
 

Arbeidsmarktonderzoek
Om zicht te houden op de veranderingen op de 
arbeidsmarkt in de Timmerindustrie laat de SSWT 
bureau Bartels met enige regelmaat een arbeids-
monitor uitvoeren. De informatie die via deze monitor 
wordt verzameld wordt onder andere gebruikt om te 
bepalen hoe de SSWT bedrijven en werknemers in de 
sector zo goed mogelijk kan (blijven) ondersteunen. 

Nu dat de economie aan lijkt te blijven trekken voor 
onze branche en het Sectorplan voor de Timmerindustrie 
wordt afgerond zijn feitelijke resultaten onontbeerlijk.

Medewerking gevraagd
De aankomende weken worden door bureau Bartels 
opnieuw zo’n 1500 werknemers uit de Timmerindustrie 
benaderd om informatie voor een arbeidsmonitor te 
verzamelen. Dat zou u zelf kunnen zijn. Bedenk dan dat  
uw deelname van groot belang is om te komen tot een 
goede arbeidsmonitor en wij het daarom zeer op prijs 
stellen als u (opnieuw) uw medewerking wilt verlenen.

Uw deelname aan de werknemers-enquête kan u 
ook persoonlijk iets opleveren. Onder de deelnemers 
worden 2 iPads en 20 cadeaubonnen verloot!
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Werknemers die een opleiding volgen via de beroeps 
begeleidende leerweg (BBL) en hun werkgevers hebben 
recht op een tegemoetkoming in de opleidingskosten. 
De tegemoetkoming BBL-leerlingen voor werkgevers 
en de diplomavergoeding voor werknemers kunnen na 
afloop van het schooljaar worden ingediend. De instroom-
vergoeding voor leerlingen kan direct na aanvang van een 
nieuwe opleiding worden aangevraagd.

BBL-leerling?
Ben jij net begonnen met een nieuwe opleiding op niveau 
2, 3 of 4 of heb je kort geleden een diploma behaald 
voor je opleiding? Dan heb jij recht op een vergoeding! 
In onderstaande tabel kun je zien hoeveel geld je kunt 
verwachten.

Het is nog te vroeg om met precieze resultaten van het 
Sectorplan voor de Timmerindustrie te komen maar dat 
er door de branche goed gebruik is gemaakt van de extra 
subsidiemogelijkheden is overduidelijk.

Het Sectorplan Timmerindustrie, wat tot doel heeft
“Het bewerkstelligen, stimuleren en behouden van een 
duurzaam inzetbaar en vitaal personeelsbestand in de 
Timmerindustrie”, leek ten tijde van krimp misschien 
ambitieus maar de werkelijkheid heeft de voorspelling ten 
aanzien van werkgelegenheid inmiddels al ingehaald.

Eind van deze maand, 30 september 2016 om precies  
te zijn, houden de extra subsidiemogelijkheden op.

Alleen werkgevers die BBL-leerlingen in dienst 
willen nemen kunnen nog tot 27 oktober 2017 een 
‘Loonkostensubsidie BBL-leerlingen CAO Timmer-
industrie’ aanvragen en vanuit het Sectorplan  
ontvangen. Daarvoor geldt dat een leerling tussen  
1 oktober 2014 en 27 oktober 2017 minimaal een  
half jaar in dienst moet zijn geweest. 

“ Eind 2015 raakte het geld voor algemene scholing en 
trajecten al langzaam maar zeker op. Sindsdien werd 
iedere aanvraag individueel bekeken en beoordeeld. ”

Declaraties dienen ruim vóór het einde van dit jaar,  
1 november 2016, te worden ingediend. 

Medewerking gevraagd!
De aankomende weken zal bureau Bartels namens 
de SSWT medewerkers uit de Timmerindustrie 
benaderen om gegevens voor de arbeidsmonitor 
in te winnen. 

De informatie die via deze monitor wordt verzameld 
wordt onder andere gebruikt om te bepalen hoe
de SSWT bedrijven en werknemers in de sector
zo goed mogelijk kan (blijven) ondersteunen.

Wij vertrouwen graag op uw medewerking.

BBL-leerlingen (en werkgevers) opgelet!

