
 

‘Hands-on’ ondersteuning bij Berg Deuren
Onder het motto ‘Geen deur is onmogelijk’, produceert 
Berg Deuren met 25 medewerkers hardhouten binnen-  
en buitendeuren. Houtdatwerkt ondersteunde hen.

Productieleider Arnoud van den Berg vertelt:
Onze RI&E was niet meer up-to-date en bovendien niet 
geaccordeerd. We kwamen er achter dat we gewoonweg 
de deskundigheid misten om de RI&E op de juiste manier in 
te vullen. Erwin Heijnsbroek -ingevlogen door Houtdatwerkt- 
heeft ons daarom geholpen bij het in kaart brengen van de 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Hieruit volgde een plan 
van aanpak met daarin de maatregelen om de risico’s aan 
te pakken. Het onderwerp arbo/veiligheid is sindsdien een 
wekelijks agendapunt. Eén van de vervolgstappen is nu nog 
het volgen van een cursus Preventiemedewerker.

Uit de RI&E bleek dat HR zaken binnen ons bedrijf goed op 
de rit moesten worden gezet. Het op orde brengen van de 
personeelsdossiers, óók van gedetacheerde medewerkers, 
was daarvan een belangrijk onderdeel. Hierbij zijn we gehol-
pen door Miriam Bonsing, consultant HR bij Houtdatwerkt. 

We hebben samen met Miriam doelstellingsgesprekken 
gevoerd met iedere medewerker. Tijdens de gesprekken 
stond de vraag ‘waar sta je nu in de organisatie en waar 
wil je volgend jaar staan?’ centraal. Hieruit kwamen onder 

andere scholingsvragen. Met iedere medewerker zijn 
concrete afspraken gemaakt, welke -mét tijdpad- op 
papier zijn gezet. Dit zorgt er voor dat er van beide kanten 
aandacht voor blijft en dat afspraken worden nagekomen.

Door het invullen van een competentiematrix voor zowel 
de medewerkers in de fabriek als op kantoor, kwamen 
een paar gevoelige plekken in de productie naar boven. 
Door middel van crosstrainen hebben we hier gelukkig  
op kunnen anticiperen.

Al met al heeft Houtdatwerkt ons een flinke zet in de 
goede richting gegeven. Volgend jaar buigen we ons  
over een volgend gesprek met alle medewerkers.
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In het najaar 2017 kan er bij voldoende aanmeldingen 
weer gestart worden met de cursus Werkvoorbereider 
Plus. Deze cursus wordt verzorgd door Censor.

De toekomstgerichte ‘Werkvoorbereider Plus’-opleiding 
is opgebouwd uit 8 modules die zowel een on- als 
offline gedeelte hebben. We noemen dat Blended 
Learning. Online worden zowel theorie als opdrachten 
uit de eigen praktijk behandeld. Offline, dus op locatie, 
worden vaardigheden geleerd zoals onder meer klant-
communicatie, interne procesafstemming en het geven  
en ontvangen van instructies.

De opleiding leidt tot een landelijk, door de branche  
erkend diploma. Als Werkvoorbereider Plus ben je breder 
opgeleid, heb je een scherpe visie ontwikkeld op het 

Zoals bekend 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. Inmiddels is ook  
de website van Houtdatwerkt geheel vernieuwd.

Op de nieuwe website www.houtdatwerkt.nl staat 
nauwkeurig omschreven wat Houtdatwerkt precies voor 
wie kan betekenen op welk gebied. Zowel voor leerlingen, 
werknemers als werkgevers. In de middenpagina van deze 
nieuwsbrief zijn de diensten voor werkgevers uitgelicht.

De campagne website van Houtdatwerkt, om het imago  
van de Timmerindustrie een boost te geven en zo studenten  
voor de verschillende vakopleidingen aan te trekken,  
is te vinden op www.ikgahethelemaalmaken.nl

Vóór 1 december! 
De regeling ‘Loonkostensubsidie BBL-leerlingen 
cao Timmerindustrie’ (extra subsidie vanuit het 
sectorplan) eindigde op 28 oktober 2017. 

Werkgevers die van deze regeling gebruik  
maken kunnen tot uiterlijk 1 DECEMBER 2017 
declaraties hiervoor indienen.

