
 

De ijsberg: sluimerende risico’s
In 2013 komen er nog steeds risico’s voor, maar er is veel 
veranderd. Ongevallen die nog voorkomen worden niet 
langer gezien als pech of een stommiteit, maar eerder als 
het gevolg van onvoldoende beheersmaatregelen in het 
bedrijf. Hierin hebben werknemer en werkgever hun ver   -
plichtingen. Veiligheidsrisico’s worden vaak weergegeven 
als ijsberg, waarbij het stukje boven water de ongevallen 
met verzuim zijn en onder water (het grootste deel) ge  -
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vormd wordt door lichtere incidenten zoals bijna ongeval-
len, EHBO incidenten en ongevallen waarbij een dokters-
behandeling nodig is (bijvoorbeeld om een wond te hech-
     ten). Door aandacht te besteden aan de lichtere onge-
         vallen, die vaak onzichtbaar (onder water) blijven, 
              kan een bedrijf preventief werken. Met een pre-
                   ventieve aanpak van veiligheid worden zake-
                        lijke verliezen zoals verloren arbeidstijd en 
                            schade aan machines en materialen 
                          en persoonlijk leed voorkomen.

      Maar hoe kunnen deze risico beheerst worden 
             als er ook geld verdiend moet worden? De oplos-
         sing is eenvoudig: neem veiligheid mee in de manier 
     waarop gewerkt wordt. Hierdoor gaat het niet alleen 
veiliger maar ook vaak sneller en beter doordat fouten 
worden voorkomen. Een gezonde en veilige werkplek is 
immers een goede werkplek.

Risico Inventarisatie & Evaluatie
Veiligheid krijg je als bedrijf niet 
vanzelf. Bedrijven die met succes al 
lange tijd zonder ongevallen werken, 
kennen hun risico’s en hebben een 
manier gevonden om deze risico’s 
te beheersen. Risico’s maken we 
zichtbaar met een Risico Inventarisatie 
& Evaluatie (RI&E), die al jaren vanuit 
de Arbowet verplicht is. Als de risico’s 
bekend zijn dan weet een bedrijf 
waar knelpunten liggen. Per knelpunt 
wordt een inschatting gemaakt van de 
ernst  en mogelijke gevolgen. Daarna 
worden prioriteiten gesteld en een 
plan van aanpak opgesteld omdat niet 
alles tegelijk kan worden veranderd.

Voor het uitvoeren van een RI&E is het 
belangrijk dat de juiste vragen worden 
gesteld. Risico’s in de timmerindustrie 
zijn totaal anders dan bijvoorbeeld de 

risico’s in een ziekenhuis. Vandaar dat voor de branche een 
hulpmiddel wordt ontwikkeld: de RI&E Timmerindustrie. 
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan een nieuwe 
RI&E Timmerindustrie en deze zal naar verwachting begin 
september 2013 worden opgeleverd.

Met de nieuwe branche RI&E kan een timmerbedrijf dus 
zelf aan de slag. De RI&E wordt kosteloos beschikbaar 

De SSWT is een paritair fonds wat zich inzet voor 
de belangen van werkgevers én werknemers. 
Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds 
Timmerindustrie, kortweg SSWT, heeft twee 
speerpunten: scholing en werkgelegenheid.  
U kunt bij ons terecht voor subsidie, informatie 
over subsidieregelingen, aanbevolen cursussen  
en projecten met betrekking tot scholing en werk-
gelegenheid. Door de huidige economische crisis 
ligt op dit moment de nadruk van de activiteiten 
van SSWT bij ‘van werk naar werk’ projecten.

De activiteiten van de SSWT worden gefinancierd 
uit het S&W-fonds (Scholings- en Werkgelegen-
heidsfonds). Daarnaast maakt de SSWT bij 
de uitvoering van haar activiteiten gebruik van 
subsidieregelingen van de overheid en van het 
Europees Sociaal Fonds.

Ondersteuning
De SSWT is van én voor de bedrijfstak Timmer-
industrie. De SSWT kan ondersteuning bieden bij 
en informeren over bijvoorbeeld: 
- Alle bijscholings mogelijkheden voor de sector. 

Hiervoor staat een groot bestand met cursus
infor matie op allerlei gebied, van de meest 
uiteenlopende opleidings instituten, tot onze 
beschikking.

- De SSWT verstrekt werkgevers een tegemoet-
koming voor de cursus- en verletkosten wanneer 
werknemers een cursus volgen. 

