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Sectorconvenant 2018-2019 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 

van de sector van de stoffering & houtbewerking vertegenwoordigd in paritair comité 126, 
de sector van de houtnijverheid vertegenwoordigd in de paritaire subcomités 125.01 van 
de bosontginning, 125.02 van de zagerijen en 125.03 van de houthandel, verder genoemd 

de sociale partners van de houtsectoren 
 
 
 
Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: 
 

Mevrouw Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Onderwijs; 
 
De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; 

 
en de sociale partners van de houtsectoren, 
 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  
 

Mevrouw Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw 
 
De heer Filip De Jaeger, adjunct directeur-generaal Fedustria vzw; 
 
De heer François De Meersman, algemeen secretaris Belgische Houtconfederatie vzw; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

De heer Justin Daerden, federaal secretaris ACV bouw - industrie & energie; 
 
De heer Gianni De Vlaminck, federaal secretaris ABVV - AC; 
 
De heer Johan Vandycke, nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 
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Wordt overeengekomen wat volgt 
 
Verbintenissen van de Vlaamse Regering  
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 
392.000,00 EUR uit te betalen aan Woodwize, Hof ter Vleestdreef 3 te 1070 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0438.431.981 - bankrekeningnummer: BE18 2100 5859 9065) ter financiering 
van 4 VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 
desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 
sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 
fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
Artikel 3. De houtsectoren verbinden zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners 
goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale visie te 
ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te 
koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn verbintenissen die 
betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 
mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 4 VTE- 
sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken 
onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en 
ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in 
mindering gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop 
van de periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, 
tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  
De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 4 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de 
maximale werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van 
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de looptijd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig 
consulenten tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten 
laatste op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een 
eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport 
omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatsindicatoren en de doelstellingen vermeld 
in het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor 
het eindrapport). 

 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier 
inzake de rapportering. 
 
De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties 
van dit sectorconvenant: 
 
 

De houtsectoren 

Beschrijving: 

De houtsectoren zijn vrij heterogeen en groeperen bosontginning (PSC125.01), zagerijen 
(PSC125.02), houthandel en -import (PSC125.03), fabrikanten van meubelen, zitmeubelen, houten 
plaatmateriaal, houten constructie-elementen (spanten, parket…), houten verpakkingen (kratten 
en paletten…), kaders en lijsten, borstels en penselen…, kortom alle afgewerkte en half afgewerkte 
producten in hout (PC126). 

De bedrijfskolom hout omvat de hele waardeketen vanaf de winning van de grondstof hout, 
over de verwerking tot halffabricaten en afgewerkte producten, tot de distributie van deze 
eindproducten. 

We onderscheiden de volgende stadia: 

1e houtverwerking 

De bosontginning (PSC125.01): de ontginning van hout gebeurt als ruwe grondstof (ongezaagde 
stammen, klein rondhout). Bosuitbating is nodig bij het beheer van een bosbestand. Dit kadert in 
de exploitatie van het bos en gebeurt volgens welbepaalde, milieuvriendelijke normen die 
worden vastgelegd op basis van de staat van de populatie en de doelstellingen van het beheer. 

De rol van de bosexploitant bestaat in het schatten van de loten hout op stam die te koop 
worden aangeboden door openbare en private eigenaars, het aankopen ervan, het kappen van 
bomen en het bewerken ervan (vellen, onttakken, afkorten en sorteren), het uitslepen (met paard 
of tractor), het verdelen van het stamhout en rondhout op basis van de kwalitatieve behoeften 
van de verwerkers en zorgen voor het vervoer en de commercialisering. De opeenvolging en het 
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verloop van diverse operaties binnen de bosuitbating zijn afhankelijk van talrijke parameters, 
waaronder de klimatologische factoren, de algemene en bijzondere voorwaarden vastgelegd in 
het lastenboek en het vegetatiestadium van elk van de boomsoorten. Vanwege deze beperkende 
factoren is een flexibele en gestructureerde organisatie vereist of met andere woorden: 
professionalisering van deze ondernemingen. 

Met het oog op de diversiteit en de veelheid van de producten, zoekt de bosontginner voor 
homogene loten de meest gunstige markt ten aanzien van de verbruikers/kopers, waaronder 
zagerijen, bedrijven voor schilfineer, afrolhout, platenindustrie, papierindustrie, palenindustrie... 

In België telt de sector 148 bedrijven, met in totaal 463 loontrekkenden en ongeveer 1.800 
zelfstandige werkers. 80% van deze subsector bevindt zich in het Waalse landsgedeelte, 30 
bedrijven in Vlaanderen. Geen enkele van deze Vlaamse bedrijven stelt meer dan 10 werknemers 
tewerk. 

Zagen, snijden, schillen, drogen en drenken (PC125.02). In deze vrij complexe subsector moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen zagerijen van loofhout (eik, beuk, esdoorn, es, populier... 
voor in totaal +/- 780.000m³), zagerijen van naaldhout (hoofdzakelijk vuren, grenen, douglas 
voor in totaal +/- 2.000.000m³), zagerijen van tropisch hout, snij- en schilfineerbedrijven en 
ondernemingen die zich toeleggen op het drogen, bewaren en drenken van hout. 

Hun gemeenschappelijke doelstelling is het beste uit de grondstof (rondhout) te halen en dit 
zoveel mogelijk toegevoegde waarde te geven door de gebruikers (aannemers, 
meubelfabrikanten, paletbouwers, groothandelaars, enz…) half afgewerkte producten aan te 
bieden, die beantwoorden aan hun kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Voor 
kwaliteitsproducten wordt het hout volgens de regels van de kunst geklasseerd, gedroogd, 
geschaafd en verpakt. 

De sector telt in België 143 ondernemingen (vooral KMO's) en 1307 arbeiders. De voorbije jaren 
werden aanzienlijke investeringen gedaan in nieuwe (ver)zaaginstallaties en in de bouw van 
droogovens, om de kwaliteit en de productiviteit te verhogen. 

De sector van de 1e houtverwerking produceert geen afval. De ondernemingen waarderen het 
schaalhout immers op als chips voor de fabricage van papierpulp, voor de fabrieken van vezel-
/spaanplaten of voor het maken van pellets; de schors wordt gebruikt als compost of dient als 
brandstof voor de interne droogovens. 

Deze subsector is ongeveer evenredig verdeeld over Vlaanderen en Wallonië. 74 bedrijven 
bevinden zich in Vlaanderen, waarvan 4 bedrijven meer dan 20 werknemers tewerkstellen. 

De sector van de houthandel en houtimport (PC125.03) omvat de activiteiten die betrekking 
hebben op de groothandel of de kleinhandel in hout, plaatmaterialen op basis van hout en 
afgewerkte producten, die deels of volledig in hout zijn, zoals parketten, betimmeringen, binnen- 
en buitenschrijnwerk. De houthandelaar garandeert een minimum stock van 250m3 en 2.000m2 
oppervlakte. Dit vraagt ruimte en daarom vindt u zijn zaak dikwijls even buiten de bebouwde 
kom. 

Alle 265 bedrijven in België zijn KMO's met werkgelegenheid voor 2005 arbeiders. 4 van hen 
stellen meer dan 50 werknemers tewerk, nog eens 20 ondernemingen hebben meer dan 20 
werknemers. Ongeveer 65% van de houthandelaars zijn in Vlaanderen gevestigd. De 
houthandelaars bieden verschillende diensten aan voor particulieren en professionelen. De 
houthandelaars spelen een belangrijke rol in het houtverwerkingsproces. Ze staan zelf in voor 
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het verbruiksklaar maken van een deel van het hout: verduurzaming (52% van bedrijven), 
natuurlijke of kunstmatige droging (20%), schaven of profileren van gezaagd hout (67%), 
verzagen van plaatmateriaal en ze staan ook in voor de levering. 

2e houtverwerking 

Deze omvat de productie van halffabricaten (plaatmaterialen) en afgewerkte producten zoals 
meubelen, bouwelementen, verpakkingen… (PC126). In de meubelindustrie vormt hout de 
belangrijkste, maar niet de enige grondstof. Tal van andere materialen worden er verwerkt, zoals 
textiel, leder, metaal, glas, lakken en vernissen… Binnen de 2e houtverwerking is er een 
belangrijke toelevering van de deelsector plaatmaterialen aan de meubelindustrie. 

Een deel van de productie van gezaagd hout en plaatmateriaal wordt afgenomen door de andere 
geledingen van de bedrijfskolom hout, de bouw, de houthandel en de doe-het-zelf-sector. Houten 
bouwelementen worden voornamelijk toegeleverd aan de bouwsector en in mindere mate aan 
de doe-het-zelfsector. De transportsector en verschillende andere sectoren zijn afnemers van 
houten verpakkingen, zoals kisten en laadborden. Meubelen worden verkocht via de 
gespecialiseerde meubelhandel (grootdistributie of kleinhandel). Voor de andere afgewerkte 
producten (kaders en staaflijsten, borstels en penselen, speeltoestellen, …), kan de consument 
terecht bij de groothandel, kleinhandel of speciaalzaak. 

De hout- en meubelindustrie (PC126), die het grootste deel van deze bedrijfskolom hout vormt, 
stelt 14298 arbeiders tewerk in 1864 bedrijven. De +/- 5.000 bedienden van deze ondernemingen 
zijn ondergebracht in het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC200). 

 

Sectorfoto: enkele kerncijfers 

De houtsectoren zijn een mannelijke arbeiderssector: ongeveer 84% van loontrekkende 
werknemers is man. 

87% van de arbeiders in de houtsectoren is actief in een voltijds arbeidsregime, tegenover 65% 
gemiddeld in Vlaanderen. 

50-plussers zijn goed vertegenwoordigd in de houtsectoren: meer dan 25% van arbeiders in 
loondienst is ouder dan 50 jaar, tegenover 23% gemiddeld in Vlaanderen. 6,6% van de 
werknemers is ouder dan 58 jaar. 

Meer dan de helft van de loontrekkende jobs (65%) is te vinden in kleine bedrijven met minder 
dan 50 jobs, tegenover 44% gemiddeld in Vlaanderen. 

98% van de bedrijven heeft minder dan 50 werknemers in dienst. 

In 2016 ontvingen wij, via de deelvacaturedatabank VDAB, 1856 vacatures uit de houtsectoren, 
voornamelijk voor laag- en middengeschoold personeel met enige ervaring. Tegenover 2014 is dit 
een stijging van +/- 40% van het aantal aangeboden vacatures. Deze vacatures uit de 
houtsectoren raken relatief moeilijk ingevuld. Zo zijn ongeveer alle houtberoepen gecatalogeerd 
als knelpuntberoepen, voornamelijk omwille van kwalitatieve redenen, soms ook kwantitatief. 
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Lijst Knelpuntberoepen VDAB 2016 

• Monteur van interieurinrichtingen (m/v) 

• Buitenschrijnwerker (m/v) 

• Binnenschrijnwerker (m/v) 

• Werkplaatsschrijnwerker (m/v) 

• Operator houtbewerking (m/v) 

• Meubelmaker (m/v) 

• Technicus meubels en hout (m/v) 

• Meubelstoffeerder (m/v) 

Andere knelpuntberoepen, die men ook terugvindt in de houtsectoren 

• Stikster (m/v) o.m. in zetelstoffering (vermeld als montageoperator kleding en 
textielproducten) 

• Matrijzenmaker (m/v) (o.m. in modelmakerijen) 

• Insteller-bediener CNC werktuigmachines (m/v) 

• Onderhoudsmecanicien (m/v) 

• Onderhoudselektricien (m/v) 

• Technicus industriële automatisering (m/v) 

• Vrachtwagenchauffeurs 

• Technisch leidinggevenden 

Het personeelsverloop is laag in de houtsectoren. 

Als we de sectorale jobmobiliteit bekijken, zien we dat er minder arbeiders zijn bijgekomen 
(13%), dan er zijn uitgestroomd (15%). 

Er blijkt ook een lage interregionale mobiliteit te zijn: er zijn relatief weinig arbeiders uit Brussel 
en Wallonië aan de slag in de overwegend Vlaamse houtbedrijven. 

Het aandeel werknemers met een buitenlandse herkomst ligt iets onder het Vlaamse gemiddelde, 
met name ‘binnen EU’ 7,3%, ‘niet-EU’ 5% (samen 12,3%) tegenover respectievelijk 7,1% en 6,9% 
(samen 14%) in Vlaanderen. 

De sector krimpt elk jaar een beetje. Vele subsectoren zijn nog zeer arbeidsintensief. 

De sector is in de periode 2009-2012 licht gekrompen, waarbij het aandeel werknemers met een 
Belgische afkomst met 15% afnam, het aandeel werknemers met buitenlandse afkomst binnen de 
EU met 12,7% toenam en het aandeel werknemers met buitenlandse afkomst buiten EU met 8,4% 
toenam. 