Stuur het Aanvraagformulier Loonkostensubsidie 
BBL-leerlingen dus uiterlijk 30 november 2017 naar: 
SSWT, Postbus 24, 1400 AA Bussum.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende  
formulieren, inclusief de bijlagen,  
worden in behandeling genomen.

Branche erkenning voor ervaren werkvoorbereiders

Opleiding tot Werkvoorbereider Plus Houtdatwerkt

Lever sectorplan declaraties  voor loonkostensubsidie BBL-leerlingen vóór 1 december in!
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Het Sectorplan werkt

gehele bedrijfsproces en ben je op de hoogte van de 
meest actuele ontwikkelingen in de Timmerindustrie.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om  
vanuit een breder perspectief zowel klant- als organisatie-
gericht te handelen binnen het productieproces van de 
timmerfabriek.

Wil je meer weten over de opleiding tot Werkvoorbereider 
Plus? Je kunt er alles over lezen én jezelf aanmelden op: 
https://www.censor.nl/diensten-producten/2/technisch-
systeem/16/opleiding-tot-werkvoorbereider-plus

Duurzaam werken, leren en ondernemen

Werken en leren Ondernemen Jouw loopbaan

Timmerindustrie Download Contact

Het Sectorplan Timmerindustrie mag dan per afgelopen 28 oktober 2017 geheel  
zijn beëindigd, de cijfers tonen aan dat het werkt! Naast de algehele groei van het 
aantal werknemers in de Timmerindustrie drijft de procentuele groei van het aantal 
jongeren de gemiddelde leeftijd naar beneden. Met enthousiasme en toewijding zet 
Houtdatwerkt de inspanningen die tijdens het Sectorplan zijn geïnitieerd voort.



Vanuit het perspectief van Duurzaam werken, leren en 
ondernemen biedt Houtdatwerkt de branche uiteenlopende 
diensten aan. Ook ontwikkelt Houtdatwerkt leermiddelen 
gericht op functies binnen de Timmerindustrie.

Houtdatwerkt staat werkgevers en werknemers, maar ook 
leerlingen, graag met raad en daad ter zijde. Zo worden de  
HR tools gewoon samen met iemand van Houtdatwerkt 
ingevuld en uitgevoerd. Of wordt er iemand ‘ingevlogen’.  
In de meeste gevallen kan dat ook nog kosten neutraal  
middels subsidies van de SSWT.

Human Resources 
Niet ieder timmerbedrijf heeft een medewerker personeels-
zaken in dienst. Maar wel ieder bedrijf heeft te maken met  
een HR-cyclus. Dit is de periode tussen instroom en uitstroom 
van een medewerker. In deze periode gebeurt van alles: 
functionerings- en beoordelingsgesprekken, ontwikkeling en 
opleiding(en), loopbaanadvies en mogelijk zelfs ontslag. In het 
kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het belangrijk 
dit alles (veilig) vast te leggen in een personeelsdossier. 

Bij alle stappen in de HR-cyclus kan Houtdatwerkt onder-
steunen. Denk aan: werving, selectie en aanname van nieuwe 
medewerkers, het samenstellen van personeelshandboek/
huishoudelijk reglement, opzetten van personeelsdossiers, 

u zouden moeten beheersen. De matrix telt automatisch alles 
op. Dit verschaft inzicht in “probleemgebieden” binnen de 
organisatie. Met de uitkomst van de competentiematrix kan 
gestuurd worden op het bedrijfs- én individueel scholingsplan. 

Hierbij kan men vanaf volgend jaar ook gebruik maken van de 
BKS Industrieel Produceren met Hout, waarmee relatief snel 
taken binnen de Timmerindustrie aangeleerd kunnen worden. 

Stimuleer een school

Kijkt u eens rond in uw regio. Met welke scholen in de 
directe omgeving heeft u contact? Op al deze scholen zitten 
leerlingen die wellicht interesse hebben in een beroep in de 
Timmerindustrie. Leerlingen die mogelijk zelfs uw toekomstige 
medewerkers worden! Wat weten deze leerlingen al over de 
timmerbranche en hoe maken we ze enthousiast voor een 
timmerberoep? Stages, excursies en voorlichting worden 
door veel bedrijven gegeven, maar leveren ze ook op dat 
wat je hoopt. Houtdatwerkt heeft een uitgedacht pakket aan 
mogelijkheden om dit op effectieve wijze uit te voeren, welke 
we graag met u bespreken.