- De SSWT kan werknemers ondersteunen bij 
het vinden van een nieuwe werkgever wanneer 
zij door reorganisatie, fusie of bedrijfssluiting op 
straat zijn komen te staan. 

- De SSWT kan bedrijven adviseren op het gebied 
van werkgelegenheid en scholing.

De diensten van de SSWT zijn voor werkgevers en 
werknemers die de CAO voor de Timmerindustrie 
hanteren kosteloos.

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 uw werkgever een 
SSWT declaratieformulier invullen om boven-
staande subsidie te ontvangen. Dit formulier dient 
ook door de werknemer te worden ondertekend, 
waarmee u verklaart 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 timmerindustrie. De SSWT is telefonisch 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur.

Duurzame inzetbaarheid en veiligheidOver ons
Een veilige en gezonde werkplek is belangrijk voor 
iedereen die in de timmerindustrie werkt. Veiligheid is  
een voorwaarde om medewerkers inzetbaar te houden 
in onze bedrijven. Nu en in de toekomst. Maar wat is er 
voor nodig om goede arbeidsomstandigheden hand in 
hand te laten gaan met een goede bedrijfs voering? 
Hierover gaat deze nieuwsbrief, waarin met een 
veiligheidsbril naar duurzame inzetbaarheid in 
de timmerindustrie wordt gekeken.

Veilig werken begint met het beheersen van 
risico’s. In het verleden werden ongevallen gezien 
als iets dat je nou eenmaal overkwam als je in een 
timmerbedrijf werkte. Machines waren slechts beperkt 
afgeschermd, mensen werd op het hart gedrukt om voor-
al voorzichtig te doen maar wel door te werken en het 
gevolg was dat er regelmatig iemand met letsel werd 
afgevoerd naar de spoedeisende hulp.
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Kijk voor meer informatie over scholing en werkgelegenheid op 
onze website: www.sswt.nl



    Knelpunten kunnen worden bestreden vanuit drie richtingen: 
      de middelen (machines en materialen), de (werk-)methoden 
         en de mens (gedrag). Het komt voor dat ongevallen wor-
           den afgedaan als ‘stommiteit’, waarmee eigenlijk alleen 
              gekeken wordt naar de mens-factor. Bij de meeste 
                ongevallen is er echter meer aan de hand. Een 
                   machine was onveilig (middelen) of er was al 
                      jaren een onveilige manier van werken inge-
                        slopen die door iedereen werd toegepast      
                          (methode). Door bij verbeteringen breder 
                             te kijken, komen betere oplossingen in 
                               beeld en kunnen goede maatregelen 
genomen worden. De arbocatalogus kan hierbij helpen.
De sectorale arbocatalogus voor de timmerindustrie is te 
vinden op: www.arbocatalogus-timmerindustrie.nl 
In de RI&E staan links naar de arbo catalogus zodat vanuit 
een vraag gemakkelijk doorgeklikt kan worden naar de 
bijbehorende oplossingen.  

Veilig werken blijft een aandachtspunt in ieder bedrijf. Kennis 
is nodig om de juiste maatregelen te nemen zodat niet alleen 
de veiligheid verbetert, maar ook bijgedragen wordt aan 
minder storingen, ongevallen en schades. Deze kennis is 
beschikbaar via de arbocatalogus en (vanaf september ’13) 
ook via de nieuwe branche RI&E. Met het beschikbaar stellen 
van deze kennis heeft u de mogelijkheid om zelf – met de 
preventiemedewerker – verder te gaan met veiligheid. 

Naast het beschikbaar stellen van deze hulpmiddelen wordt 
in de Timmerindustrie voorlichting en training aangeboden 
zodat ieder bedrijf kan blijven werken aan het voorkomen van 
ongevallen. Wij wensen u hierbij veel succes.

gesteld. Na het aanmelden krijgt de gebruiker toegang  
tot een eigen afgeschermd gedeelte, waarin alle bedrijfsge-
gevens kunnen worden ingevoerd. Door stap voor stap de 
vragen te beantwoorden ontstaat een lijst van knelpunten. 
Bij de knelpunten worden oplossingen (maatregelen) voor-
gesteld, zodat het bedrijf op weg geholpen wordt naar het 
verder verbeteren van de veiligheid. 