In de houtsectoren betreffen deze buitenlandse werknemers bijna 84% eerste generatie. 

Het aantal bedienden in de houtsectoren blijft lichtjes stijgen (+25% in 10 jaar), voornamelijk 
door een alsmaar verder doorgedreven automatisering in de sector.  



 7 

Industrie 4.0 is al enige tijdje bekend en in opgang, maar de hout- en meubelsector bleef nog 
afzijdig. Deze sector wordt nog steeds als ambachtelijk bestempeld. Voor de modale 
toeschouwer en de buitenwereld is de combinatie van hout/meubel met hypermoderne en 
geconnecteerde technologie onbekend en lijkt het tegenstrijdig met het ambachtelijke. Nochtans 
blijkt uit onze eigen observatie van de markt dat hieromtrent sinds enkele maanden erg veel 
beweegt in de hout- en meubelsector. Maar ook dat er nog steeds veel vragen zijn. 

 

De houtsectoren werken vanuit de volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten 
en acties van dit sectorconvenant. 

Visie 

Deze visie werd overlegd met de sectorale sociale partners in de (paritaire) Raad van Bestuur van 
Woodwize op 20/09/2017 en daar ook bekrachtigd. 
 

De economische groei zet zich ook door in de hout- en meubelsectoren. Op zich is dat goed 
nieuws. Maar tegelijk is er een schaduwzijde.  

Het vinden van personeel wordt voor werkgevers steeds moeilijker. Uit de cijfers van VDAB 
(Arvastat) blijkt dat er eind augustus 2017 nog slechts 5,9 werklozen waren per openstaande 
vacature. In 2016 tekende VDAB nog een gemiddelde op van 7,1 werklozen per vacature. Het 
aantal werklozen per vacature geeft een indicatie van de spanning op de arbeidsmarkt. Daalt het 
aantal werkzoekenden per openstaande vacature, zoals nu dus het geval is, dan is het voor 
werkgevers moeilijker om personeel te vinden. 

Van september 2016 tot augustus 2017 ontving VDAB 1.125 vacatures voor de hout- en 
meubelindustrie. In vergelijking met vorig jaar is dit een stijging van 21,5%. Eind augustus 2017 
waren er zelfs 404 openstaande vacatures in de houtsectoren. 

Het vinden en binden van medewerkers wordt dus één van de grootste uitdagingen voor onze 
bedrijven.  

Op korte termijn kunnen bedrijven vooreerst proberen om de mensen die ze hebben niet te 
verliezen. Dat heet het zogenaamde ‘retentiebeleid’. Dat kan op velerlei manieren en is 
maatwerk. Door te investeren in opleidingen kunnen werknemers doorgroeien of vereiste 
competenties verwerven. 

Woodwize werkt ook actief mee aan projecten om diversiteit in ondernemingen te bevorderen 
en is er nauwe samenwerking met experten van de VDAB en andere arbeidsmarktactoren. 

Een nauwe(re) samenwerking met het onderwijs is ook aan te bevelen. Bv. met de technische 
scholen in de omgeving van de onderneming. Extra contacten leggen, de leerlingen en hun 
leerkrachten uitnodigen voor een rondleiding, stages of vakantiejobs aanbieden, samen 
activiteiten opzetten… In onze hout- en meubelsectoren zetten we ook in op duaal leren, 
bedrijven zijn daarbij een onmisbare partner. Het sectorale opleidingscentrum Woodwize zet 
hier sterk op in.  

Werkzoekenden toeleiden naar onze bedrijven is één van de kernopdrachten, net als de 
organisatie van opleidingen op de werkvloer voor nieuwkomers in het bedrijf of voor 
werknemers. 

Vanuit de houtsectoren zetten we eveneens in een positief imago. Dat is een werk van lange 
adem. We moeten overal, en zeker ook in de lokale media, blijven herhalen dat onze bedrijven 
modern en toekomstgericht zijn. Dat wij de ‘fabrieken van de toekomst’ zijn. Communiceren over 
innovatie levert een gunstig effect op bij het breed publiek en de potentiële werknemers van 
morgen. En wie wil er nu niet in een innovatief bedrijf gaan werken? 
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Instroom 

De houtsectoren blijven kampen met een paradox op de arbeidsmarkt. Er zijn vele leerlingen die 
kiezen voor houtonderwijs. Toch raakt een groot aantal vacatures moeilijk of zeer traag ingevuld 
(zie knelpuntvacaturelijst VDAB). 
Dit betekent dat er, ondanks de vele (sectorale) inspanningen van de laatste jaren, nog steeds 
werk aan de winkel is met betrekking tot de kwaliteit van de instroom! Op het terrein wordt 
reeds goed samengewerkt, bvb met de pedagogisch begeleiders en met de scholen. Helaas 
merken wij ook dat de kwaliteit van de instroom nog niet is wat wij als sector verwachten. Zo 
behoren de houtberoepen nog steeds tot de (kwalitatieve) knelpuntberoepen. 
De plannen in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs zijn veelbelovend voor 
het houtonderwijs. En dank zij het nieuwe Duaal Leren kunnen (grote) stappen in de goede 
richting gezet worden om de opleidingsprogramma’s beter af te stemmen op de bedrijfsrealiteit. 
Ook de ondernemingen zullen hun (instroom)eisen moeten aanpassen aan de verander(en)de 
arbeidsmarkt. Vanuit de houtsectoren willen wij sterk inzetten op het Duaal Leren om de 
huidige mismatch aan te pakken. Niet alleen de kwaliteit van de “instromers” dient verbeterd te 
worden, ook de kwantiteit dient verhoogd te worden om de kwaliteit te kunnen verbeteren 
(positieve studiekeuze). En daar kunnen alle betrokkenen, onderwijs, maar ook het bedrijfsleven, 
via deze nieuwe leerweg, hun steentje aan bijdragen. Bij voorkeur gebeurt dit ook in 
samenwerking met de andere (industriële) sectoren. 
 
Techniek is het nieuwe Latijn! Nogal wat scholen algemeen vormend onderwijs springen op de 
STEM-kar en zetten in op een 1e graad STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Voor de houtsectoren is het duidelijk dat vele van deze ASO-scholen niet over de nodige 
infrastructuur en veelal niet over de geschikte leerkrachten beschikken om via deze “STEM 1e 
graad” een echte bijdrage te leveren aan de hardnekkige knelpuntberoepen. Deze situeren zich 
voornamelijk in technische en beroepsgerichte finaliteitsrichtingen. STEM moet dus - meer dan 
nu - niet enkel focussen op doorstroomrichtingen. Het is voor ons een (sectorale) uitdaging om 
hierin ook onze “STEM” te laten horen, zonder in concurrentie te gaan met deze 
doorstroomrichtingen. Maar ook voor de finaliteitsrichtingen moet STEM een WIN betekenen. 
 
Er zijn op dit vlak dus twee grote uitdagingen, waar wij, in het kader van dit sectorconvenant, 
verdere actie voor willen ondernemen: minimaal behouden en bij voorkeur verhogen van de 
instroom in het houtonderwijs (studiekeuze) én verhogen van de instroom uit dit houtonderwijs 
in de houtsectoren (beroepskeuze) 
 
De houtsectoren streven een grotere bekendheid na bij de scholen en bij alle personen en 
instanties die de school- en beroepskeuze van jongeren begeleiden. Onbekend is nog al te 
dikwijls onbemind. 
 
De uitgewerkte beroepskwalificaties, ingeschaald in de Vlaamse Kwalificatiestructuur dienen als 
basis voor leerplannen, leerprogramma’s en opleidingsinhouden. Deze dienen verder hierop 
aangepast te worden, zodat wie een (beroeps)kwalificatie behaalt, snel een job vindt in een 
aansluitende functie. Ook binnen de hout- en meubelbedrijven dienen de beroepskwalificaties 
beter bekend gemaakt te worden, zodat men duidelijk weet wat iemand kan en kent na een 
afgerond opleidingsprogramma of onderwijsprogramma. 
 
Het is en blijft een sectorale uitdaging om alle opleidingsvormen op elkaar af te stemmen. Niet 
alleen onderwijstrajecten maar ook opleidingen via VDAB (werkzoekenden, IBO, GIBO… ), Syntra 
opleidingscentra, bedrijfsinterne opleidingen en sectorale opleidingen. Het is belangrijk om 
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dezelfde taal te spreken om dezelfde (beroepstechnische) doelstellingen te realiseren. De 
beroepskwalificaties zijn hiervoor het meest geschikte instrument. 
 
Ook het hoger houtonderwijs dient bij te dragen om de huidige en toekomstige noden aan 
technisch hoger geschoolden binnen de houtsectoren te kunnen opvangen. 
 
Duaal leren kan een belangrijke plaats innemen binnen het Vlaamse onderwijslandschap. De 
houtsectoren nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Opdat meer mensen (leerlingen, cursisten, 
werkzoekenden, werkenden…) de positieve keuze zouden maken om te werken in onze 
houtsectoren, maken wij, onder meer via het Duaal Leren werk van een betere afstemming van 
de bestaande leerprogramma’s op de noden van de houtsectoren. Hierbij willen wij ook de 
competenties van de leerkrachten en van de leerlingen helpen te versterken. 
Ondernemingen worden gestimuleerd en begeleid bij het organiseren van ‘leren op de werkplek’ 
via stages, IBO’s, werkplekleren en bij het opzetten van werkleerplekken (niet enkel in het kader 
van OAOs) in het bedrijf.  
Dit zal niet alleen de instroom vanuit onderwijs en beroepsopleidingen verbeteren, maar ook 
kansen geven aan oudere werknemers om zo een mentorrol op te nemen. Ook de huidige 
werknemers kunnen hier mee de vruchten van plukken. 
De houtsectoren willen, in overleg met alle betrokken onderwijspartners, een voortrekkersrol 
opnemen. Hiervoor rekenen we op de goedkeuring van een nieuw in te dienen ESF-project, om 
de nodige financiële ondersteuning hiervoor te verkrijgen. 
 
Om aan de gestelde nood van instroom te werken, dienen ook de kansengroepen beter 
voorbereid en toegeleid te worden tot de opleidingen voor een beroep in de houtsectoren. Uit 
de cijfers blijkt dat de houtsectoren m.b.t. de instroom van werknemers van buitenlandse origine 
(licht) onder het Vlaamse gemiddelde zitten.  
 
Verder dient zowel het maken van een beroepskeuze als de toeleiding van werkzoekenden meer 
en beter ondersteund worden. 
 
De instroom vanuit werk naar werk of vanuit werkloosheid naar werk dient verder verbeterd te 
worden. Bijvoorbeeld door ontslagen werknemers of werknemers die bedreigd zijn met ontslag, 
nog beter en sneller te begeleiden bij het vinden van en het bijscholen naar een nieuwe job, bij 
voorkeur in de houtsectoren. Hierbij zal extra aandacht besteed worden aan intersectorale 
mobiliteit.  
 
De houtsectoren willen hier de komende jaren verder werk van maken en vragen hierbij de 
ondersteuning van de Vlaamse overheid. De houtsectoren zijn ervan overtuigd dat dit enkel kan 
gerealiseerd worden door samenwerking met alle actoren van het werk-, onderwijs- en 
opleidingsveld. 
 

Evenredige arbeidsdeelname 

Alle acties rond instroom zijn erop gericht ook medewerkers van allochtone herkomst, 
arbeidsgehandicapten en vrouwen aan te trekken om jobs op te nemen in de houtsectoren. 
 

Doorstroom (competentiebeleid & leven lang leren) 

De houtsectoren willen er, via WOODWIZE, mee toe bijdragen dat de ondernemingen voldoende 
competent personeel hebben en/of vinden om competitief te blijven én dat de werknemers uit 
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de sector voldoende competent zijn en blijven om hun kansen op de arbeidsmarkt intact te 
houden. 

De houtsectoren zijn er van overtuigd dat bedrijven er alle belang bij hebben dat hun 
medewerkers voldoende geschoold zijn, en hun kennis blijven bijschaven, want alleen op deze 
manier blijven ze competitief en kunnen ze hun medewerkers breed en flexibel inzetten. Ook 
werknemers hebben, naast de persoonlijke ontwikkeling en voldoening die leren biedt, belang bij 
dit levenslange leerproces, want enkel zo behouden zij hun tewerkstellingskansen op de 
arbeidsmarkt.  