Preventiemedewerker en de RI&E
Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventie-
medewerker aan te stellen. Bij minder dan 25 werknemers  
mag u als werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.  
Wie is de preventiemedewerker bij uw bedrijf?

Een preventiemedewerker brengt de veiligheids- en gezond-
heidsrisico’s bij het bedrijf in kaart met behulp van de branche 
RI&E welke te vinden is op: http://www.rie.nl/instrumenten/
timmerindustrie-sociaalfonds-voor-de-timmerindustrie/
Let op dat deze wordt gebruikt, er is ook een verouderde versie in omloop!

Hoe up-to-date is de RI&E bij uw bedrijf? Heeft u de  
juiste RI&E ingevuld? De adviseur van Houtdatwerkt pakt 
(de uitvoering van) de RI&E graag samen met u op.

Een preventiemedewerker kent de arbo wet- en regelgeving 
op hoofdlijnen. Tevens is hij/zij op de hoogte van veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s in de Timmerindustrie. Zaken zoals 
fysieke belasting, blootstelling aan houtstof, schadelijk geluid 

gespreksvoering en de verslaglegging daarvan, loopbaan-
trajecten of ondersteuning bij bijvoorbeeld het gebruik van het 
Handboek Functiesysteem. Heeft u vragen op HR gebied of 
behoefte aan ondersteuning? Onze adviseurs komen graag 
langs om samen aan de slag te gaan!

Competentiematrix
“Weet u wat uw medewerkers kennen en kunnen?” Dit is één  
van de veelgestelde vragen aan directeuren van bedrijven in de 
Timmerindustrie waar adviseurs van Houtdatwerkt in gesprek 
zijn gegaan. Het antwoord is meestal: “Ja, dat weet ik wel.  
Het zit in mijn hoofd. Ik heb het alleen nooit vastgelegd.”

Om het kennen en kunnen van medewerkers in kaart te 
brengen heeft Houtdatwerkt de competentiematrix. In de 
horizontale kolom staan alle voorkomende werkzaamheden  
en/of machines en in de verticale kolom de medewerkers. 

De adviseur van Houtdatwerkt stelt samen met u de competen-
ties -die het bedrijf inzichtelijk wil krijgen- op en vult de matrix in. 
Na het invullen vormt de competentiematrix een goede basis om 
met medewerkers in gesprek te gaan. Klopt het wat de leiding-
gevende heeft ingevuld of ziet de medewerker het anders. De 
adviseur van Houtdatwerkt kan, onder andere voor de verslag-
legging die voor het personeeldossier noodzakelijk is, bij deze 
(doelstellings)gesprekken aanwezig zijn. 

Met behulp van getallen -die voor een bepaald ontwikkel 
niveau staan- en de daarbij behorende kleuren, geeft u aan 
wat uw medewerkers beheersen, willen beheersen of volgens 

en machineveiligheid. Deze kennis en vaardigheden worden 
geleerd tijdens de cursus Preventiemedewerker welke te volgen 
is via de opleidingsbedrijven van Houtcirkel.

Daarnaast kunt u als bedrijf een in-company training op het 
gebied van veilig en gezond werken laten verzorgen. Op deze 
manier informeert u meerdere medewerkers tegelijkertijd. 
Tijdens de training wordt onder andere aandacht besteed aan 
risico’s op de werkplek, de rechten en plichten van werkgever 
en werknemer volgens de arbeidsomstandighedenwet. Ook 
wordt de deelnemer bewust van het eigen handelen en hoe 
men arbo-risico’s kan beperken. Het bedrijf wordt vooraf 
benaderd en gevraagd bedrijfsspecifieke input te leveren. 

Evc trajecten
Werknemers met meer dan 5 jaar werkervaring komen in 
aanmerking voor een evc-traject. Evc (het Erkennen van 
Verworven Competenties) toont op objectieve manier aan  
op welk niveau uw medewerker functioneert. 