Vergoeding voor BBL-ers én Werkgevers Einde Sectorplan

De formulieren voor BBL-ver-goedingen vindt u op onze sitebij: Download > BBL vergoeding.

BBL-leerlingen in dienst?
Ook als werkgever heeft u recht op een tegemoet-
koming studiekosten van maximaal 48 weken per jaar 
(zie onderstaande tabel). Heeft u voor het schooljaar 
2015/2016 nog geen vergoeding ontvangen, vraag  
deze dan aan bij de SSWT.

In het kader van het Sectorplan Timmerindustrie 
kunt u boven op de reguliere tegemoetkoming een 
loonkostensubsidie van 20% van het wettelijk minimum 
(jeugd)loon aanvragen voor leerlingen die vanaf 1-10-2014 
in dienst zijn en minimaal een half jaar in dienst zijn of in 
dienst zijn geweest. U kunt de loonkosten subsidie per 
half jaar achteraf aanvragen door middel van het formulier 
‘Loonkosten subsidie BBL-leerlingen’.

Mark Hermsen was één van de winnaars van het marktonderzoek van de 
SSWT. Mark werkt bij Weidmann Transformer Supplies uit Wychen  
(http://www.transformer-supplies.nl). Onlangs ontving hij namens de SSWT, 
uit handen van Grace van Houtdatwerkt, de prijs: een mooie iPad Air.

Hout dat werkt heeft 3 nieuwe foto’s toegevoegd

30 maart 2016

Vergoedingen voor BBL-leerlingen

 Bij instroom  Bij behalen 
 opleiding diploma

Niveau 1 - € 120
Niveau 2 € 200 € 120
Niveau 3 € 120 € 120
Niveau 4 € 120 € 120

Vergoedingen voor Werkgevers (per leerling per week)

 Niveau  Niveau 
Leeftijd 1 en 2 3 en 4

t/m 17 jaar €   6,00 € 38,50
18 en 19 jaar € 15,00 € 45,00
20 en 21 jaar € 23,00 € 55,00
22 jaar en ouder € 32,00 € 60,00

Gefeliciteerd Werkvoorbereider(s) Plus!

Negen van de elf geslaagde deelnemers van de opleiding Werkvoor-
bereider Plus tijdens de diploma-uitreiking op 13 juli te Bussum.



Nijhuis Toelevering, een van oudsher familiebedrijf, waar het 
woord ‘samen’ een kerngedachte van de medewerkers van 
de timmerfabriek vormt. ‘We doen het niet alleen, we doen 
het samen’. Het geloof in verbinden vanuit het hart resulteert 
bij Nijhuis toelevering in ZMART oplossingen in de vorm 
van toekomstbestendige producten en een continu beter 
wordend proces van samenwerken. 

Ruim een jaar geleden is er bij Nijhuis Toelevering een 
bewustwordings- en verbeterproces gestart met oog voor 
de mens én de toekomst. Een gezamenlijk proces van álle 
medewerkers ten aanzien van álle facetten van het bedrijf. 
Een aanpak die heeft geleid tot een kwaliteits verbeterplan, 
en de uitvoering daarvan, ten aanzien van zowel alle 
bedrijfsprocessen als het dagelijks handelen van iedere 
medewerker. Een plan waaruit duidelijk wordt waar Nijhuis 
Toelevering voor staat. Geen sterke verhalen en korte klappen 
om het doel te bereiken. Nee, een degelijk solide proces 
waar vanuit het hart en met groot belang voor de mens wordt 
geopereerd. Een organisatie verbeterproces, te beginnen en 
te eindigen, met zoveel mogelijk dezelfde mensen werkzaam 
bij deze timmerfabriek.

Enthousiast en bevlogen zijn alle werknemers van Nijhuis 
Toelevering samen aan de slag gegaan met een resultaat  
dat Houtdatwerkt graag als inspiratiebron wil laten dienen 
voor andere timmerfabrieken.