 
De houtsectoren willen daarom meer inzetten op strategisch competentie- en 
talentmanagement, met aandacht voor werkbare loopbanen. WOODWIZE heeft vanuit zijn 
opdracht de ondernemingen te begeleiden naar een performant en strategisch 
competentiebeleid enkele jaren geleden een leidraad opgesteld om competenties in kaart te 
brengen, knelpunten bloot te leggen en te werken aan het zoeken van een oplossing hiervoor. In 
het kader van verschillende ESF-projecten (oproep Mensgericht Ondernemen) heeft WOODWIZE 
hierbij steeds actief de bedrijven ondersteund. WOODWIZE werkt momenteel met de collega’s 
van COBOT en IVOC en met de Werkplekarchitecten samen in een Focus-op-Talent project 
(WATCH for Talent) om verder ondersteuning te kunnen bieden bij de introductie en uitwerking 
van een talentbeleid. Vooral voor de kleine ondernemingen van de houtsectoren is dit een 
meerwaarde, omdat zij dikwijls zelf niet in de mogelijkheid zijn een ESF-dossier in te dienen. 
 
De houtsectoren wensen in te spelen op de voortdurende en alsmaar sneller gaande 
technologische veranderingen. Industrie 4.0 is de nieuwste (4e) stap van de industriële (r)evolutie 
en gaat gepaard met hoogtechnologische productieprocessen, die tot voor kort enkel voor 
repetitief werk en voor massaproductie mogelijk waren. Massaproductie is, net als in vele andere 
industriële sectoren, ook in de hout- en meubelindustrie quasi verdwenen naar lageloonlanden. 
Na de automatisering komt hier nu ook de interconnectiviteit tussen mens en machines en 
tussen machines onderling aan te pas. 
Vandaag is onze maakindustrie in hout en meubel gericht op kwalitatief maatwerk. Elke keuken, 
badkamer, dressing, slaapkamer… heeft in min of meerdere mate op maat gemaakte elementen. 
Sinds een 2-tal jaar heeft de 4e industriële revolutie ook zijn intrede gemaakt in de hout- en 
meubelbedrijven. Geautomatiseerde productieapparatuur is reeds langer beschikbaar en veelal al 
redelijk ingeburgerd. Maar het connecteren van verschillende machines, die verschillende 
productiestappen opnemen en dit zelf, geautomatiseerd, uitvoeren is voor vele van onze hout- 
en meubelbedrijven nog steeds een ‘ver van mijn bed’ gebeuren; of eerder ‘onbekend is 
onbemind’. 
In de fabriek van de toekomst zal men ook met ‘augmented reality’ gaan werken, bvb bij de 
montage van (meubel)onderdelen, de creatie van nieuwe producten, maar ook op de werkvloer 
voor de organisatie en opvolging van het productieproces. Proefdraaien en proefstukken maken 
zijn economisch niet meer verantwoord. In een one piece productie moet het eerste stuk direct 
goed zijn. De foutenmarge verkleint in functie van de (één) stukproductie. 
 
Efficiëntieverhoging van/in de organisatie is hoog nodig. Dit kan o.m. door 

productieoptimalisatie (minder fouten, minder uitval, minder re-work...) 

Waarom? Omdat de invulling van (technische) vacatures zeer moeizaam verloopt, wegens gebrek 

aan potentieel op de arbeidsmarkt, wordt alsmaar meer geïnvesteerd in automatisering. 

Maar de afwerkingsgraad in Vlaanderen is hoog, er is een traditie van vakmanschap. De 

flexibiliteit van de vakman moet blijven! 

Daarom moet een (moeilijk) evenwicht gevonden worden tussen automatisering en flexibiliteit. 

En het vakmanschap valt niet (altijd) weg door automatisering, het wordt wel anders ingevuld. 
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Momenteel worden de opdrachten al vanuit de computer (werkvoorbereiding) naar de machines 

gestuurd, maar er is hieromtrent geen feedback terug van de machines naar de 

werkvoorbereiding en planning. Daarom moet telkens opnieuw afgetoetst worden of alles 

correct verloopt. Indien niet, moet het ganse (deel)proces opnieuw overgedaan worden, met alle 

problemen vandien in organisatie en planning. Met Industrie 4.0 wordt dit proces ook door 

(vanaf) de machines gecontroleerd en wordt bvb re-work automatisch ingepland, zodat er geen 

(of toch veel minder) vertragingen en planningsproblemen optreden. 

Efficiëntieverhoging staat zeer hoog op de agenda van de schrijnwerkers en interieurbouwers 

(zie sectorstudie Bouwunie van nov. 2016). Industrie 4.0 is één van de mogelijke oplossingen 

hiervoor, en wellicht de belangrijkste. 

Maar het omschakelen naar een volledig geautomatiseerde en interactieve productie is niet voor 

elke schrijnwerker/interieurbouwer mogelijk en misschien ook niet nodig 

 
In het kader van duurza(a)m(er) wonen en leven beleeft de markt van de houten bouwproducten 
en houten woningen (al of niet zichtbaar) een (her)opleving. In de lage-energiewoningen, passief 
huizen, passieve ramen enz… speelt hout een hoofdrol. Dit vormt dus een uitgelezen kans om de 
teruggevallen markt van houten bouwproducten nieuw leven in te blazen. Maar het betekent 
ook dat er steeds weer nieuwe en aangepaste competenties gevraagd worden om kwalitatief 
werk te kunnen (blijven) leveren en te kunnen (blijven) voldoen aan de steeds strenger wordende 
bouwnormen. 
Daarom moet een werkgever er dus voor zorgen dat er binnen de onderneming steeds de juiste 
competenties aanwezig zijn. Dit betekent niet alleen zorgen dat de juiste mensen instromen, 
maar ook dat de huidige werknemers de mogelijkheden krijgen om hun competenties te 
ontwikkelen en om op basis van deze competenties door te stromen naar andere, dikwijls 
‘abstractere’ functies. 
 
Hiervoor zal werk gemaakt worden van de begeleiding van werknemers door het opstellen van 
een "competentie-CV". Het uitreiken van een "opleidings-CV" is een eerste stap, maar ook het 
behalen van een "ervaringsbewijs" behoort tot de uitdagingen. Immers, in economisch mindere 
tijden kunnen werknemers hun tewerkstelbaarheid het beste aantonen met dergelijke tools. Hier 
is ook een belangrijke rol weggelegd voor de werknemer zelf om hiertoe initiatieven te nemen 
en na te denken hoe hij/zij de eigen loopbaan kan opbouwen. De houtsectoren tekenen 
bovendien voor competentieversterking van werknemers gedurende de volledige loopbaan en 
zullen waar mogelijk inspelen op de mogelijkheden van een Vlaams EVC-beleid. 
 
Gelet op de toenemende vergrijzing en gelet op het feit dat oudere werknemers langer aan de 
slag zullen blijven, wordt er in de hout- en meubelsectoren werk gemaakt van "werkbaar werk". 
Veiligheid en welzijn krijgen (nog) meer aandacht en worden beter onder de aandacht van de 
ondernemingen gebracht. Het onthaal van nieuwe werknemers vormt hierbij een belangrijke 
schakel. 
Het sectorale aanbod aan performante en arbeidsmarktgerichte opleidingen dient up-to-date 
gehouden te worden, zal uitgebreid en aangepast worden aan de vraag, en in een eenvoudig 
hanteerbare tool worden aangeboden. 
 

Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 

Bepaalde groepen, zoals allochtonen en mensen met een (arbeids)handicap, zijn in de hout- en 
meubelsectoren nog ondervertegenwoordigd. Om ook in de toekomst de instroom en 
doorstroom voldoende te kunnen realiseren, zullen werkgevers ook deze groep potentiële 
arbeidskrachten moeten aanspreken. Sensibilisering rond diversiteit is daarin een zeer 
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belangrijke stap. Een goed personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit wordt reeds 
verschillende jaren gestimuleerd in de houtsectoren en de ondernemingen. Ook het globale 
engagement van de sector met betrekking tot EAD onder de vorm van een sectorale non-
discriminatie code wordt ruim gecommuniceerd. Toch blijkt dit (nog) niet uit de cijfers. Daarom 
zet de sector hierop nog meer in, onder meer via het Focus-op-Talent project (ESF) WATCH for 
Talent, waarbij we van een problematiek een kans willen maken. 

 
De sectorale sociale partners onderschrijven het belang om speciale acties te ontwikkelen om de 
werkbaarheid en werkzaamheid te verbeteren, o.a. door het introduceren en promoten van 
loopbaandenken en levenslang en levensbreed leren bij de werknemers. Het scheppen van een 
positief leerklimaat bij de werkgevers maakt hier deel van uit. 
 

Uitstroom 

Uitstroom kan helaas niet worden vermeden. Oudere werknemers worden aangezet om bij te 
scholen, om langer aan het werk te blijven en om hun opvolgers in te werken en voor te 
bereiden op het overnemen van de taken. Werkgevers worden gestimuleerd om ook oudere 
werknemers voldoende (opleidings-)kansen te geven. De loopbaan stopt niet op 50 jaar. 
Werken aan "werkbaar werk" en “kwaliteit van de arbeid” zijn hierbij de voornaamste 
aandachtspunten voor de hout- en meubelsectoren. WOODWIZE zal hierbij benadrukken dat 
naast ergonomische maatregelen ter bevordering van de arbeidsmogelijkheden van oudere 
werknemers, het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden ook mogelijk is op het vlak van de 
arbeidsorganisatie, de werktijd, van functieaanpassing of –wijziging, het overstappen van nacht- 
naar dagwerk, het inzetten van oudere werknemers als bedrijfsinstructeur… 
Hierbij kan o.m. gedacht worden aan het opzetten van een structureel kennisretentiebeleid 
waarbij oudere werknemers een voorname rol opnemen. 
 

KMO prioriteiten 

Aangezien de houtsectoren voor 92% bestaan uit ondernemingen met minder dan 50 
werknemers (65% van de werknemers), zijn alle sectorale acties er op gericht zoveel mogelijk het 
HR-werk met betrekking tot hoger vermelde themata uit handen te nemen van de onderneming 
en zoveel mogelijk begeleiding op maat te bieden via persoonlijke contacten. 
Dat maakt de werking van WOODWIZE zeer arbeidsintensief. 
 
Uiteraard maken de hout- en meubelsectoren deel uit van een groter (Vlaams) economisch 
geheel en vormen geen eiland op zichzelf. De houtsectoren kunnen maar overleven dank zij 
samenwerking met andere sectoren, zoals de transport- en logistieke sector. Maar ook de 
economische situatie van de bouwsector beïnvloedt de vraag naar houten producten. 
Als hout- en meubelsector beogen we daarom maximale samenwerking met direct en indirect 
betrokken sectoren en stakeholders. Een goede samenwerking kan pas slagen als hierover 
duidelijke afspraken zijn gemaakt met behoud van de sectorale eigenheid van elke partner. 
Intersectorale samenwerking en synergie versterken de acties, opgenomen in dit 
sectorconvenant naar de bredere Vlaamse arbeidsmarkt. 
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Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
 

• PRIORITEIT 1: Kwaliteitsvol onderwijs en kwaliteitsvol werkplekleren om de doorstroom 
naar de arbeidsmarkt te optimaliseren 

 
• PRIORITEIT 2: Studie- en beroepskeuze met specifieke aandacht voor STEM 

 
• PRIORITEIT 3: Versterken van de competenties van de leerkrachten 

 
• PRIORITEIT 4: Knelpuntberoepen in de houtsectoren aanpakken door te kiezen voor 

talenten en door in te zetten op een leven lang leren, met aandacht voor de 
competenties van de toekomst 

 

• PRIORITEIT 5: Partner voor ondernemingen op het vlak van een duurzaam en divers HR-
beleid 

 
• PRIORITEIT 6: Werkgevers uit de houtsectoren stimuleren en ondersteunen om werk te 

maken van werkbaar werk 
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PRIORITEIT 1: KWALITEITSVOL ONDERWIJS EN KWALITEITSVOL 
WERKPLEKLEREN OM DE INSTROOM NAAR DE ARBEIDSMARKT TE 
OPTIMALISEREN 
 
Motivatie 
 
Ons onderwijs staat voor heel wat nieuwe uitdagingen, zoals de uitrol van de hervorming 
secundair onderwijs, de invoering van het decreet duaal leren, een inclusief onderwijs, enz…. Al 
deze veranderingen zullen op korte, middellange en lange termijn een grote impact hebben op 
de doorstroom naar de arbeidsmarkt. De houtsectoren engageren zich om mee vorm te geven 
aan deze vernieuwing, door hun expertise ter beschikking te stellen voor het uitwerken van leer- 
of standaardtrajecten, onderwijscurricula, enz…, zodat het onderwijs optimaal voorbereidt en 
afstemt op een vlotte aansluiting met de (sectorale) arbeidsmarkt. 