Kennis en vaardigheden worden immers niet alleen opgedaan 
door opleidingen of op het werk, maar ook door activiteiten 
daarbuiten. Aan het eind van het traject beschikt de mede-
werker over een evc-rapportage en een e-portfolio waarin zijn 
kennis en vaardigheden beschreven staan. De gedetailleerde 
rapportage bevat tevens een advies voor eventuele verdere 
scholing, waarmee mogelijk een mbo diploma behaald kan 
worden. De adviseur van Houtdatwerkt kan langskomen om 
samen met de desbetreffende medewerker het e-portfolio in  
te vullen en het proces te begeleiden. 

Leermiddel BKS Industrieel Produceren met Hout

Momenteel wordt door Houtdatwerkt een digitaal leermiddel 
ontwikkeld voor werkenden in de Timmerindustrie. Dit leer-
middel sluit aan op de door de sociale partners vastgestelde 
branchekwalificaties Industrieel Produceren met Hout. Na 
het volgen van een aantal modulen Algemene Kennis kan 
worden ingetekend op verschillende certificeerbare eenheden. 
Momenteel bevindt het onderdeel ‘Opsluiten en voormonteren 
standaard kozijnen en ramen’ voor montagemedewerkers zich 
in de pilotfase. Voor deze leermiddelen kan worden ingetekend 
via de opleidingsbedrijven van Houtcirkel.

Neemt u anders gewoon eens contact op ...

Houtdatwerkt voor organisaties

Voor meer informatie:  Houtdatwerkt  Postbus 24  1400 AA  Bussum  Telefoon: 035  695 03 69  E-mail: info@houtdatwerkt.nl volg Houtdatwerkt op Twitter en LinkedIn

Wet Werk en Zekerheid
Voor bedrijven zijn twee onderdelen van de WWZ 
belangrijk: de rechtspositie van flexwerkers en het 
ontslagrecht in het algemeen.

Indien u flexwerkers in dienst heeft, dan moet u rekening 
houden met aanzeggingen bij het aflopen van het contract, 
proeftijd, ketenbepaling (aaneensluitende aanstellingen), 
enzovoort. Die zaken moet u goed regelen en in de gaten 
houden. Dat stelt hoge eisen aan uw HR-beleid.
 
Moet u om bedrijfseconomische redenen of na 
langdurige arbeidsongeschiktheid een medewerker 
ontslaan, dan loopt dat via het UWV. Ontbinding van 
het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat 
via de kantonrechter. De werknemer, ook de tijdelijke 
medewerker, krijgt bij ontslag een transitievergoeding. 
Het ontslag moet u onderbouwen met schriftelijk bewijs. 
UWV en kantonrechter toetsen dat. In het personeels-
dossier houdt u bij hoe medewerkers functioneren en 
welke verbeterpunten en afspraken er zijn. Dit is nodig  
om de ontwikkeling van werknemers te sturen, maar  
ook als onderbouwing bij ontslag. Het is dus te allen tijde 
verstandig om personeelsdossiers op te zetten en te 
onderhouden. Houtdatwerkt ondersteunt u graag.
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Afdeling

Totaal aantal niveau 1 0 0 8 8 0 8 1 2 8

Totaal aantal niveau 2 8 9 0 2 8 1 0 0 0

Totaal aantal niveau 3 2 2 8 8 1 1 9 8 0

Totaal aantal niveau 4 0 0 8 0 8 0 0 0 0

Afdeling Voormontage

Naam
Medewerker 1 N O

Medewerker 2 P 1 1

Medewerker 3 P M M 2 2

Medewerker 4 N P O 3 M 2 2

Medewerker 5 P Q 1 M M

Medewerker 6 N N 1 2 2 M

Medewerker 7 P 1 M

Medewerker 8 P N

Medewerker 9 N 1 2 2

Medewerker 10 N 2 2 2 M

Medewerker 11

Medewerker 12 M

Totaal aantal niveau 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Competentiematrix Timmerfabriek x



Vanuit het perspectief van Duurzaam werken, leren en 
ondernemen biedt Houtdatwerkt de branche uiteenlopende 
diensten aan. Ook ontwikkelt Houtdatwerkt leermiddelen 
gericht op functies binnen de Timmerindustrie.