Als een bedrijf de RI&E compleet heeft ingevuld en het plan 
van aanpak heeft opgesteld dan kan het zijn dat er nog 
een toetsing moet plaatsvinden. Doordat de branche RI&E 
van de Timmerindustrie is erkend, is voor bedrijven tot 26 
medewerkers geen verdere toetsing nodig. Voor bedrijven 
vanaf 26 medewerkers moet wel een toetsing plaatsvinden 
door een gecertificeerde kerndeskundige. Dit betekent dat 
een arbo-specialist die over de juiste certificaten beschikt 
(veiligheidskundige, arbeidshygiënist of bedrijfsarts) checken 
of de RI&E en het plan van aanpak in orde zijn. 

Met het uitvoeren van de RI&E, het opstellen van 
het plan van aanpak en -indien nodig- de toetsing 
door de kerndeskundige, heeft het bedrijf een 
goede basis voor veilig werken. Maar hoe weet 
ik welke oplossingen er mogelijk zijn? 
Hiervoor is de arbocatalogus 
Timerindustrie opgesteld.

Verbetermaatregelen: gebruik de Arbocatalogus 
De Arbowetgeving is voor ieder bedrijf in Nederland gelijk, maar 
de omstandigheden kunnen per branche sterk verschillen. Hoe 
weet ik als bedrijf waar ik exact aan moet voldoen en hoe ik 
het beste maatregelen kan nemen tegen bijvoorbeeld lawaai of 
fysieke belasting in mijn bedrijf? Sinds enkele jaren wordt ook 
hiervoor een oplossing geboden in de vorm van een sectorale 
Arbocatalogus.

Een arbocatalogus is eigenlijk een vraagbaak voor een aantal 
prioritaire onderwerpen in de sector. Per onderwerp worden 
oplossingen uitgewerkt, waarmee een bedrijf kan zien hoe op 
een slimme manier knelpunten kunnen worden weggenomen 
en bedrijfsvoering kan worden verbeterd.

Door: Erwin Heijnsbroek - Change Management Door: Suzanne Knoops - Matchcare

duurzame inzetbaarheid en veiligheid Hoe lang moet jij nog? 

Positieve energie krijgen van je werk, wie wil dat nu niet? 
‘Werken moet leuk zijn en niet alleen een verplichting’ is een 
veel gehoorde uitspraak. Mensen die plezier hebben in hun 
werk en zich positief uitgedaagd voelen zijn vitaler en ervaren 
hun werk als betekenisvol. Werkgevers willen graag gelukkige 
medewerkers, want die zijn creatiever, productiever en meer 
betrokken bij de organisatie. ‘Gelukkig zijn met je werk’ is voor 
een flink aantal mensen werkelijkheid, maar helaas ervaart niet 
iedereen zijn werk zo. De vraag ‘Hoe lang moet jij nog?’ wordt 
regelmatig gesteld tijdens sociale gebeurtenissen. 

Investeren loont
Vergrijzing en inkrimping van de beroeps bevolking en het 
negatieve economische klimaat zijn belangrijke trends met 
een grote impact op organisaties en werkenden. Tegelijker tijd 
blijken mensen voor het eerst sinds tijden ook weer onge-
zonder te worden. Met grote gevolgen voor het werkproces: 
verzuim neemt toe en de productiviteit neemt af. 

De fysieke en mentale gezondheid van mensen wordt 
beïnvloed door verschillende factoren: 
 Fysiek en/of mentale slijtage (natuurlijk proces van ouder 

worden, of gevolg van letsel of ziekte) 
 Niet of onvoldoende gebruik maken van aanwezige 

competenties en vaardigheden
 Veranderingen in benodigde competenties  

(functieinhoudelijk: veranderingen in de functie vragen 
om nieuwe competenties, of door marktontwikkelingen: 
verminderde vraag naar competenties) 

 Externe mobiliteit (verplichte verandering van werkgever)

Uit diverse business cases blijkt dat werkgevers die investeren in 
de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers, deze 
terug verdienen via een daling in het ziekteverzuim en in een 
stijging van de productiviteit van medewer kers. Zo heeft IHC 
Merwede gezondheidsmanagement nadruk kelijk opgenomen 
in het personeelsbeleid en hier invulling aan gegeven door 
het aanstellen van gezondheidsprofessionals. Deze stap 
heeft geleid tot een reductie van het ziekteverzuim van 0,25% 
over 2011. Voor 2012 en 2013 wordt een reductie van 0,4% 
verwacht. Investeren in mensen loont!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Hoe creëer je een ‘gezonde’ medewerker? Deze vraag vindt 
antwoord in een gezamenlijke aanpak en een gedeelde verant-
woordelijkheid van management en werknemers. De werkgever 
heeft grote invloed door herhaaldelijk het bewustzijn van de 
medewerker te vormen en actief te stimuleren en te investeren 
op het gebied van de gezondheid van zijn werknemers. 
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Voorlichtingsbijeenkomsten 
Risico Inventarisatie & Evaluatie
implementatie voor werkgevers