De beroepskwalificaties van de Vlaamse kwalificatiestructuur vormen hiervoor de basis. De 
houtsectoren waren bij de eersten om de sectorale beroepskwalificaties uit te werken. Waar 
nodig worden nieuwe kwalificaties mee ontwikkeld en bestaande kwalificaties geactualiseerd. 

De houtsectoren streven ernaar om met alle partners (onderwijs, collega’s sectoren…) tot een 
transparant en uniform onderwijs- en opleidingenlandschap te komen, waarbij maximale 
mobiliteit mogelijk is in het kader van een Leven Lang Leren, vanaf de leerling/cursist tot 
werkzoekenden en werknemers. 

De houtsectoren zijn er van overtuigd dat netwerking, goede afspraken en intensieve 
samenwerking met andere sectoren en alle actoren uit het onderwijsveld, zoals vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst met het onderwijs, noodzakelijk zijn om deze doelstellingen te 
kunnen bereiken. 

 

Werkplekleren maakt een steeds belangrijker deel uit van een optimale afstemming van 
onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. Werkplekleren binnen onderwijs is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van onderwijs- en arbeidsmarktactoren. De houtsectoren nemen hierin 
hun verantwoordelijkheid m.b.t. het Duaal Leren op. De houtsectoren willen dit werkplekleren 
mee vorm geven. In december 2016 werd het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren ondertekend 
met het Vlaams Partnerschap. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de acties opgenomen 
waartoe de housectoren zich engageren. 

De afstand naar de arbeidsmarkt van de jongeren die duaal zijn opgeleid is aanzienlijk kleiner 
dan wanneer ze voltijds onderwijs hebben genoten. De afstemming van duale leertrajecten op de 
snel evoluerende arbeidsmarkt is daarom van groot belang. De houtsectoren willen hun 
expertise inzetten voor het ontwikkelen van de standaardtrajecten. De beroepskwalificaties uit 
de Vlaamse kwalificatiestructuur dienen als basis. 

De houtsectoren zullen de regisseur Syntra Vlaanderen en andere actoren bijstaan met hun 
expertise en ervaring voor de verdere ontwikkeling van tools, trajecten…. 

Werkplekleren is echter meer dan uitsluitend het Duaal Leren. Zo stijgt het aandeel leren op de 
werkplek ook binnen de bestaande voltijdse houtopleidingen. Ook hier willen de houtsectoren - 
waar mogelijk en gewenst - dit mee ondersteunen. 

 

Acties 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 
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Actie 1: (intersectoraal) partnerschap onderwijs  

Zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst hout- en bouwsectoren, ondertekend op 5 
september 2015 

Omschrijving: 

De samenwerking heeft betrekking op de scholen van het gewoon voltijds secundair onderwijs 
die minstens één van de studiegebieden bouw, hout en koeling en warmte organiseren, en op de 
scholen die de kwalificatiefase in het buitengewoon secundair onderwijs voor de 
opleidingsvormen 3 en 4 aanbieden, gericht op de hout- en bouwsector. Het partnerschap is 
gerealiseerd i.s.m. met de bouwsector. De houtsectoren zullen zich binnen dit partnerschap 
vooral focussen op de houtopleidingen. 

De samenwerking tussen onderwijs en de sector wordt opgevolgd door een 
begeleidingscommissie op Vlaams niveau, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
ondertekenende partijen. 

Timing: 

werkjaar 2018 – 2019 (overleg 2 x per jaar) 

Betrokken partners: 

Constructiv, Woodwize, de Vlaamse sociale partners van de bouwsector, de sociale partners van 
de houtsectoren, de onderwijsverstrekkers (koepels/net) en de Vlaamse overheid. 

Beoogde doelstelling: 

De houtsectoren zijn er zich van bewust dat goed onderwijs een taak is van samenwerken. 
Netwerking met ondernemingen, collega’s sectoren, sociale partners, de onderwijspartners, 
Syntra Vlaanderen, RTC’s, regionale overlegplatformen… is nodig om krachten te bundelen, 
expertise te delen, ondernemingen en burgers te sensibiliseren/informeren, projecten te 
realiseren. 

De houtsectoren zullen hun bestaande netwerk met partners bestendigen en uitbreiden in 
functie van de sectorale doelstellingen en opportuniteiten 

De houtsectoren zullen actief deelnemen in dit samenwerkingsverband en acties uitwerken 
(i.s.m. de andere partners) rond volgende thema’s 

▪ De kwaliteit van de opleidingen ondersteunen en waarborgen 

▪ De kwaliteit van de stages ondersteunen en waarborgen 

▪ De transitie van het onderwijs naar de sector faciliteren 

▪ De vernieuwing in het onderwijs ondersteunen 

▪ Intersectorale mobiliteit en overdraagbaarheid te bevorderen 

 

Actie 2: onderwijs-, beroeps- en sectoropleidingen afstemmen op de beroepskwalificaties en 
meewerken aan de verdere uitbouw / actualisering ervan 

Omschrijving:  

De modernisering van het secundair onderwijs krijgt stilaan vorm. De afstemming van de 
‘matrix’ op de Vlaamse Kwalificatiestructuur toont het belang aan van de beroepskwalificaties. 
De houtsectoren engageren zich om AHOVOKS te blijven ondersteunen bij het ontwikkelen en 
het actualiseren van nieuwe of bestaande (sector gerelateerde) beroepskwalificaties in het kader 
van de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs. 

Timing: 

werkjaar 2018 – 2019 
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Betrokken partners: 

Houtsectoren, AHOVOKS, onderwijspartners, VDAB, Syntra Vlaanderen, Woodwize 

Beoogde doelstelling: 

De houtsectoren zullen met de onderwijspartners samenwerken om de opleidingen in de 
verschillende opleidingssystemen (voltijds, volwassenenonderwijs, BuSO, duaal leren, leren & 
werken…) op elkaar af te stemmen. De houtsectoren zullen hier een adviserende rol in opnemen 
en - in samenwerking met de onderwijsactoren - actief meewerken aan acties (leerplannen, 
modularisering…), die deze afstemming bevorderen. Daarnaast zullen de houtsectoren een 
ondersteunende rol opnemen en AHOVOKS bijstaan bij de ontwikkeling van nieuwe, relevante 
(sector gerelateerde of sectoroverschrijdende) beroepskwalificaties en bij de ontwikkeling van 
een nieuwe opleidingenstructuur. 

 

Actie 3: ontwikkelen van standaardtrajecten ikv Duaal Leren. 

Omschrijving: 

De houtopleidingen (incl. operatoren) omzetten naar standaardtrajecten, met als basis de 
beroepskwalificaties. Deze afstemming is belangrijk om het duaal leren duurzaam te kunnen 
ontplooien. De houtsectoren engageren zich om: 

▪ mee te werken aan de ontwikkeling van standaardtrajecten (die opgestart kunnen worden 
vanaf 1 september 2018). Voor schooljaar 2018-2019 werden 2 duale opleidingen goedgekeurd. 
De sector zal meehelpen om hiervoor de standaardtrajecten te ontwikkelen: 

STUDIEGEBIED HOUT - derde graad BSO: specialisatiejaar 

o Interieurbouwer duaal 

o Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal 

▪ waar nodig, voor de sector nieuwe beroepskwalificaties op te maken of bestaande aan te 
passen 

Hiervoor wordt samen met de betrokken partners (intersectoraal) een planning opgemaakt en 
actief meegewerkt aan de invulling van de standaardtrajecten. 

Timing: 

werkjaar 2018 – 2019 

Betrokken partners:  

AHOVOKS, onderwijskoepels en –net, houtsectoren, Constructiv, Woodwize, andere collega’s 
sectoren 

Beoogde doelstelling: 

Samen met de partners een kwalitatief aanbod aan duale leertrajecten uitwerken, op maat van 
de arbeidsmarkt en het onderwijs, ongeacht de doelgroep of het onderwijsniveau 

 

Actie 4: Sectoraal Partnerschap Duaal Leren Houtsectoren 

Zoals bepaald in het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren Houtsectoren getekend op 21 december 
2016. 

 

 



 17 

Omschrijving: 

Het samenwerkingsakkoord met het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, dat kadert binnen het 
decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, vorm 
geven door de bevoegdheden opgenomen in het samenwerkingsakkoord te concretiseren. 

▪ Erkenning van de onderneming 

▪ Administratieve controle op de overeenkomst  

▪ Ondernemen van acties om ondernemingen te informeren 

▪ Ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen (vraag gestuurd) 

▪ Rapporteren aan het Vlaams Partnerschap duaal leren 

 

Timing: 

werkjaar 2018 – 2019 (overleg min. 1 x per jaar) 

Betrokken partners:  

Sectoraal Partnerschap Duaal Leren Houtsectoren, VDAB, Syntra Vlaanderen, partners 
houtonderwijs, Syntra opleidingscentra en Woodwize 

Beoogde doelstelling: 

De algemene doelstelling is een samenwerking op te zetten tussen het Sectoraal Partnerschap 
Duaal Leren Houtsectoren en het Vlaams Partnerschap Duaal leren voor de uitvoering van de 
opdrachten van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren met het oog op: 

▪ Een verhoging van de instroom van jongeren in duaal leren; 

▪ Een kwalitatief en kwantitatief versterkt aanbod aan werkplekken voor jongeren. 

De acties worden gebundeld in een jaaractieplan. 

 

Actie 4.1: erkennen van kwalitatieve werkplekken 

Omschrijving: 

Het bedrijf speelt een cruciale rol bij het duaal leren, waarin de jongere centraal staat. De 
houtsectoren hebben zich via het Sectoraal Partnerschap Houtsectoren geëngageerd om de 
bedrijven, d.m.v. een afgesproken erkenningsprocedure, als kwalitatieve werkplek te erkennen. 
Naast de administratieve opvolging en afhandeling van aanvragen via Syntra Vlaanderen is de 
houtsector ervan overtuigd dat een screening ter plaatse nodig is om de kwaliteit van de 
werkleerplek in te schatten en om de mogelijkheden binnen het bedrijf te kennen. Hiervoor is 
een screeningsmethodiek ontwikkeld die bij elke nieuwe aanvraag wordt toegepast. Woodwize 
zal deze taken in naam van het Sectoraal Partnerschap Houtsectoren uitvoeren. De mensen en 
middelen van Woodwize zijn echter beperkt. 

Timing: 

2018 – 2019 

Betrokken partners:  

Bedrijven, Sectoraal Partnerschap Houtsectoren, Syntra Vlaanderen en Woodwize 

Beoogde doelstelling: 

Een bedrijfsbezoek ter plaatse uitvoeren bij elk nieuw bedrijf die een erkenning als werkplek 
aanvraagt met als doelstelling de kwaliteit van de werkplek in te schatten, het bedrijf te 
informeren en de mogelijkheden op werkvloer te inventariseren.  
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Actie 4.2: Informeren, stimuleren en organiseren van de mentoropleiding 

Omschrijving: 

De houtsectoren zijn ervan overtuigd dat een goede opvolging en begeleiding van de lerende op 
de werkplek essentieel is om een succesvol leertraject te realiseren. Het Sectoraal Partnerschap 
Houtsectoren heeft daarom de mentoropleiding verplicht als onderdeel in het groeiproces van 
een erkende werkplek. Om dit te realiseren worden initiatieven als informeren, stimuleren en 
organiseren van de mentoropleiding, genomen. 

Timing: 

2018 – 2019 

Betrokken partners:  

Bedrijven, externe opleidingsverstrekkers en Woodwize 

Beoogde doelstelling:  

Alle erkende werkplekken voorzien van een opgeleide mentor en die mentor ondersteunen in zijn 
taak met als doelstelling de professionalisering van de mentoren om kwalitatieve leertrajecten te 
realiseren. 

 

Actie 4.3: werkleerplek- en stagedatabank 

Omschrijving: 

De houtsector beschikt over een werkleerplek- en stagedatabank met heel wat bruikbare 
informatie voor de leerlingen en onderwijsinstellingen (erkende werkplekken, erkenden 
mentoren, activiteiten realiseerbaar op de werkplek…). De website zal verder up to date worden 
gehouden en aangevuld en aangepast worden waar nodig. 

Timing: 

werkjaar 2018 -2019 

Betrokken partners: 

Woodwize 

Beoogde doelstelling: 

Een databank met up to date informatie op maat van de lerende en de opleidingsinstellingen, 
die informatie biedt om onder meer individuele opleidingsplannen op maat van de lerende uit te 
werken.  

