wat is de meerwaarde van het hebben  
van een EVC-certificaat?
Een EVC-certificaat geeft duidelijk aan wat je kunt binnen 
de Timmerindustrie. Dit is dan ook inzichtelijk voor iedereen 
die notie heeft van het opleidingsstelsel los van het bedrijf 
waar je in het verleden werkzaam bent geweest. De 
meerwaarde wordt vooral zichtbaar als je op zoek gaat 
naar een andere baan.

Hoe gaat zo’n EVC procedure in zijn werk? 
Na de aanmelding wordt de procedure opgestart door 
de EVC-begeleider van Houtdatwerkt. Samen met de 
kandidaat wordt het persoonlijk digitaal dossier ingevuld. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van  
het digitale leermiddel BKS Industrieel Produceren met 
Hout, bedoeld voor werkenden in de Timmerindustrie.  
De opleiding Montagemedewerker Industrieel Produceren 
met Hout is als eerste binnenkort gereed. Onderdelen 
hieruit zijn inmiddels uitgezet als pilot die waardevolle 
informatie kan opleveren voor verbeteringen.

De opleiding is opgebouwd rondom Certificeerbare Eenhe-
den (CE’s) met daarin verschillende taken. De taken worden 
afgetoetst door praktijkopdrachten. CE’s worden afgesloten 
door een theorie- en een praktijkexamen.

Het leermiddel kenmerkt zich door begrijpelijke teksten, afge-
wisseld met verhelderende foto’s, tekeningen en animaties. 
Ter controle worden de hoofdstukken afgesloten met meer-
keuzevragen, waarvan de score wordt bijgehouden. 

Samen met een praktijkbegeleider wordt bepaald welke alge-
mene kennis noodzakelijk is voor het goed kunnen bestude-
ren van de verschillende taken. Deze algemene kennis kan 
ook met dit digitale leermiddel worden opgedaan.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Houtdatwerkt 
of contact opnemen met één van de Houtcirkeldeelnemers.

Doet u weer mee? 
Om de veranderingen op de arbeidsmarkt in de 
Timmerindustrie te kunnen volgen, laat SSWT ook
dit jaar weer een arbeidsmonitor uitvoeren door 
Bureau Bartels. Binnenkort worden opnieuw on-
geveer 1500 werknemers uit de Timmerindustrie 
uitgenodigd om een enquête in te vullen. 

De informatie die hieruit voortkomt, gebruikt de SSWT 
bij het bepalen van aandachtspunten waarop actie 
moet worden ondernomen. Uw deelname is dus van
groot belang en wordt bovendien zeer op prijs gesteld! 

Onder de deelnemers worden 2 iPads 
en 20 VVV-bonnen verloot!

Het Erkennen van Verworven Competenties

EVC Industrieel Produceren met Hout

Arbeidsmarktonderzoek

Digitaal leermiddel BKS IPmH

Met ingang van dit jaar vragen 
wij niet meer naar uw BSN nummer, 
maar naar het BTER nummer

Wanneer dit compleet is vindt de overdracht naar de 
assessor plaats. Ik maak dan een afspraak voor een 
bezoek aan het bedrijf waar de deelnemer werkt. Hier 
verricht ik een werkplekonderzoek, dit betekent dat ik 
de gevraagde werkzaamheden vanuit de te beoordelen 
opleiding ga toetsen bij de deelnemer. Dus fysiek kijken 
welke handelingen en vaardigheden hij beheerst in de 
praktijk van de werkplaats of het bedrijfsbureau. 

Verder heb ik ook nog een gesprek met de deelnemer 
en zijn leidinggevende om een totaalbeeld te krijgen van 
de persoon en zijn sociale vaardigheden. Alles wordt 
verwerkt in een rapport. Hierin is tevens een overzicht 
opgenomen met de verworven beroepsvaardigheden. 
Het EVC-certificaat dat de deelnemer ontvangt staat 
tevens geregistreerd in het EVC-register van het Nationaal 
Kenniscentrum EVC. Hier kan de echtheid van het 
certificaat gecontroleerd worden.

Geïnteresseerden met minimaal vijf jaar werkervaring kun-
nen zich via hun werkgever aanmelden bij Houtdatwerkt. 
De kosten voor een EVC bedragen € 1.675 en zijn conform 
de geldende SSWT subsidieregeling subsidiabel. 

Stappenplan Houtbewerken

Het Stappenplan Houtbewerken is een aangepaste 
beroepsopleiding van Houtdatwerkt waarin men 
basisvaardigheden leert die nodig zijn om in 
houtverwerkende bedrijven te kunnen werken. 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor bijvoor-
beeld leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) en praktijkonderwijs (pro), mensen zonder voor-
opleiding of met leerproblemen en (Z)MLK-leerlingen. 
Maar ook instellingen als de Sociale Werkvoorziening 
en Penitentiaire Inrichtingen maken met succes 
gebruik van deze leermethode.

Het complete traject Stappenplan Houtbewerken 
bestaat uit drie ‘stappen’ die worden afgesloten 
met een theorie- en praktijkexamen. Kijk voor meer 
informatie op www.stappenplanhoutbewerken.nl

Het was de eerste keer dat een leerling van Stip VSO deel 2 
volgde en behaalde. En dat met twee klinkende eindcijfers: 
een 8,2 voor de theorie en een 8 voor het praktijkdeel.  
Tycho is inmiddels begonnen met zijn eerste baan bij  
een houtwerkplaats in Utrecht.