Data
 1 oktober 2013 15.00 - 17.00 uur Espeq  Heerhugowaard 
 7 oktober 2013 15.00 - 17.00 uur Technopark  Heerenveen
 9 oktober 2013 15.00 - 17.00 uur OBD Opleidingen  Doetinchem
 16 oktober 2013 15.00 - 17.00 uur Vereniging BosMti  Nuenen

Aan de voorlichtingsbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Programma
14.45 uur  Inloop met koffie
15.00 uur Opening
15.05 uur Presentatie RI&E algemeen - heroriëntatie  

arbo (kennis opfrissen); aanreiken van oplossing
 Hulp onderweg: tijdens het uitvoeren van  

de RI&E ontstaan vragen - ervaringen delen  
(inzicht en gesignaleerde knelpunten)

16.00 uur Pauze
16.15 uur Afronding en terugkomdagen voor 

gebruikersgroepen- afronden van RI&E  
en oplossen van knelpunten (vaardigheden)

17.00 uur Afsluiting met drankje en hapje

“ Als binnen een organisatie de ‘medewerkertevredenheid’ 
laag is, is de kans groot dat het ziekteverzuim omhoog 
gaat. Dit heeft niets te maken met ziek zijn, maar met 
betrokkenheid, passie en aandacht. Het gaat in feite  
om hoe je de medewerkers optimaal inzetbaar houdt. ” 

Hoe lang mag jij nog?
De eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is hierin net 
zo groot. Wat doe je er aan om fysiek en mentaal gezond te 
blijven? Ben je jezelf bewust van je flexibiliteit, productiviteit 
en vitaliteit en hoe kun je al deze onderdelen van gezondheid 
optimaliseren? Dit zijn belangrijke vragen voor elke werknemer 
om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.
 
Om gezondheid te integreren met duurzaam werken moet het 
een deel uitmaken van de DNA van de organisatie. Het moet 
een integraal onderdeel worden van de visie en strategie voor 
de komende jaren.

 
Bewustwording, oriëntatie en realisatie
Waar begin je als organisatie? De aanpak verschilt per 
onderneming, afhankelijk van de (financiële) situatie,  
de gemiddelde leeftijd, de omvang etc. Toch zijn er een  
aantal belangrijke bouwstenen steeds aanwezig:

 Creëren gemeenschappelijk vertrekpunt  
De eerste stap richting verandering is het creëren van een 
gemeenschappelijk vertrekpunt. Evalueer waar je vandaan 
komt, waar je nu staat en waar je naartoe wilt als organisatie 
en zorg ervoor dat iedereen deze visie begrijpt.

 Bewustwording  
Verandering begint bij bewustwording en moet alle verdere 
acties vooraf gaan. Nut en noodzaak van gezondheids- 
management zal helder overgebracht moeten worden. 

 Oriëntatie & realisatie 
Nadat iedereen zich bewust is van het belang van gezond-
heid kunnen er concrete stappen gezet worden waarmee 
medewerkers zelf aan hun fysieke en mentale gezondheid 
kunnen werken. 
a. Gezondheid (bewegen, roken, alcohol, voeding, 

ontspanning). Bijv: begeleiding bij stoppen met roken, 
stimuleren van bewegen & sporten, leefstijlcoaching. 

b. Vakkennis en vaardigheden.
 Bijv: stimuleren van volgen van opleidingen,  

certificering strajecten. 
c. Motivatie en betrokkenheid.
 Bijv: vergroten van loopbaanfaciliteiten en mogelijkheden 
d. Balans werk – privé.
 Bijv: timemanagement, meer flexibele arbeids tijden /

roosters, actief verzuimbeleid, functioneringsgesprekken

Kortom, het gaat niet alleen om hoe mensen langer, gezond 
en productief kunnen doorwerken, maar ook hoe ze dit bete
kenisvol, met uitdaging en ambitie kunnen doen. In plaats van 
‘Hoe lang moet jij nog? gaat het om ‘Hoe lang mag jij nog?’ 