 

Diversiteitscheck: 

De houtsectoren zullen er bij alle acties over waken dat er steeds aandacht en voldoende 
mogelijkheden voor de kansengroepen zijn. Kansengroepen zoals allochtone jongeren, kansarme 
jongeren, jongeren met een arbeidsbeperking maakten al een groot deel uit van de leerlingen 
met een ILW-contract in de houtsectoren. De houtsectoren engageren zich om ervoor te zorgen 
dat er ook voor deze jongeren, in het wijzigende landschap van Duaal Leren, voldoende kansen 
blijven om zich te ontwikkelen tot volwaardige houtbewerkers (bvb. via aanlooptrajecten). 
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PRIORITEIT 2: STUDIE- EN BEROEPSKEUZE MET SPECIFIEKE AANDACHT VOOR 
STEM 
 
Motivatie 
 
De houtsectoren blijven kampen met een imagoprobleem. Ondanks de media-aandacht voor 
STEM, blijven de resultaten hiervan onder wat we verhoopten. Er is nog geen stijging van het 
aantal leerlingen (positieve keuzes) in het TSO noch in het BSO. Ook de sectoren en bijhorende 
beroepen zijn nog steeds onvoldoende gekend. 

De houtsectoren kennen een sterke vergrijzing. Voor de vervanging van de oudere werknemers 
die de sector verlaten en door technologische evoluties hebben we in de houtsectoren ook de 
komende jaren nog veel arbeidskrachten nodig. De houtsectoren blijven zich daarom inzetten 
om het imago te verbeteren, beroepen beter kenbaar te maken en te promoten en een positieve 
studie- en beroepskeuze van leerlingen te stimuleren. Waar mogelijk worden de acties uitgebreid 
voor cursisten, werkzoekenden, enz…. 

STEM is de rode draad in deze prioriteit en wordt - waar mogelijk - gekoppeld aan initiatieven 
die hieruit voortvloeien. De houtsectoren zullen nieuwe STEM-initiatieven, zoals het 
intersectoraal STEM-aanbod vanuit de Vlaamse overheid, opvolgen en mee vorm geven, als dit 
relevant blijkt voor de sector. 

 

Acties 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: STEM als motor voor instroom in het onderwijs en doorstroom naar de sector. 

Omschrijving: 

STEM vormt de rode draad doorheen alle onderwijsacties en zal waar mogelijk gekoppeld 
worden aan initiatieven, die hieruit voortvloeien. Daarnaast engageren de houtsectoren zich om 
samen met de partners van het departement onderwijs en het departement werk mee na te 
denken over een gezamenlijke toekomstvisie en acties omtrent STEM. 

Timing: 

werkjaar 2018 – 2019 

Betrokken partners: 

Departement onderwijs, pedagogisch begeleiders onderwijs, departement WSE, houtsectoren, 
Woodwize, … 

Beoogde doelstelling: 

Onderwijs ondersteunen bij de scharniermomenten in de schoolloopbaan van leerlingen, met als 
doelstelling op korte termijn de instroom in (houtgerelateerde) BSO- en TSO-richtingen (STEM) te 
verhogen en op lange termijn meer uitstroom naar de houtsectoren te genereren. 

 

Actie 2: studiekeuze - instroom in houtonderwijs ondersteunen 

Omschrijving: 

De houtsectoren zijn er zich van bewust dat een sectorale actie niet de enige manier is om de 
doelstellingen te bereiken. Daarom zal naast een aantal sectorspecifieke acties zoals het verder 
verdelen en promoten van het lessenpakket “hout vasthouden” en het aanpassen van de 
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rubrieken op onze website Woodwize.be naar de doelgroep <14jaar, ook gezocht worden naar 
aansluiting bij bestaande (intersectorale) acties zoals STEM-academies, brede (intersectorale) 
campagnes en initiatieven en beroepenbeurzen. Woodwize zal nagaan via welke acties we meer 
jongeren kunnen toeleiden naar het technische en beroepsonderwijs. 

Timing:  

schooljaar 2018 – 2019 

Betrokken partners: 

Basisonderwijs, 1e graad secundair onderwijs, houtsectoren en Woodwize. 

Beoogde doelstelling: 

Bedoeling is de houtsectoren en de houtberoepen beter kenbaar te maken, het imago van de 
houtsectoren te verbeteren en de leerlingen te sensibiliseren over hout, milieu en ecologie. Dit 
dient bij te dragen tot een bewuste(re) studiekeuze van de leerlingen en hun ouders. 

 

Actie 3: beroepskeuze – doorstroom naar de sectoren ondersteunen 

Omschrijving: 

Het is niet altijd gemakkelijk om vanop de schoolbanken een realistisch beeld te schetsen van de 
sectoren en hun beroepen en bijgevolg voor een optimale doorstroom naar de arbeidsmarkt te 
zorgen. Ook de bedrijven hebben niet altijd de expertise, mogelijkheden of het netwerk om een 
samenwerking met een opleidingsinstelling uit te bouwen. De houtsectoren engageren zich 
daarom om, naast het werkplekleren en stages, onderwijs- en opleidingsinstellingen extra 
mogelijkheden aan te bieden om kennis te maken met de houtsectoren.  

Het magazine “Hout Vasthouden mag!” is hier het voornaamste middel voor. Dit magazine wordt 
via de onderwijs- en opleidingsinstellingen gratis verspreid onder de leerlingen uit de 3e graad 
houtopleiding. Het magazine is opgebouwd uit sector- en schoolgerelateerde projecten en 
informatieve artikelen, met bijzondere aandacht voor jongeren, diversiteit, de houtberoepen, 
sollicitatietips en veiligheid en welzijn. 

Betrokken partners: 

Onderwijs- en opleidingsinstellingen, bedrijven, houtsectoren en Woodwize 

Beoogde doelstelling: 

De houtsectoren zullen het magazine blijven uitwerken en verdelen via de onderwijsinstellingen 
(BSO, TSO, BuSO, VDAB, CLWs). De houtsectoren hebben met het magazine de doelstelling om de 
aansluiting tussen onderwijs en bedrijven te bevorderen door: 

▪ leerlingen en leerkrachten te informeren over vernieuwingen in de houtsectoren 

▪ leerlingen in contact te brengen met de bedrijven via stages, vakantiejobs, Leren en Werken, 
Duaal Leren… 

▪ bedrijven de kans te bieden contacten en samenwerking uit te bouwen met de 
onderwijsinstellingen, 

▪ de bedrijven wordt gevraagd hun stageplaatsen en studentenjobs via het magazine ‘Hout 
Vasthouden Mag!’ kenbaar te maken, om instroom in onze hout- en meubelbedrijven te 
stimuleren. 

▪ STEM kenbaar maken bij het brede publiek. 
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Actie 4: jobdates – inzetten op sollicitatieskills van leerlingen 

Omschrijving: 

Recente projecten (o.m. ons ESF-project CHECK op de WERKPLEK) leren ons dat het solliciteren 
een belangrijk knelpunt is bij de doorstroom naar de arbeidsmarkt. De houtsectoren zullen 
blijven inzetten op het verbeteren van sollicitatieskills van leerlingen (6e- en 7e-jaars). Via 
praktische en interactieve leervormen in een realistische context met echte 
sollicitatiegesprekken, worden deze competenties aangeleerd en ingeoefend. 

In de “Jobexpo’s”, georganiseerd door Auxilios, krijgen de leerlingen een sollicitatietraining door 
een HR-consultant. Tijdens de daaraan gelinkte sollicitatiebeurs (in de school) komen leerlingen 
hun sollicitatieskills bij bedrijven en sectororganisatie inoefenen. WOODWIZE neemt hier aan 
deel. VDAB is eveneens aanwezig om de jongeren te informeren over wat ze kunnen/moeten 
doen, nadat ze afgestudeerd zijn. Dit initiatief staat open voor de leerlingen uit alle 
studierichtingen van de technische school. 
 
Naast de jobexpo’s neemt WOODWIZE ook deel aan andere initiatieven en jobbeurzen in scholen, 
waar we mee helpen om de sollicitatieskills van de jongeren te verbeteren. 
 

Timing: 

schooljaar 2018 – 2019 

Betrokken partners: 

Auxilios (trekker jobexpo’s), scholen en opleidingsinstellingen, VDAB, WOODWIZE en collega’s 
sectorfondsen. 

Beoogde doelstelling: 

Leerlingen (en bij uitbreiding cursisten en werkzoekenden) sterker maken in hun overstap naar 
de arbeidsmarkt, door het versterken van hun sollicitatieskills.  

 

 

Diversiteitscheck: 

Bij de keuze van onderwerpen en beeldmateriaal om de houtsectoren te promoten is er ruime 
aandacht voor diversiteit. In eigen projecten en campagnes zullen goede praktijken als 
inspiratiebron gebruikt worden. Hiervoor zullen specifieke communicatiekanalen ingezet worden 
zoals het magazine “Hout Vasthouden mag!”, onze eigen website en Facebook-pagina en 
nieuwsbrieven. 
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PRIORITEIT 3: VERSTERKEN VAN DE COMPETENTIES VAN DE LEERKRACHTEN 
 
Motivatie 
 
De technische en technologische evolutie in de houtsectoren staat niet stil: automatisering, 
digitalisering, gestuurde machines, industrie 4.0. Allemaal nieuwe technologieën en producten… 
Het is niet evident om als leerkracht/docent steeds mee te zijn. Zij zijn dikwijls al verschillende 
jaren aan de werkvloer onttrokken en niet elke leerkracht/docent is vanuit de eigen opleiding of 
via werkervaring expert in elk (sub)domein van de hout- en meubelsectoren, inclusief de 
meubelstoffering. Daarom vinden wij het belangrijk om leerkrachten, docenten, 
trajectbegeleiders… de kans te geven zich bij te scholen en voeling te houden met de sector- en 
bedrijfsrealiteit. 

Goed geïnformeerde en opgeleide leerkrachten/docenten kunnen op hun beurt hun kennis en 
ervaringen overbrengen op de leerlingen en cursisten, zodat ook zij optimaal voorbereid op de 
snel evoluerende arbeidsmarkt kunnen doorstromen. 

Op een veilige manier en in een gezonde omgeving werken, is van groot belang. Veiligheid en 
welzijn begint al vanop de schoolbanken. Onderwijs onderneemt hieromtrent al één en ander. 
Ook de sociale partners van de hout- en meubelsectoren hechten hier veel belang aan. Wij willen 
vanuit de sector onderwijs- en opleidingsinstellingen ondersteunen, door samen rond deze 
thematiek te werken. Door de competenties van de leerkrachten te versterken en hen (nog) 
bewuster te maken, willen we de veiligheid en het welzijn van de leerlingen en van de 
leerkrachten, van de cursisten en van de opleiders, naar een hoger niveau tillen. Zo worden onze 
werknemers van morgen goed voorbereid op de reële situaties van de arbeidsmarkt en kunnen 
ze zelf mee de veiligheid en het welzijn op de werkvloer versterken. 

 

Acties 
 
De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: nascholing en vormingsmomenten voor leerkrachten organiseren 
 
Omschrijving: 

Nascholingen, bijscholingen, bedrijfsbezoeken en infodagen organiseren voor leerkrachten, 
docenten… 

Openstellen van het sectoraal opleidingsaanbod voor werknemers. Scholen krijgen korting op de 
deelnameprijs als ze hier gebruik van maken. 

Timing: 

werkjaar 2018 – 2019 

Betrokken partners:  

Leerkrachten, docenten uit hout- en stoffeeropleidingen, Syntra opleidingscentra, RTC’s, VDAB, 
externe opleidingspartners, houtsectoren, bedrijven en Woodwize. 

Beoogde doelstelling: 

Opleidingsinstellingen die hout- en/of stoffeeropleidingen aanbieden de kans bieden om hun 
lerarencorps continu bij te scholen. De leerkrachten en docenten uit de hout- en 
stoffeeropleidingen de mogelijkheid bieden om zich bij te scholen, een realistisch beeld van de 
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houtsectoren te ontwikkelen en mee te evolueren met de evoluties in de houtsectoren, met als 
doel de opgedane kennis over te brengen naar de leerlingen en cursisten. 

 
Actie 2: veiligheid en welzijn op de leerplek stimuleren 

Omschrijving:  

Scholen, leerkrachten en docenten, leerlingen en cursisten (toekomstige werknemers) bewust 
maken van het belang van welzijn en veiligheid, door samen actief rond de thematiek te werken 
en op die manier veiligheid en welzijn op elke (leer-)werkplek verbeteren. 

De initiatieven (informeren, sensibiliseren, opleiding en vorming) kunnen betrekking hebben op: 
arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en de verfraaiing van de arbeidsplaatsen. 

De sectorale tool OIRA Hout v2.0 (Online Inventaris voor Risico Analyse) zal gepromoot worden 
bij alle actoren van de hout- en stoffeeropleidingen. 