Houtdatwerkt staat werkgevers en werknemers, maar ook 
leerlingen, graag met raad en daad ter zijde. Zo worden de  
HR tools gewoon samen met iemand van Houtdatwerkt 
ingevuld en uitgevoerd. Of wordt er iemand ‘ingevlogen’.  
In de meeste gevallen kan dat ook nog kosten neutraal  
middels subsidies van de SSWT.

Human Resources 
Niet ieder timmerbedrijf heeft een medewerker personeels-
zaken in dienst. Maar wel ieder bedrijf heeft te maken met  
een HR-cyclus. Dit is de periode tussen instroom en uitstroom 
van een medewerker. In deze periode gebeurt van alles: 
functionerings- en beoordelingsgesprekken, ontwikkeling en 
opleiding(en), loopbaanadvies en mogelijk zelfs ontslag. In het 
kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het belangrijk 
dit alles (veilig) vast te leggen in een personeelsdossier. 

Bij alle stappen in de HR-cyclus kan Houtdatwerkt onder-
steunen. Denk aan: werving, selectie en aanname van nieuwe 
medewerkers, het samenstellen van personeelshandboek/
huishoudelijk reglement, opzetten van personeelsdossiers, 

u zouden moeten beheersen. De matrix telt automatisch alles 
op. Dit verschaft inzicht in “probleemgebieden” binnen de 
organisatie. Met de uitkomst van de competentiematrix kan 
gestuurd worden op het bedrijfs- én individueel scholingsplan. 

Hierbij kan men vanaf volgend jaar ook gebruik maken van de 
BKS Industrieel Produceren met Hout, waarmee relatief snel 
taken binnen de Timmerindustrie aangeleerd kunnen worden. 

Stimuleer een school

Kijkt u eens rond in uw regio. Met welke scholen in de 
directe omgeving heeft u contact? Op al deze scholen zitten 
leerlingen die wellicht interesse hebben in een beroep in de 
Timmerindustrie. Leerlingen die mogelijk zelfs uw toekomstige 
medewerkers worden! Wat weten deze leerlingen al over de 
timmerbranche en hoe maken we ze enthousiast voor een 
timmerberoep? Stages, excursies en voorlichting worden 
door veel bedrijven gegeven, maar leveren ze ook op dat 
wat je hoopt. Houtdatwerkt heeft een uitgedacht pakket aan 
mogelijkheden om dit op effectieve wijze uit te voeren, welke 
we graag met u bespreken.

Preventiemedewerker en de RI&E
Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventie-
medewerker aan te stellen. Bij minder dan 25 werknemers  
mag u als werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.  
Wie is de preventiemedewerker bij uw bedrijf?

Een preventiemedewerker brengt de veiligheids- en gezond-
heidsrisico’s bij het bedrijf in kaart met behulp van de branche 
RI&E welke te vinden is op: http://www.rie.nl/instrumenten/
timmerindustrie-sociaalfonds-voor-de-timmerindustrie/
Let op dat deze wordt gebruikt, er is ook een verouderde versie in omloop!

Hoe up-to-date is de RI&E bij uw bedrijf? Heeft u de  
juiste RI&E ingevuld? De adviseur van Houtdatwerkt pakt 
(de uitvoering van) de RI&E graag samen met u op.

Een preventiemedewerker kent de arbo wet- en regelgeving 
op hoofdlijnen. Tevens is hij/zij op de hoogte van veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s in de Timmerindustrie. Zaken zoals 
fysieke belasting, blootstelling aan houtstof, schadelijk geluid 

gespreksvoering en de verslaglegging daarvan, loopbaan-
trajecten of ondersteuning bij bijvoorbeeld het gebruik van het 
Handboek Functiesysteem. Heeft u vragen op HR gebied of 
behoefte aan ondersteuning? Onze adviseurs komen graag 
langs om samen aan de slag te gaan!

Competentiematrix
“Weet u wat uw medewerkers kennen en kunnen?” Dit is één  
van de veelgestelde vragen aan directeuren van bedrijven in de 
Timmerindustrie waar adviseurs van Houtdatwerkt in gesprek 
zijn gegaan. Het antwoord is meestal: “Ja, dat weet ik wel.  
Het zit in mijn hoofd. Ik heb het alleen nooit vastgelegd.”