Bewustzijn
Noodzaak om te wer-
ken aan mijn duur-
zame inzetbaarheid, 
leren en ontwikkelen

Werkhouding
Ik vind het belang-
rijk te werken aan 
mijn duurzame 
inzetbaarheid 

Doel
Ik ben van plan 
te werken aan 
mijn duurzame 
inzetbaarheid

Bekwaamheid
Ik kan werken 

aan mijn 
duurzame 

inzetbaarheid

Profileren 
Ik werk aan mijn 
duurzame inzet-
baarheid en pre-

senteer mezelf

Bewustwording Oriëntatie Realisatie
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worden, of gevolg van letsel of ziekte) 
 Niet of onvoldoende gebruik maken van aanwezige 

competenties en vaardigheden
 Veranderingen in benodigde competenties  

(functieinhoudelijk: veranderingen in de functie vragen 
om nieuwe competenties, of door marktontwikkelingen: 
verminderde vraag naar competenties) 

 Externe mobiliteit (verplichte verandering van werkgever)

Uit diverse business cases blijkt dat werkgevers die investeren in 
de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers, deze 
terug verdienen via een daling in het ziekteverzuim en in een 
stijging van de productiviteit van medewer kers. Zo heeft IHC 
Merwede gezondheidsmanagement nadruk kelijk opgenomen 
in het personeelsbeleid en hier invulling aan gegeven door 
het aanstellen van gezondheidsprofessionals. Deze stap 
heeft geleid tot een reductie van het ziekteverzuim van 0,25% 
over 2011. Voor 2012 en 2013 wordt een reductie van 0,4% 
verwacht. Investeren in mensen loont!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Hoe creëer je een ‘gezonde’ medewerker? Deze vraag vindt 
antwoord in een gezamenlijke aanpak en een gedeelde verant-
woordelijkheid van management en werknemers. De werkgever 
heeft grote invloed door herhaaldelijk het bewustzijn van de 
medewerker te vormen en actief te stimuleren en te investeren 
op het gebied van de gezondheid van zijn werknemers. 
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Voorlichtingsbijeenkomsten 
Risico Inventarisatie & Evaluatie
implementatie voor werkgevers

Data
 1 oktober 2013 15.00 - 17.00 uur Espeq  Heerhugowaard 
 7 oktober 2013 15.00 - 17.00 uur Technopark  Heerenveen
 9 oktober 2013 15.00 - 17.00 uur OBD Opleidingen  Doetinchem
 16 oktober 2013 15.00 - 17.00 uur Vereniging BosMti  Nuenen

Aan de voorlichtingsbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Programma
14.45 uur  Inloop met koffie
15.00 uur Opening
15.05 uur Presentatie RI&E algemeen - heroriëntatie  

arbo (kennis opfrissen); aanreiken van oplossing
 Hulp onderweg: tijdens het uitvoeren van  

de RI&E ontstaan vragen - ervaringen delen  
(inzicht en gesignaleerde knelpunten)

16.00 uur Pauze
16.15 uur Afronding en terugkomdagen voor 

gebruikersgroepen- afronden van RI&E  
en oplossen van knelpunten (vaardigheden)

17.00 uur Afsluiting met drankje en hapje

“ Als binnen een organisatie de ‘medewerkertevredenheid’ 
laag is, is de kans groot dat het ziekteverzuim omhoog 
gaat. Dit heeft niets te maken met ziek zijn, maar met 
betrokkenheid, passie en aandacht. Het gaat in feite  
om hoe je de medewerkers optimaal inzetbaar houdt. ” 

Hoe lang mag jij nog?
De eigen verantwoordelijkheid van de werknemer is hierin net 
zo groot. Wat doe je er aan om fysiek en mentaal gezond te 
blijven? Ben je jezelf bewust van je flexibiliteit, productiviteit 
en vitaliteit en hoe kun je al deze onderdelen van gezondheid 
optimaliseren? Dit zijn belangrijke vragen voor elke werknemer 
om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.
 
Om gezondheid te integreren met duurzaam werken moet het 
een deel uitmaken van de DNA van de organisatie. Het moet 
een integraal onderdeel worden van de visie en strategie voor 
de komende jaren.