Timing: 

schooljaar 2018 – 2019 

Betrokken partners:  

Pedagogisch begeleiders, TA(C)’s, preventieadviseurs van de onderwijs- en opleidingsinstellingen, 
leerkrachten en docenten uit de hout- en stoffeeropleidingen, Syntra opleidingscentra, VDAB, 
RTC, externe opleidingspartners, externe preventiediensten, FOD WASO TWW, houtsectoren en 
Woodwize. 

Beoogde doelstelling: 

Leerkrachten/docenten uit de hout- en stoffeeropleiding ondersteunen en de mogelijkheid 
bieden om zich bij te scholen op het domein van veiligheid en welzijn, zodat ze hun expertise en 
ervaring door kunnen geven aan de toekomstige werknemers van morgen (leerlingen/cursisten). 
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PRIORITEIT 4: KNELPUNTBEROEPEN IN DE HOUTSECTOREN AANPAKKEN DOOR 
TE KIEZEN VOOR TALENTEN EN DOOR IN TE ZETTEN OP EEN LEVEN LANG 
LEREN, MET AANDACHT VOOR DE COMPETENTIES VAN DE TOEKOMST 
 
Motivatie 
 
Woodwize heeft als primaire doelstelling: opleidingen organiseren voor arbeiders uit de 
houtsectoren. Alle opleidingsacties zijn in de eerste plaats gefocust op deze specifieke doelgroep 
en de aanpak van de opleidingen (laagdrempeligheid, praktijkgericht, kleine groepen, geen ex-
cathedra…) wordt nauwgezet in het oog gehouden teneinde de competenties van de doelgroep 
optimaal te verbeteren, zodat de werknemers uit de houtsectoren hun positie op de 
arbeidsmarkt versterken en meekunnen met de technische en technologische evoluties in de 
houtsectoren. 

 

Gemotiveerd, deskundig en up-to-date opgeleid personeel is nodig om mee te kunnen met de 
uitdagingen waar de sector voor staat. De evolutie in de houtsectoren staat niet stil: Industrie 
4.0, automatisering, digitalisering, gestuurde machine, nieuwe technologieën en producten… 
zorgen ervoor dat werkwijzen voortdurend veranderen en kennis even snel weer veroudert. 

Omwille van de (blijvende) knelpuntberoepen in de sector en de verouderende 
werknemerspopulatie, moet je als organisatie aantrekkelijk zijn voor de huidige én de 
toekomstige werknemers. Bedrijven moeten meer opleiding inzetten voor het behoud van 
oudere werknemers. Opleiding is ook een belangrijk instrument om te voldoen aan de 
verwachtingen van de nieuwe generatie. Enkel via een leven lang leren blijven werkgevers en 
werknemers in staat om mee te kunnen met de voortdurende veranderingen, die de samenleving 
en de arbeidsmarkt kenmerken. 

 

Daarom zal het opleidingsaanbod up-to-date gehouden worden, met aanpassingen waar nodig. 
Dit aanbod wordt met een minimale administratieve last aangeboden. Verworven competenties 
worden geattesteerd en in kaart gebracht. 

 

De sector wordt gekenmerkt door een hoge vergrijzingsgraad. Veel bedrijven hebben een klein 
aantal jongeren en veel oudere werknemers in dienst. Deze hoge vergrijzingsgraad heeft 
enerzijds een grote (potentiële) uitstroom van ervaren werknemers als gevolg, en brengt 
anderzijds een grote vervangingsnood met zich mee. In de houtsector zijn vele vacatures échte 
knelpuntvacatures, die slechts moeilijk ingevuld geraken. Er ontstaat een gap door de grote 
uitstroom en het beperkte aanbod aan mogelijke instromers. Tevens blijkt dat heel wat 
potentiële werknemers met hun potentiële talenten niet bereikt worden. Daarom willen we de 
werkgevers bewust maken van de mogelijke kansen, die zij on(der)benut laten. We willen bij 
werkgevers het inclusief en talent-denken stimuleren, door gerichte acties en door ook personen 
uit de kansengroepen zelf te helpen de weg te vinden naar onze houtsectoren. 

 

Acties 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 
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Actie 1: Krachtig en doelgericht inzetten op opleidingen voor werknemers (in het bijzonder de 

arbeiders uit de houtsectoren) 

Omschrijving: 

Een Leven Lang leren is het middel om werknemers te motiveren en hun functioneren te 
optimaliseren. De aanwezigheid van een positief leerklimaat is een belangrijke voorwaarde om 
iedereen mee te krijgen in dit verhaal. In organisaties waar mensen tijd krijgen om te leren, waar 
mensen van elkaar kunnen leren, waarin kennis wordt gedeeld, heerst er een positief leerklimaat. 

Er zijn drie belangrijke spelers, die een invloed hebben op dit opleidingsverhaal: HR-
verantwoordelijken, (direct) leidinggevenden en de medewerkers zelf. Wij zullen extra 
inspanningen doen om het sectorale opleidingsaanbod aan de 3 doelgroepen kenbaar te maken, 
o.m. via de sectorale sociale partners en via de vakpers. 

Het sectorale opleidingsaanbod wordt inhoudelijk verder uitgebouwd, waarbij de kwaliteit van 
de opleidingen op de eerste plaats staat. Het opleidingsaanbod is aangepast aan de doelgroep 
(arbeiders). Er wordt ingespeeld op de nieuwe technieken en technologieën. 

Specifieke acties rond basiscompetenties en functionele geletterdheid (geletterdheid, 
gecijferdheid, multimediale en digitale vaardigheden) worden opgezet. Opleidingen rond sociale 
vaardigheden, assertiviteit, probleemoplossend denken en andere persoonlijke vaardigheden 
worden mee opgenomen in het (basis) opleidingsaanbod van WOODWIZE. Waar nodig worden 
sectorspecifieke accenten gevraagd aan de uitvoerders van deze opleidingen (VDAB, onderwijs, 
basiseducatie, centra volwassenenonderwijs...). 

In het kader van de wet op wendbaar en werkbaar werk en de nieuwe opleidingsverplichtingen, 
werken de houtsectoren aan bewustmaking rond alle vormen van opleiden: formele opleidingen, 
maar ook non-formele en informele opleidingen. Hierbij wordt werk gemaakt van een 
systematische registratie van alle gevolgde opleidingen. 

WOODWIZE begeleidt de ondernemingen uit de houtsectoren bij het implementeren van On-the-
job opleidingen. Het introduceren van een degelijk en gestructureerd systeem van werkplekleren 
in de onderneming impliceert dat de werknemers werkend leren en lerend werken. WOODWIZE 
begeleidt de bedrijven uit de houtsectoren door erkende opleidingsprogramma’s ter beschikking 
te stellen, door het opleiden, coachen en begeleiden van de bedrijfsinstructeurs en mentoren. 
Jaarlijks worden hiervoor nieuwe opleidingsprogramma’s gerealiseerd en worden de bestaande 
geactualiseerd. Dit systeem is zowel bruikbaar voor nieuwelingen als voor meer ervaren 
werknemers. 

Elke deelnemer aan één van de sectorale opleidingen ontvangt na afloop een competentiegericht 
leerbewijs. 

Timing: 

doorlopend 2018-2019 

Betrokken partners: 

VDAB, onderwijsinstellingen, Syntra opleidingscentra, leveranciers, andere sectoren, private 
opleidingsverstrekkers, WOODWIZE, derden… 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Competenties van de werknemers versterken en up-to-date houden; inzetbaarheid van de 
werknemers verhogen, interne doorstroom bevorderen; hierdoor bedrijven competitief houden. 

WOODWIZE wil door het aanbieden van meer en betere opleidingen en een betere registratie 
hiervan, meewerken om de Europese, Belgische en Vlaamse opleidingsdoelstellingen te bereiken. 
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Actie 2: Intersectorale samenwerking en samenwerking met onderwijs en VDAB verder uitbouwen 

om het opleidingsaanbod kwalitatief en kwantitatief verhogen 

Omschrijving: 

De intersectorale samenwerking en samenwerking met onderwijs als opleidingsverstrekker voor 
werknemersopleidingen zal verder versterkt worden. 

Voor vele opleidingen wordt met verschillende collega’s (industriële) sectoren samengewerkt om 
vlugger en op meer plaatsen opleidingen te kunnen aanbieden. Met de bouwsector wordt 
samengewerkt om de typische technische houtopleidingen aan te bieden (CNC, vierzijdige 
schaafmachines…); hiervoor zijn bilaterale samenwerkingsakkoorden uitgewerkt. Er is, op 
initiatief van VDAB en Constructiv, een ‘Task Force Duurzaam Bouwen’ opgericht, waar naast 
Syntra, ook de houtsectoren en andere betrokkenen in vertegenwoordigd zijn, om snel en 
adequaat te kunnen inspelen op de nieuwe opleidingsvragen m.b.t. de nieuwe themata van 
duurzaam bouwen. 

Met Cevora wordt samengewerkt, enerzijds om de typische technische houtopleidingen aan 
bedienden te kunnen aanbieden, anderzijds om bediendenopleidingen aan arbeiders aan te 
bieden (vooral informatica); ook hiervoor zijn bilaterale samenwerkingsakkoorden uitgewerkt. 

Met scholen wordt samengewerkt om een gevarieerd opleidingsaanbod aan te bieden voor CNC, 
zowel naar inhoud, machine als naar regio. Maar ook voor andere opleidingsvragen doen wij 
beroep op de onderwijsinstellingen. Onderwijs wordt zo door de houtsectoren erkend als 
opleidingsvertrekker voor werknemersopleidingen. Dit aanbod zal nog verder uitgebreid worden 
in functie van de mogelijkheden van onderwijs en de vragen vanuit de bedrijfswereld. 

Timing: 

2018-2019 

Betrokken partners: 

VDAB, onderwijsinstellingen, Syntra, centra basiseducatie, leveranciers van opleidingen, collega’s 
sectoren zoals bouw, voeding, textiel, confectie, bedienden..., private opleidingsverstrekkers, 
derden… 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng:  

Competenties van de werknemers versterken en up-to-date houden; inzetbaarheid van de 
werknemers verhogen, interne doorstroom bevorderen; hierdoor bedrijven competitief houden. 

WOODWIZE wil door het aanbieden van meer en betere opleidingen en een betere registratie 
hiervan, meewerken om de Europese, Belgische en Vlaamse opleidingsdoelstellingen te bereiken. 

 

Actie 3: Instroom in de houtsectoren vanuit houtopleidingen 

Omschrijving: 

De houtsectoren werken verder in de competentiecentra Hout (4) en Stoffering (1) (ook gekend 
als de ‘Bedrijfsvakscholen Hout en Stoffering’) voor de opleiding van werkzoekenden. 

Samen met VDAB engageren de houtsectoren zich tot toeleiding, screening, vorming en opleiding 
van werkzoekenden. Voor wie na de opleiding in één van de opleidingscentra van VDAB in de 
hout- of meubelsectoren tewerkgesteld wordt, cofinancieren de houtsectoren de opleiding. 

De sectorconsulenten werken nauw samen met de instructeurs van de hout- en stofferingscentra 
van VDAB, om de toeleiding van cursisten naar bedrijven uit de houtsectoren te 
vergemakkelijken. Hiertoe wordt regelmatig overleg gepleegd teneinde de bestaande vacatures in 
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de houtsectoren kenbaar te maken aan de cursisten en hun begeleiders. WOODWIZE bezoekt 
regelmatig de hout- en stofferings-opleidingscentra van VDAB (de CompetentieCentra). De 
cursisten krijgen een overzicht van de mogelijke tewerkstellingskansen binnen de houtsectoren. 
Indien de cursist over de nodige competenties beschikt, kan hij/zij onmiddellijk doorverwezen 
worden naar een bedrijf, zoniet dient gekeken te worden naar bijkomende opleidingen op maat 
van de kandidaat (en eventueel bedrijf). 

Timing: 

doorlopend 2018-2019 

Betrokken partners: 

VDAB CD en CC, WOODWIZE, bedrijven, houtsectoren 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Betere afstemming tussen vraag en aanbod, betere sectorale tewerkstelling van werkzoekenden 
na opleiding op maat van sector, subsector en bedrijf 

 

Actie 4: Matching tussen vraag en aanbod sneller en efficiënter laten verlopen (o.a. updaten van 

Competent, afgestemd op de beroepskwalificaties) 

Omschrijving: 

De houtsectoren beschikken over een deelvacaturedatabank van VDAB, zodat ze een zo compleet 
mogelijk overzicht hebben van de ontwikkelingen langs de vraagzijde. De vacatures worden 
nauwgezet (dagelijks/wekelijks) opgevolgd en de bedrijven worden gecontacteerd. Deze 
deelvacaturebank dient inhoudelijk de juiste data te bevatten, namelijk alle vacatures in 
bedrijven uit de hout- en meubelsectoren. Om dit ook in de toekomst te garanderen, zal hiervoor 
verder samengewerkt worden met VDAB. In het kader van de digitalisering en automatisering 
van het toeleveren van deze data, willen wij – in samenspraak met VDAB - hiervoor in de 
toekomst gebruik maken van de ‘open services’. In het kader van een goede en gelijkwaardige 
samenwerking, wensen wij vanuit de houtsectoren dat hiervoor een budget neutrale oplossing 
aangereikt wordt. 