Om het kennen en kunnen van medewerkers in kaart te 
brengen heeft Houtdatwerkt de competentiematrix. In de 
horizontale kolom staan alle voorkomende werkzaamheden  
en/of machines en in de verticale kolom de medewerkers. 

De adviseur van Houtdatwerkt stelt samen met u de competen-
ties -die het bedrijf inzichtelijk wil krijgen- op en vult de matrix in. 
Na het invullen vormt de competentiematrix een goede basis om 
met medewerkers in gesprek te gaan. Klopt het wat de leiding-
gevende heeft ingevuld of ziet de medewerker het anders. De 
adviseur van Houtdatwerkt kan, onder andere voor de verslag-
legging die voor het personeeldossier noodzakelijk is, bij deze 
(doelstellings)gesprekken aanwezig zijn. 

Met behulp van getallen -die voor een bepaald ontwikkel 
niveau staan- en de daarbij behorende kleuren, geeft u aan 
wat uw medewerkers beheersen, willen beheersen of volgens 

en machineveiligheid. Deze kennis en vaardigheden worden 
geleerd tijdens de cursus Preventiemedewerker welke te volgen 
is via de opleidingsbedrijven van Houtcirkel.

Daarnaast kunt u als bedrijf een in-company training op het 
gebied van veilig en gezond werken laten verzorgen. Op deze 
manier informeert u meerdere medewerkers tegelijkertijd. 
Tijdens de training wordt onder andere aandacht besteed aan 
risico’s op de werkplek, de rechten en plichten van werkgever 
en werknemer volgens de arbeidsomstandighedenwet. Ook 
wordt de deelnemer bewust van het eigen handelen en hoe 
men arbo-risico’s kan beperken. Het bedrijf wordt vooraf 
benaderd en gevraagd bedrijfsspecifieke input te leveren. 

Evc trajecten
Werknemers met meer dan 5 jaar werkervaring komen in 
aanmerking voor een evc-traject. Evc (het Erkennen van 
Verworven Competenties) toont op objectieve manier aan  
op welk niveau uw medewerker functioneert. 

Kennis en vaardigheden worden immers niet alleen opgedaan 
door opleidingen of op het werk, maar ook door activiteiten 
daarbuiten. Aan het eind van het traject beschikt de mede-
werker over een evc-rapportage en een e-portfolio waarin zijn 
kennis en vaardigheden beschreven staan. De gedetailleerde 
rapportage bevat tevens een advies voor eventuele verdere 
scholing, waarmee mogelijk een mbo diploma behaald kan 
worden. De adviseur van Houtdatwerkt kan langskomen om 
samen met de desbetreffende medewerker het e-portfolio in  
te vullen en het proces te begeleiden. 

Leermiddel BKS Industrieel Produceren met Hout

Momenteel wordt door Houtdatwerkt een digitaal leermiddel 
ontwikkeld voor werkenden in de Timmerindustrie. Dit leer-
middel sluit aan op de door de sociale partners vastgestelde 
branchekwalificaties Industrieel Produceren met Hout. Na 
het volgen van een aantal modulen Algemene Kennis kan 
worden ingetekend op verschillende certificeerbare eenheden. 
Momenteel bevindt het onderdeel ‘Opsluiten en voormonteren 
standaard kozijnen en ramen’ voor montagemedewerkers zich 
in de pilotfase. Voor deze leermiddelen kan worden ingetekend 
via de opleidingsbedrijven van Houtcirkel.

Neemt u anders gewoon eens contact op ...

Houtdatwerkt voor organisaties

Voor meer informatie:  Houtdatwerkt  Postbus 24  1400 AA  Bussum  Telefoon: 035  695 03 69  E-mail: info@houtdatwerkt.nl volg Houtdatwerkt op Twitter en LinkedIn

Wet Werk en Zekerheid
Voor bedrijven zijn twee onderdelen van de WWZ 
belangrijk: de rechtspositie van flexwerkers en het 
ontslagrecht in het algemeen.