Samen
De strategie van de ingeslagen weg van Nijhuis Toelevering 
zit hem in het werkmodel samenwerken. Een werkmodel 
dat voor de Timmerindustrie misschien in eerste instantie 
minder vanzelfsprekend is. De doeltreffendheid blijkt groots, 
net als in andere sectoren waar met dit model gewerkt 
wordt. Zelfreflectie en jezelf durven afvragen: ‘Wat betekent 
samenwerken voor jou? Samenwerken als persoon, vanuit de 
functie of rol die je hebt als werknemer van een timmerfabriek, 
in de praktijk met de klant.’ De antwoorden op deze vragen 

Het verschil zit hem wat Houtdatwerkt betreft in 
bewustwording. Bewust zijn van waar je mee bezig bent. 
Zelfkennis hebben, ontwikkelen en houden als het gaat om 
waar je talenten en kwaliteiten liggen en hoe je deze in kunt 
zetten in de organisatie waar je werkt. 

Bevlogen, ondernemend, bedreven  
en prestatie verantwoordelijk
De bevlogenheid waarmee medewerkers met hun nieuwe 
DNA aan de slag zijn gegaan straalt enorme voelbare kracht 
uit als we door de fabriek heen lopen. In mei 2015 ging 
het hele bedrijf 3 dagen letterlijk de hei op. Van directeur 
tot montagemedewerker, van receptionist tot calculator. 
Allemaal even open, kwetsbaar, met oog voor elkaars 
belangen. Resultaat was dat er na 3 dagen inspiratie en 
durf, voor een ieder een persoonlijke kwaliteits verbeterplan 
klaar lag. De oude akker was omgeploegd. Kwaliteiten 
duidelijker zichtbaar en bekeken vanuit een medewerkers 
eigen persoonlijk perspectief, maar ook vanuit dat van de 
collega’s. ‘Hoe kijken die tegen je aan, wat vinden ze goed 
en wat is voor verbetering vatbaar.’ Ook per afdeling werden 
de verbeterpunten op een rij gezet. Er was duidelijkheid voor 
een ieder hoe het anders kon en moest worden aangepakt. 

hebben geleid tot de 5 merkwaarden van Nijhuis Toelevering 
en hun betekenis. Door middel van deze 5 merkwaarden is 
het woord ‘samenwerken’ communiceerbaar geworden voor 
alle medewerkers. De ingeslagen weg is een duidelijke richtlijn 
voor medewerkers om het doel op een positieve energierijke 
manier voor ogen te houden. Al lopend door de fabriek en 
pratend met het personeel was dit voelbaar. Stralende ogen 
bij enthousiaste opmerkingen als ‘Ik heb op alle plekken in het 
bedrijf gestaan, maar nu sta ik op het mooiste plekje van het 
hele bedrijf’.

Met een continu verbeterproces voor ogen worden toe-
komstbestendige producten vervaardigd in de timmerfabriek 
Nijhuis Toelevering. ‘Samenwerken moet je niet alleen doen, je 
moet het zijn’ is ‘het nieuwe DNA van Nijhuis medewerkers’. 
‘Voelbaar voor de  klant waar die ook komt in het bedrijf, met 
welke medewerker hij ook spreekt’. 

Mooie woorden, zul je als lezer misschien zeggen, maar 
wat is er dan zo wezenlijk anders in de aanpak van Nijhuis 
Toelevering. ‘Wij als timmerfabriek werken ook samen, onze 
medewerkers hebben heus wel wat te zeggen over het beleid 
en hebben plezier in hun werk’.

‘Nijhuis Toelevering was klaar voor  
een nieuwe start met oog voor de toekomst’.

Bij deze 3 dagen de hei op is het niet gebleven. Om echt 
met daadkracht aan de slag te gaan met alle verbeterpunten 
komen medewerkers (uit dezelfde groepen als in mei 2015) 
1 keer per 2 weken 2 uur bijeen om deze te bespreken en 
verder vorm te geven. Resultaten zijn inmiddels duidelijk 

meetbaar. Bewonderingswaardig is het hoe de medewerkers 
met jarenlange ervaring hun vakmanschap en vakkennis in 
dienst hebben gesteld van de innovatieveranderingen van 
nu. Reorganisaties, nieuwe wet- en regelgeving geven bij 
medewerkers vaak het gevoel en de gedachte van ‘Waarom 
moet dit nu anders, wat een gedoe allemaal’. ‘Zoals we het al 
jaren doen gaat het toch ook goed’. Ze leiden met regelmaat 
tot enorme verdeeldheid, discussies en ziekteverzuim 
binnen bedrijven. Een neerwaartse spiraal in werkvreugde. 
Bij Nijhuis Toelevering is er oog voor de mensen die het 
bedrijf maken. De bedreven- en betrokkenheid vergroot 
door ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap 
uit te oefenen te stimuleren. Daarmee een waardevolle 
bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid. Zodat 
er goed kan worden ingespeeld op veranderingen van 
economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden 
en maatschappelijke trends.
 