De houtsectoren bieden begeleiding aan voor het invullen van de vacatures. Bij het verzamelen 
van de vacatures zal bij de omschrijving ervan aandacht besteed worden aan het feit of de 
verlangde kwalificaties in overeenstemming zijn met de benodigde vaardigheden voor de uit te 
oefenen functie (i.f.v. de ingeschaalde beroepskwalificaties, zie ook hoger). 

De houtsectoren beschikken over een sectorale CV-databank. Deze zal gepromoot worden bij 
leerlingen houtonderwijs (voltijds, deeltijds, BuSO…), cursisten, werkzoekenden in de 
bedrijfsvakscholen Hout en Stoffering VDAB, deelnemers sectoraal outplacement… 

Timing: 

doorlopend 2018-2019 

Betrokken partners: 

VDAB, bedrijven, WOODWIZE 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Instroom in de houtsectoren bevorderen door kwaliteitsbewaking van de vacatures: is de vraag 
correct, zijn de vereisten realistisch geformuleerd, zijn de vacatures aantrekkelijk voor 
kansengroepen... 
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Een duidelijke en volledige databank met alle vacatures in de hout- en meubelsectoren, zodat op 
basis hiervan gerichte, sectorale acties ondernomen kunnen worden, maar ook dat het 
beleidsadvies vanuit VDAB, onder meer mbt de knelpuntberoepen, gebaseerd is op juiste en 
volledige informatie. 

Gelijkwaardige samenwerking tussen VDAB en de houtsectoren. 

 

Actie 5: Werkplekleren stimuleren en promoten 

Omschrijving: 

WOODWIZE heeft in samenwerking met VDAB een sectoraal IBO-model uitgebouwd. Hierbij 
ondersteunen de sectorconsulenten de hout- en meubelbedrijven bij het invullen van de 
aanvraagformulieren en het opstellen van het opleidingsprogramma. In het kader van de nieuwe 
Competent-tool, willen de houtsectoren graag meewerken aan de nieuwe opleidingsprogramma’s 
en –inhouden, die inhoudelijk afgestemd dienen te worden aan de beroepskwalificatiedossiers. 
Hierbij wordt ook intersectorale samenwerking nagestreefd. 

Waar nodig en nuttig, biedt WOODWIZE externe opleidingen aan. Na de sectorale IBO kan een 
sectoraal competentie-CV toegekend worden aan de cursist. 

Naast de IBO-maatregel, wil Woodwize in de toekomst ook de andere vormen van werkplekleren 
beter kenbaar maken bij de bedrijven en daar waar nodig een helpende hand bieden bij de 
opmaak van een passend opleidingsprogramma aangepast aan de doelgroep. We denken hierbij 
aan opleidingsstage, instapstage, korte opleiding met stage op de werkvloer, 
beroepsinlevingsovereenkomst (BIO), IBO en IBO voor anderstaligen. 

 

Timing: 

doorlopend 2018-2019 

Betrokken partners: 

VDAB, IBO-consulenten, WOODWIZE, De Werkplekarchitecten, outplacementkantoren… 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Instroom bevorderen en futureproof en duurzaam maken, door ondersteuning en begeleiding 
tijdens de verschillende vormen van werkplekleren. 

Na afloop van het werkplekleren zal een sectoraal opleidingspasje of competentie-CV 
overhandigd worden aan de cursist. 

 

Actie 6: talentenbeleid introduceren en ondersteunen in onze ondernemingen. (Focus op talent) 

Omschrijving:  

Het project ‘Watch For Talent’ kadert binnen de ESF-oproep 371 Focus op Talent. Samen met 
twee andere sectorale opleidingscentra COBOT (textielsector) en IVOC (confectie) en in 
samenwerking met De Werkplekarchitecten, bundelen we in dit project onze krachten om bij 
werkgevers het inclusief en talentdenken te stimuleren en kansengroepen te helpen hun weg te 
vinden naar onze sectoren. Volgende acties worden uitgewerkt in dit project: 

▪ Ontwikkelen van een Quickscan voor bedrijven die: 

o inzicht willen krijgen in de aan-of afwezigheid van kansengroepen. 

o Inzicht willen krijgen over drempels m.b.t. stereotiep denken over kansengroepen 
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o de instroom van kansengroepen willen opvolgen 

▪ Ontwikkelen en toetsen van een “werkkansenkaart”voor bedrijven 

o Opportuniteiten verhogen voor de instroom van kansengroepen. 

▪ Ontwikkelen en toetsen van een “werknetwerkkaart” voor de kansengroepen. 

▪ In kaart brengen van mogelijke instroomjobs voor kansengroepen en hun vereisten. 

▪ Een inspiratiemap voor inclusief ondernemen uitwerken 

Dit ESF-project FoT loopt tot december 2018. In 2019 willen we de ontwikkelde tools verder 
dissemineren naar onze bedrijven en naar toeleiders van kansengroepen. De te ontwikkelen 
inspiratiemap kan dan ook ruim verspreid worden binnen de houtsectoren, op vraag ook over 
de sectoren heen 

Woodwize zal in samenwerking met andere sectoren “talentenlabs” organiseren om bedrijven 
kennis te laten maken met inclusief ondernemen. Tijdens zo’n jaarlijks talentenlabs zullen we de 
ontwikkelde tools i.k.v. “Watch For Talent” zo ruim mogelijk verspreiden bij de bedrijven en 
toeleiders. Verder proberen we de werkgevers te inspireren door hen goede praktijkvoorbeelden 
aan te reiken, met getuigenissen van werkgevers en werknemers. Tijdens deze “talentenlabs” 
willen we nuttige instrumenten (bvb van www.talentontwikkelaar.be) extra onder de aandacht 
brengen. 

Timing: 

Januari 2018 – december 2019 

Betrokken partners: 

VDAB, bedrijven, Woodwize, COBOT, IVOC, De Werkplekarchitecten, andere collega’s 
sectorfondsen. 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Instroom in de houtsectoren bevorderen door kwaliteitsbewaking van de vacatures: is de vraag 
correct, zijn de vereisten realistisch geformuleerd, werden de mogelijkheden onderzocht om deze 
beter toegankelijk te maken voor kansengroepen... 

Een duidelijke en volledige databank met alle vacatures in de hout- en meubelsectoren (bij 
voorkeur op basis van de deelvacaturedatabank van VDAB), zodat op basis hiervan gerichte 
sectorale acties ondernomen kunnen worden, maar ook dat het beleidsadvies vanuit VDAB, 
onder meer mbt de knelpuntberoepen, gebaseerd is op juiste en volledige informatie. 

 

DIVERSITEITSCHECK 

Diversiteit loopt als rode draad door deze prioriteit. Bij het uitwerken en ondersteunen van alle 
opleidingsacties wordt de toegankelijkheid voor deelnemers uit kansengroepen als één van de 
criteria gehanteerd. De houtsectoren zullen in functie van de vraag initiatieven nemen om hun 
opleidingen toegankelijk te maken voor kansengroepen. 

Een Leven Lang Leren komt ook alle werknemers ten goede, ongeacht ras, huidskleur, religie, 
leeftijd enz… Wij geven hierbij iedereen gelijke kansen. 

Bedrijven zullen gestimuleerd worden om hun vacatures ook kenbaar te maken bij de 
Werkplekarchitecten. Bedrijven zullen geïnformeerd worden over de subsidiekanalen en 
tewerkstellingsmaatregelen voor werknemers uit de kansengroepen. 

 

 

http://www.talentontwikkelaar.be/
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PRIORITEIT 5: PARTNER VOOR ONDERNEMINGEN OP HET VLAK VAN EEN 
DUURZAAM EN DIVERS HR-BELEID 
 
Motivatie 
 
Om de competiviteit van de houtsectoren op langere termijn te verzekeren, zullen de 
houtsectoren de bedrijven blijven stimuleren om in te zetten op een duurzaam HR-beleid, een 
beleid dat voldoende aandacht heeft voor het op peil houden van de competenties van hun 
werknemers. Specifieke aandacht dient te gaan naar oudere werknemers en de houtbedrijven 
dienen zich nog meer en beter voor te bereiden op de uitdagingen van de vergrijzing o.m. door 
meer aandacht te geven aan kennisretentie en kennisoverdracht. Geletterdheid is een 
voorwaarde om de competenties van de medewerkers te kunnen verhogen. 

 

Diversiteitsbeleid wordt al verschillende jaren gestimuleerd in de houtsectoren en de 
ondernemingen. Het globale engagement van de sector met betrekking tot EAD onder de vorm 
van een sectorale non-discriminatie code wordt ruim gecommuniceerd. 

Toch blijkt uit de cijfers van o.a. de herkomstmonitor dat bepaalde kansengroepen in vele 
(sub)sectoren ondervertegenwoordigd zijn. In onze houtsectoren gaat het dan meestal over 
allochtonen en mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsmarkt is krap en vacatures blijven 
maandenlang openstaan. Dit zijn de uitdagingen waarmee onze bedrijven dagelijks te maken 
hebben. Daarom dienen werkgevers deze groep potentiële arbeidskrachten, die nu nog 
on(der)benut is, meer aan te spreken. Via ons (intersectoraal) ESF-project Watch for Talent willen 
we bedrijven motiveren om werk te maken van “inclusief ondernemen”. 

 

Acties 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

Actie 1: Verder stimuleren van een strategisch competentiebeleid 

Omschrijving: 

Voortzetten en verfijnen van de huidige strategie, nl: 

Bedrijven, in het bijzonder KMO’s, overtuigen van het belang van een duurzaam en divers HR-
beleid (met aandacht voor alle talenten en diversiteit), via nieuwsbrieven, het magazine 
Woodwize Informail, netwerkmomenten en bedrijfsbezoeken. 

Aanbieden van ondersteunende tools (instrumenten ontwikkeld i.k.v. ESF-projecten zoals 
talent@werkplek, expeditie loopbaan, de competentiemonitor, www.competentiebeleid.be, de 
juistestoel...) 

Het competentiedenken wordt tevens mee opgenomen bij de sectorale vacaturewerking en het 
werkplekleren (o.a. IBO). 

De houtsectoren werken aan de kwaliteit van het leren op de werkplek door meer en betere 
ondersteuning en via erkende ‘mentoropleidingen’. Woodwize zal er bij de bedrijven voor ijveren 
om de coachings- en peterschapsfuncties maximaal door oudere, ervaren werknemers te laten 
opnemen. Wij beogen zo een verlenging van de loopbaanduur, via competentieversterking van 
ervaren (oudere) werknemers. Ondernemingen zullen gestimuleerd worden om bedrijfseigen 
opleidingsplannen op te maken. 

Timing: 

doorlopend 2018-2019 
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Betrokken partners: 

Collega’s sectoren (intersectoraal i.s.m. bouw, textiel, confectie, voeding, elektriciens, 
bedienden...), VDAB, private opleidingsverstrekkers, … 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

kwalitatieve en laagdrempelige tools aanreiken om een duurzaam HR-beleid te introduceren 
(vooral in KMO’s) 

 

Actie 2: Werken aan geletterdheid 

Omschrijving: 

Geletterdheid is een fundamentele voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt. Laaggeletterdheid binnen bedrijven leidt tot risico’s met betrekking tot veiligheid, 
gezondheid en inzetbaarheid. Het is daarom belangrijk dat werkgevers geletterdheidsnoden leren 
herkennen. 

Woodwize zal de bedrijven stimuleren in het gebruik van de Toolbox Geletterdheid. Tevens 
zullen wij de campagne www.weekvandegeletterdheid.be ondersteunen en promoten via onze 
website en nieuwsbrieven. 

Woodwize wil zelf oplettend zijn in zijn communicatie naar werknemers om ‘klare taal’ te 
gebruiken. Daarom zijn wij alert dat onze communicatie naar werknemers duidelijk is voor 
iedereen, ook voor werknemers die laaggeletterd zijn. 

Timing: 

doorlopend 2018-2019 

Betrokken partners: 

Vocvo, Woodwize, Centrum voor basiseductatie, bedrijven... 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Verhoogde tewerkstellings- en doorgroeikansen voor laaggeletterde weknemers. 