Indien u flexwerkers in dienst heeft, dan moet u rekening 
houden met aanzeggingen bij het aflopen van het contract, 
proeftijd, ketenbepaling (aaneensluitende aanstellingen), 
enzovoort. Die zaken moet u goed regelen en in de gaten 
houden. Dat stelt hoge eisen aan uw HR-beleid.
 
Moet u om bedrijfseconomische redenen of na 
langdurige arbeidsongeschiktheid een medewerker 
ontslaan, dan loopt dat via het UWV. Ontbinding van 
het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat 
via de kantonrechter. De werknemer, ook de tijdelijke 
medewerker, krijgt bij ontslag een transitievergoeding. 
Het ontslag moet u onderbouwen met schriftelijk bewijs. 
UWV en kantonrechter toetsen dat. In het personeels-
dossier houdt u bij hoe medewerkers functioneren en 
welke verbeterpunten en afspraken er zijn. Dit is nodig  
om de ontwikkeling van werknemers te sturen, maar  
ook als onderbouwing bij ontslag. Het is dus te allen tijde 
verstandig om personeelsdossiers op te zetten en te 
onderhouden. Houtdatwerkt ondersteunt u graag.
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Afdeling

Totaal aantal niveau 1 0 0 8 8 0 8 1 2 8

Totaal aantal niveau 2 8 9 0 2 8 1 0 0 0

Totaal aantal niveau 3 2 2 8 8 1 1 9 8 0

Totaal aantal niveau 4 0 0 8 0 8 0 0 0 0

Afdeling Voormontage

Naam
Medewerker 1 N O

Medewerker 2 P 1 1

Medewerker 3 P M M 2 2

Medewerker 4 N P O 3 M 2 2

Medewerker 5 P Q 1 M M

Medewerker 6 N N 1 2 2 M

Medewerker 7 P 1 M

Medewerker 8 P N

Medewerker 9 N 1 2 2

Medewerker 10 N 2 2 2 M

Medewerker 11

Medewerker 12 M

Totaal aantal niveau 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Competentiematrix Timmerfabriek x



 

‘Hands-on’ ondersteuning bij Berg Deuren
Onder het motto ‘Geen deur is onmogelijk’, produceert 
Berg Deuren met 25 medewerkers hardhouten binnen-  
en buitendeuren. Houtdatwerkt ondersteunde hen.

Productieleider Arnoud van den Berg vertelt:
Onze RI&E was niet meer up-to-date en bovendien niet 
geaccordeerd. We kwamen er achter dat we gewoonweg 
de deskundigheid misten om de RI&E op de juiste manier in 
te vullen. Erwin Heijnsbroek -ingevlogen door Houtdatwerkt- 
heeft ons daarom geholpen bij het in kaart brengen van de 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Hieruit volgde een plan 
van aanpak met daarin de maatregelen om de risico’s aan 
te pakken. Het onderwerp arbo/veiligheid is sindsdien een 
wekelijks agendapunt. Eén van de vervolgstappen is nu nog 
het volgen van een cursus Preventiemedewerker.

Uit de RI&E bleek dat HR zaken binnen ons bedrijf goed op 
de rit moesten worden gezet. Het op orde brengen van de 
personeelsdossiers, óók van gedetacheerde medewerkers, 
was daarvan een belangrijk onderdeel. Hierbij zijn we gehol-
pen door Miriam Bonsing, consultant HR bij Houtdatwerkt. 

We hebben samen met Miriam doelstellingsgesprekken 
gevoerd met iedere medewerker. Tijdens de gesprekken 
stond de vraag ‘waar sta je nu in de organisatie en waar 
wil je volgend jaar staan?’ centraal. Hieruit kwamen onder 

andere scholingsvragen. Met iedere medewerker zijn 
concrete afspraken gemaakt, welke -mét tijdpad- op 
papier zijn gezet. Dit zorgt er voor dat er van beide kanten 
aandacht voor blijft en dat afspraken worden nagekomen.

Door het invullen van een competentiematrix voor zowel 
de medewerkers in de fabriek als op kantoor, kwamen 
een paar gevoelige plekken in de productie naar boven. 
Door middel van crosstrainen hebben we hier gelukkig  
op kunnen anticiperen.