Door de grote mate van betrokkenheid van medewerkers 
zie je bij Nijhuis Toelevering dat medewerkers minder 
afwachtend zijn. Actie durven ondernemen als iets niet gaat 
zoals het wenselijk is. Ze durven een ieder aan te spreken op 
verantwoordelijkheden die werknemers hebben binnen de 
organisatie op welke niveau dan ook. Geen wandelgangen 
geklaag, maar daadkracht in het willen veranderen van dat 
wat het moet gaan worden. Of je nu montagemedewerker 
bent, machinaal houtbewerker, werkvoorbereider of directeur 
je wordt aangesproken op je verantwoordelijkheden. Afspraak 
is afspraak. De kracht die hiervan uitgaat zorgt voor een 
sterke verbinding. ‘Een verbinding vanuit het hart!’

Houtdatwerkt op bezoek bij Nijhuis Toelevering

‘De sterkste verbinding’ SAMEN ∙ BEVLOGEN ∙ ONDERNEMEND
∙ BEDREVEN ∙ VERANTWOORDELIJK

Stuur een mailtje naar mail@houtdatwerkt.nl als u ook uw succesverhaal wilt laten optekenen
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zo goed mogelijk kan (blijven) ondersteunen.

Wij vertrouwen graag op uw medewerking.

BBL-leerlingen (en werkgevers) opgelet!

Vergoeding voor BBL-ers én Werkgevers Einde Sectorplan

De formulieren voor BBL-ver-goedingen vindt u op onze sitebij: Download > BBL vergoeding.

BBL-leerlingen in dienst?
Ook als werkgever heeft u recht op een tegemoet-
koming studiekosten van maximaal 48 weken per jaar 
(zie onderstaande tabel). Heeft u voor het schooljaar 
2015/2016 nog geen vergoeding ontvangen, vraag  
deze dan aan bij de SSWT.

In het kader van het Sectorplan Timmerindustrie 
kunt u boven op de reguliere tegemoetkoming een 
loonkostensubsidie van 20% van het wettelijk minimum 
(jeugd)loon aanvragen voor leerlingen die vanaf 1-10-2014 
in dienst zijn en minimaal een half jaar in dienst zijn of in 
dienst zijn geweest. U kunt de loonkosten subsidie per 
half jaar achteraf aanvragen door middel van het formulier 
‘Loonkosten subsidie BBL-leerlingen’.

Mark Hermsen was één van de winnaars van het marktonderzoek van de 
SSWT. Mark werkt bij Weidmann Transformer Supplies uit Wychen  
(http://www.transformer-supplies.nl). Onlangs ontving hij namens de SSWT, 
uit handen van Grace van Houtdatwerkt, de prijs: een mooie iPad Air.

Hout dat werkt heeft 3 nieuwe foto’s toegevoegd

30 maart 2016

Vergoedingen voor BBL-leerlingen

 Bij instroom  Bij behalen 
 opleiding diploma

Niveau 1 - € 120
Niveau 2 € 200 € 120
Niveau 3 € 120 € 120
Niveau 4 € 120 € 120

Vergoedingen voor Werkgevers (per leerling per week)

 Niveau  Niveau 
Leeftijd 1 en 2 3 en 4

t/m 17 jaar €   6,00 € 38,50
18 en 19 jaar € 15,00 € 45,00
20 en 21 jaar € 23,00 € 55,00
22 jaar en ouder € 32,00 € 60,00

Gefeliciteerd Werkvoorbereider(s) Plus!

Negen van de elf geslaagde deelnemers van de opleiding Werkvoor-
bereider Plus tijdens de diploma-uitreiking op 13 juli te Bussum.