 
Bewustwording, oriëntatie en realisatie
Waar begin je als organisatie? De aanpak verschilt per 
onderneming, afhankelijk van de (financiële) situatie,  
de gemiddelde leeftijd, de omvang etc. Toch zijn er een  
aantal belangrijke bouwstenen steeds aanwezig:

 Creëren gemeenschappelijk vertrekpunt  
De eerste stap richting verandering is het creëren van een 
gemeenschappelijk vertrekpunt. Evalueer waar je vandaan 
komt, waar je nu staat en waar je naartoe wilt als organisatie 
en zorg ervoor dat iedereen deze visie begrijpt.

 Bewustwording  
Verandering begint bij bewustwording en moet alle verdere 
acties vooraf gaan. Nut en noodzaak van gezondheids- 
management zal helder overgebracht moeten worden. 

 Oriëntatie & realisatie 
Nadat iedereen zich bewust is van het belang van gezond-
heid kunnen er concrete stappen gezet worden waarmee 
medewerkers zelf aan hun fysieke en mentale gezondheid 
kunnen werken. 
a. Gezondheid (bewegen, roken, alcohol, voeding, 

ontspanning). Bijv: begeleiding bij stoppen met roken, 
stimuleren van bewegen & sporten, leefstijlcoaching. 

b. Vakkennis en vaardigheden.
 Bijv: stimuleren van volgen van opleidingen,  

certificering strajecten. 
c. Motivatie en betrokkenheid.
 Bijv: vergroten van loopbaanfaciliteiten en mogelijkheden 
d. Balans werk – privé.
 Bijv: timemanagement, meer flexibele arbeids tijden /

roosters, actief verzuimbeleid, functioneringsgesprekken

Kortom, het gaat niet alleen om hoe mensen langer, gezond 
en productief kunnen doorwerken, maar ook hoe ze dit bete
kenisvol, met uitdaging en ambitie kunnen doen. In plaats van 
‘Hoe lang moet jij nog? gaat het om ‘Hoe lang mag jij nog?’ 

Bewustzijn
Noodzaak om te wer-
ken aan mijn duur-
zame inzetbaarheid, 
leren en ontwikkelen

Werkhouding
Ik vind het belang-
rijk te werken aan 
mijn duurzame 
inzetbaarheid 

Doel
Ik ben van plan 
te werken aan 
mijn duurzame 
inzetbaarheid

Bekwaamheid
Ik kan werken 

aan mijn 
duurzame 

inzetbaarheid

Profileren 
Ik werk aan mijn 
duurzame inzet-
baarheid en pre-

senteer mezelf

Bewustwording Oriëntatie Realisatie



 

De ijsberg: sluimerende risico’s
In 2013 komen er nog steeds risico’s voor, maar er is veel 
veranderd. Ongevallen die nog voorkomen worden niet 
langer gezien als pech of een stommiteit, maar eerder als 
het gevolg van onvoldoende beheersmaatregelen in het 
bedrijf. Hierin hebben werknemer en werkgever hun ver   -
plichtingen. Veiligheidsrisico’s worden vaak weergegeven 
als ijsberg, waarbij het stukje boven water de ongevallen 
met verzuim zijn en onder water (het grootste deel) ge  -
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vormd wordt door lichtere incidenten zoals bijna ongeval-
len, EHBO incidenten en ongevallen waarbij een dokters-
behandeling nodig is (bijvoorbeeld om een wond te hech-
     ten). Door aandacht te besteden aan de lichtere onge-
         vallen, die vaak onzichtbaar (onder water) blijven, 
              kan een bedrijf preventief werken. Met een pre-
                   ventieve aanpak van veiligheid worden zake-
                        lijke verliezen zoals verloren arbeidstijd en 
                            schade aan machines en materialen 
                          en persoonlijk leed voorkomen.

      Maar hoe kunnen deze risico beheerst worden 
             als er ook geld verdiend moet worden? De oplos-
         sing is eenvoudig: neem veiligheid mee in de manier 
     waarop gewerkt wordt. Hierdoor gaat het niet alleen 
veiliger maar ook vaak sneller en beter doordat fouten 
worden voorkomen. Een gezonde en veilige werkplek is 
immers een goede werkplek.