Al met al heeft Houtdatwerkt ons een flinke zet in de 
goede richting gegeven. Volgend jaar buigen we ons  
over een volgend gesprek met alle medewerkers.

Nieuwsbrief voor werkgevers en werknemers november 2017

In de SSWT participeren
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

FNV
CNV Vakmensen

Stichting Sociaal en
Werkgelegenheidsfonds

Timmerindustrie
Postbus 24

1400 AA Bussum
Telefoon 035 - 694 70 74

Fax 035 - 694 37 94
www.sswt.nl
info@sswt.nl

In het najaar 2017 kan er bij voldoende aanmeldingen 
weer gestart worden met de cursus Werkvoorbereider 
Plus. Deze cursus wordt verzorgd door Censor.

De toekomstgerichte ‘Werkvoorbereider Plus’-opleiding 
is opgebouwd uit 8 modules die zowel een on- als 
offline gedeelte hebben. We noemen dat Blended 
Learning. Online worden zowel theorie als opdrachten 
uit de eigen praktijk behandeld. Offline, dus op locatie, 
worden vaardigheden geleerd zoals onder meer klant-
communicatie, interne procesafstemming en het geven  
en ontvangen van instructies.

De opleiding leidt tot een landelijk, door de branche  
erkend diploma. Als Werkvoorbereider Plus ben je breder 
opgeleid, heb je een scherpe visie ontwikkeld op het 

Zoals bekend 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. Inmiddels is ook  
de website van Houtdatwerkt geheel vernieuwd.

Op de nieuwe website www.houtdatwerkt.nl staat 
nauwkeurig omschreven wat Houtdatwerkt precies voor 
wie kan betekenen op welk gebied. Zowel voor leerlingen, 
werknemers als werkgevers. In de middenpagina van deze 
nieuwsbrief zijn de diensten voor werkgevers uitgelicht.

De campagne website van Houtdatwerkt, om het imago  
van de Timmerindustrie een boost te geven en zo studenten  
voor de verschillende vakopleidingen aan te trekken,  
is te vinden op www.ikgahethelemaalmaken.nl

Vóór 1 december! 
De regeling ‘Loonkostensubsidie BBL-leerlingen 
cao Timmerindustrie’ (extra subsidie vanuit het 
sectorplan) eindigde op 28 oktober 2017. 

Werkgevers die van deze regeling gebruik  
maken kunnen tot uiterlijk 1 DECEMBER 2017 
declaraties hiervoor indienen.

Stuur het Aanvraagformulier Loonkostensubsidie 
BBL-leerlingen dus uiterlijk 30 november 2017 naar: 
SSWT, Postbus 24, 1400 AA Bussum.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende  
formulieren, inclusief de bijlagen,  
worden in behandeling genomen.

Branche erkenning voor ervaren werkvoorbereiders

Opleiding tot Werkvoorbereider Plus Houtdatwerkt

Lever sectorplan declaraties  voor loonkostensubsidie BBL-leerlingen vóór 1 december in!
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Het Sectorplan werkt

gehele bedrijfsproces en ben je op de hoogte van de 
meest actuele ontwikkelingen in de Timmerindustrie.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om  
vanuit een breder perspectief zowel klant- als organisatie-
gericht te handelen binnen het productieproces van de 
timmerfabriek.

Wil je meer weten over de opleiding tot Werkvoorbereider 
Plus? Je kunt er alles over lezen én jezelf aanmelden op: 
https://www.censor.nl/diensten-producten/2/technisch-
systeem/16/opleiding-tot-werkvoorbereider-plus

Duurzaam werken, leren en ondernemen

Werken en leren Ondernemen Jouw loopbaan

Timmerindustrie Download Contact

Het Sectorplan Timmerindustrie mag dan per afgelopen 28 oktober 2017 geheel  
zijn beëindigd, de cijfers tonen aan dat het werkt! Naast de algehele groei van het 
aantal werknemers in de Timmerindustrie drijft de procentuele groei van het aantal 
jongeren de gemiddelde leeftijd naar beneden. Met enthousiasme en toewijding zet 
Houtdatwerkt de inspanningen die tijdens het Sectorplan zijn geïnitieerd voort.