Risico Inventarisatie & Evaluatie
Veiligheid krijg je als bedrijf niet 
vanzelf. Bedrijven die met succes al 
lange tijd zonder ongevallen werken, 
kennen hun risico’s en hebben een 
manier gevonden om deze risico’s 
te beheersen. Risico’s maken we 
zichtbaar met een Risico Inventarisatie 
& Evaluatie (RI&E), die al jaren vanuit 
de Arbowet verplicht is. Als de risico’s 
bekend zijn dan weet een bedrijf 
waar knelpunten liggen. Per knelpunt 
wordt een inschatting gemaakt van de 
ernst  en mogelijke gevolgen. Daarna 
worden prioriteiten gesteld en een 
plan van aanpak opgesteld omdat niet 
alles tegelijk kan worden veranderd.

Voor het uitvoeren van een RI&E is het 
belangrijk dat de juiste vragen worden 
gesteld. Risico’s in de timmerindustrie 
zijn totaal anders dan bijvoorbeeld de 

risico’s in een ziekenhuis. Vandaar dat voor de branche een 
hulpmiddel wordt ontwikkeld: de RI&E Timmerindustrie. 
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan een nieuwe 
RI&E Timmerindustrie en deze zal naar verwachting begin 
september 2013 worden opgeleverd.

Met de nieuwe branche RI&E kan een timmerbedrijf dus 
zelf aan de slag. De RI&E wordt kosteloos beschikbaar 

De SSWT is een paritair fonds wat zich inzet voor 
de belangen van werkgevers én werknemers. 
Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds 
Timmerindustrie, kortweg SSWT, heeft twee 
speerpunten: scholing en werkgelegenheid.  
U kunt bij ons terecht voor subsidie, informatie 
over subsidieregelingen, aanbevolen cursussen  
en projecten met betrekking tot scholing en werk-
gelegenheid. Door de huidige economische crisis 
ligt op dit moment de nadruk van de activiteiten 
van SSWT bij ‘van werk naar werk’ projecten.

De activiteiten van de SSWT worden gefinancierd 
uit het S&W-fonds (Scholings- en Werkgelegen-
heidsfonds). Daarnaast maakt de SSWT bij 
de uitvoering van haar activiteiten gebruik van 
subsidieregelingen van de overheid en van het 
Europees Sociaal Fonds.

Ondersteuning
De SSWT is van én voor de bedrijfstak Timmer-
industrie. De SSWT kan ondersteuning bieden bij 
en informeren over bijvoorbeeld: 
- Alle bijscholings mogelijkheden voor de sector. 

Hiervoor staat een groot bestand met cursus
infor matie op allerlei gebied, van de meest 
uiteenlopende opleidings instituten, tot onze 
beschikking.

- De SSWT verstrekt werkgevers een tegemoet-
koming voor de cursus- en verletkosten wanneer 
werknemers een cursus volgen. 

- De SSWT kan werknemers ondersteunen bij 
het vinden van een nieuwe werkgever wanneer 
zij door reorganisatie, fusie of bedrijfssluiting op 
straat zijn komen te staan. 

- De SSWT kan bedrijven adviseren op het gebied 
van werkgelegenheid en scholing.

De diensten van de SSWT zijn voor werkgevers en 
werknemers die de CAO voor de Timmerindustrie 
hanteren kosteloos.

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 uw werkgever een 
SSWT declaratieformulier invullen om boven-
staande subsidie te ontvangen. Dit formulier dient 
ook door de werknemer te worden ondertekend, 
waarmee u verklaart 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 timmerindustrie. De SSWT is telefonisch 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur.

Duurzame inzetbaarheid en veiligheidOver ons
Een veilige en gezonde werkplek is belangrijk voor 
iedereen die in de timmerindustrie werkt. Veiligheid is  
een voorwaarde om medewerkers inzetbaar te houden 
in onze bedrijven. Nu en in de toekomst. Maar wat is er 
voor nodig om goede arbeidsomstandigheden hand in 
hand te laten gaan met een goede bedrijfs voering? 
Hierover gaat deze nieuwsbrief, waarin met een 
veiligheidsbril naar duurzame inzetbaarheid in 
de timmerindustrie wordt gekeken.

Veilig werken begint met het beheersen van 
risico’s. In het verleden werden ongevallen gezien 
als iets dat je nou eenmaal overkwam als je in een 
timmerbedrijf werkte. Machines waren slechts beperkt 
afgeschermd, mensen werd op het hart gedrukt om voor-
al voorzichtig te doen maar wel door te werken en het 
gevolg was dat er regelmatig iemand met letsel werd 
afgevoerd naar de spoedeisende hulp.
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Kijk voor meer informatie over scholing en werkgelegenheid op 
onze website: www.sswt.nl