 

Actie 3: Verder verhogen van de kwaliteit van het outplacement en verbeteren van de succesfactor 

o.m. via competentieversterking van de getroffen werknemers (EVC) 

Omschrijving: 

De sectorale sociale partners van de sector Stoffering & Houtbewerking (PC126) voorzien al sinds 
2003 een kader voor begeleiding na ontslag voor de ontslagen werknemers. De sector werkt 
hiervoor samen met 6 outplacementkantoren. 

In de sector merken wij dat de aangeboden outplacementbegeleiding een meerwaarde voor de 
betrokken werknemers is. De begeleiding na ontslag is een belangrijke stap naar herinschakeling. 
Maatwerk in het outplacementaanbod is essentieel, net als competentieversterking van de 
getroffen ontslagen werknemer. Door de competenties van de ontslagen werknemers in kaart te 
brengen en te versterken, wil de sector hun inzetbaarheid en mobiliteit verhogen. De 
houtsectoren moedigen daarom ontslagen werknemers aan om deel te nemen aan het sectorale 
opleidingsaanbod voor werknemers. De sectorconsulent bezorgt een opleidingsoverzicht, 
verschaft daarover de nodige uitleg en schrijft in. Indien er vragen zijn van de deelnemers m.b.t. 
sectorale opleidingen van andere sectoren, neemt de sectorconsulent contact op met de 

http://www.weekvandegeletterdheid/
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sectorconsulent van de desbetreffende sector. Zo kan op vraag van de deelnemer aan het 
outplacement de intersectorale mobiliteit verhoogd worden. 

De getroffen werknemers kunnen hun CV plaatsen op de website van Woodwize. Zij kunnen 
gebruik maken van de sectorale deelvacaturedatabank om doelgerichter op zoek te gaan naar 
vacatures. Op vraag van de getroffen werknemers kan de sectorconsulent zorgen voor een 
bedrijfsrondleiding bij bedrijven die vacatures hebben. 

Timing: 

doorlopend 2018-2019 

Betrokken partners: 

outplacementkantoren, VDAB, sectorale sociale partners, Woodwize 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Sectoraal vangnet aanbieden aan de werknemers uit de houtsectoren bij het verlies van hun 
baan. Ontslagen werknemers stimuleren om in de houtsectoren te blijven. 

Garanderen van een kwalitatief sectoraal outplacementaanbod. 

Competentieversterking van de getroffen werknemers, de ontslagen werknemers sneller 
toeleiden naar een nieuwe job, waarbij we de periode van inactiviteit willen beperken. 

 

Actie 4: Beroepservaring erkennen 

Omschrijving: 

Samen met de Vlaamse overheid werken aan de waardering (in termen van erkenning) van 
verworven competenties, verbonden aan de uitoefening van een beroep/functie. Stimuleren van 
het actief beheren van de eigen loopbaan van de werknemers. De ontwikkeling en de 
dienstverlening in het kader van het Vlaamse EVC-beleid ondersteunen. De houtsectoren zijn 
vragende partij voor de introductie van EVC in houtgerelateerde beroepen en zouden hier graag 
werk van willen maken. 

Woodwize levert leerbewijzen af na deelname aan sectorale opleidingen. Op deze leerbewijzen is 
de leerinhoud competentiegericht uitgeschreven en wordt de gevolgde duurtijd vermeld. 

Timing: 

In functie van het (vernieuwde) EVC-beleid van de Vlaamse Overheid 

Betrokken partners: 

Woodwize, houtsectoren, sectorale sociale partners, Vlaamse overheid en bedrijven uit de 
houtsectoren 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Werknemers sterker maken op de arbeidsmarkt. Deze instrumenten versterken de inzetbaarheid 
en de jobmobiliteit van de werknemers uit de houtsectoren en bevorderen de transitie naar 
werk. 

 

DIVERSITEITSCHECK: 

Oudere, kortgeschoolde, ontslagen werknemers worden gemotiveerd voor het volgen van 
opleidingen om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Zij kunnen de sectorale 
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werknemersopleidingen volgen, zodat zij snel kunnen instappen in een (korte en gerichte) 
opleiding, wat hun kansen op een vlugge nieuwe tewerkstelling verhoogt. 

 

 

Actie 5: Ontwikkelen en verspreiden van een handleiding non-discriminatiecode en E-div verder 
promoten 

Omschrijving: 

Sedert 2003 beschikt de hout- en meubelsector (PC126) over een sectorale non-discriminatie 
code. Die werd reeds ruim gecommuniceerd, maar toch blijkt het niet evident voor bedrijven om 
deze te vertalen op organisatieniveau. Met de te ontwikkelen handleiding is het niet de 
bedoeling een kant en klare non-discriminatiecode aan te reiken, maar wel om onze bedrijven 
een tool aan te reiken, die het waarom van een non-discriminatiecode toelicht en via 
voorbeeldclausules het bedrijf kan helpen om tot een bedrijfseigen non-discriminatiecode te 
komen. 

Er zal een sectorale non-discriminatiecode opgesteld worden voor PC125. 

Het is voor veel werkgevers en HR-verantwoordelijken niet altijd even duidelijk wat er allemaal 
onder de anti-discriminatiewetgeving valt. Daarom zullen wij de E-div tool verder promoten via 
de eigen website, nieuwsbrief en promotie op infomomenten en tijdens netwerkdagen. 

Timing: 

Opmaak handleiding 2018 – verspreiding in 2019 

E-div: 2018-2019 

Betrokken partners: 

Woodwize, sociale partners, bedrijven, collega’s sectoren (o.a. Cevora)… 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Bedrijven sensibiliseren, wegwijs maken en ondersteunen om de verschillende vormen van 
discriminatie in de onderneming te voorkomen. 

 

Actie 6: Ontwikkelen van een sectorale onthaalbrochure op maat van de kansengroepen 

Omschrijving: 

Bedrijven uit de sector, die willen werken aan hun onthaalbeleid, kunnen gebruik maken van de 
sectorale onthaalbrochure. Deze onthaalbrochure zal aangepast worden op maat van de 
kansengroepen. In de vernieuwde brochure zal meer gebruik gemaakt worden van 
pictogrammen, met een eenvoudiger en klaar taalgebruik. Bedrijven worden aangespoord om 
het sectoraal model aan te vullen met eigen fotomateriaal, zodat anderstaligen en 
laaggeletterden niet uit de boot vallen. 

 

Timing: 

Uitwerking brochure 2018 – verspreiding 2019 

 

Betrokken partners: 

Woodwize, sociale partners, Huis van het Nederlands… 

 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Instroom van werknemers van kansengroepen bevorderen. 
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PRIORITEIT 6: WERKGEVERS UIT DE HOUTSECTOREN STIMULEREN EN 
ONDERSTEUNEN OM WERK TE MAKEN VAN WERKBAAR WERK. 
 
Motivatie 

Onze bedrijven worden geconfronteerd met een versnelde generatiewissel en een dreigend 
tekort bij specifieke beroepsprofielen t.g.v. de vergrijzing. Door de overheidsmaatregelen inzake 
verlenging van de loopbaan zullen de werknemers langer moeten werken. De bedrijven worden 
dan ook genoodzaakt te werken aan een optimale context in het bedrijf opdat werknemers er 
graag zouden blijven werken en om toekomstige werknemers te kunnen aantrekken. 

Woodwize heeft sedert 2016 een sectorale dienstverlening rond veiligheid en welzijn opgezet. Als 
leidraad gelden de in de wet welzijn opgenomen aspecten, waaronder de arbeidsveiligheid en de 
bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, maar ook de psychosociale 
aspecten van het werk, evenals ergonomie, arbeidshygiëne, enz... Er zullen prioriteiten worden 
gelegd op de sectorale situatie. 

 

Acties 

De houtsectoren engageren zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken 
van de gekozen prioriteiten:  

 

Actie 1: Opleidingen organiseren rond aspecten van werkbaar werk  

Omschrijving: 

Aandacht hebben voor werkstress en burnout, signalen herkennen, het bespreekbaar maken... is 
een belangrijke taak voor de leidinggevende. Ook opleidingen rond andere aspecten van 
werkbaar werk zullen via Woodwize aangeboden worden: hef-en tiltechnieken, coachend 
leiderschap, communicatietechnieken... De meeste van deze opleidingen zullen intersectoraal 
georganiseerd worden. 

 

Timing: 

werkjaar 2018-2019 

 

Betrokken partners: 

WOODWIZE, COBOT, IVOC, Cevora… 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Organiseren en promoten van opleidingen rond de aspecten van werkbaar werk met als doel 
ondernemingen proactief doen nadenken om drempels weg te werken die “werkbaar werk” 
kunnen belemmeren. 
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Actie 2: Herwerken en promoten van de OIRA-tool bij de bedrijven 

 

Omschrijving: 

De OIRA-tool Hout (Online Interactive Risk Assesment) is een gratis online tool en biedt een 
stapsgewijze oplossing voor het risicobeoordelingsproces. Een grondige herwerking van deze 
tool wordt aangepakt. Doelstelling is om de tool gebruiksvriendelijker te maken, zeker voor de 
beoogde doelgroep (bedrijven < 20 werknemers), maar ook ruimere aandacht te kunnen 
besteden aan de veiligheidsaspecten van de verschillende soorten (houtbewerkings-)machines, 
aspecten mbt werken op de werf/verplaatsing, en de tool meer ‘futureproof’ te maken. 

Daarna willen we, met behulp van OiRA Hout 2.0, onze bedrijven ervan bewust maken dat er een 
blijvende aandacht moet zijn voor de veiligheidsrisico’s en de werkpostergonomie in hun 
organisatie. Met het promoten van OiRA Hout 2.0 willen we de bedrijven ondersteunen bij het 
analyseren van hun veiligheidsrisico’s op de werkplek. 

Via infosessies willen we bedrijven ondersteunen bij het uitschrijven van 
veiligheidsinstructiekaarten, informeren over mogelijke oplossingen voor het voorkomen van 
trillingen, lawaaihinder, lichamelijke belasting, psychosociale risico’s... 

 

Timing: 

werkjaar 2018-2019 

 

Betrokken partners: 

Woodwize – Bedrijven- externe veiligheidsdiensten – FOD WASO WW – FOD WASO ADHUA – 
sectorale sociale partners… 

 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Blijvende aandacht voor de veiligheidsrisico’s en de werkpostergonomie in de bedrijven, daar dit 

één van de voornaamste knelpunten m.b.t. werkbaarheid is (zie resultaten project WATCH – 

workability in textiel, confectie en houtsectoren) 

 

Actie 3: Uitwerken en aanbieden van een praktische basisopleiding ‘veiligheid en welzijn’ voor 
werknemers houtsectoren 

Omschrijving: 

Woodwize wil voor de werknemers (arbeiders) uit de houtsectoren een praktisch gerichte 
preventieopleiding uitwerken en aanbieden. De bedoeling is niet om preventieadviseurs te 
vormen, maar wel om werknemers inzicht te brengen in de redenen van preventiebeleid en 
waarom de leidinggevenden en preventieadviseur bepaalde (dagelijkse) handelingen 
stellen/eisen. De opleiding zou kunnen bestaan uit een combinatie van een beperkt aandeel 
theorie (basisniveau), aangevuld met praktijkoefeningen. 
Deze opleiding zal zich zowel richten naar nieuwkomers als naar meer ervaren werknemers. Er 
zal worden bekeken om de opleiding als traject aan te beiden, maar ook de mogelijkheid te 
kunnen bieden om verschillende deelmodules ook afzonderlijk op te nemen in ons 
opleidingsaanbod. 
Alle deelnemers zullen na afloop een leerbewijs ontvangen. 
Bedoeling is deze ook te kunnen aanbieden tijdens de opleidingstrajecten voor de 
werkzoekenden via VDAB. 
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Timing: 

uitwerken opleiding en proefdraaien in werkjaar 2018, aanbod in 2019 

Betrokken partners: 

Woodwize – VDAB - Bedrijven- externe veiligheidsdiensten – FOD WASO WW – FOD WASO 
ADHUA – sectorale sociale partners… 

Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: 

Blijvende aandacht voor de veiligheidsrisico’s en de werkpostergonomie in de bedrijven, daar dit 

één van de voornaamste knelpunten m.b.t. werkbaarheid is (zie resultaten project WATCH – 

workability in textiel, confectie en houtsectoren) 
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Resultaatsindicatoren 
 
 

Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 
jaarlijks of 
2-jaarlijks? 

Nul 
meting 

Gebruikte  
databron 

Aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

• navormingsmomenten voor leerkrachten 
 

• screenen van bedrijven i.k.v. duaal leren 

8 
 
20 

2-jaarlijks 
 
jaarlijks 
 

5 (2016) 
 
14 (2015 - ILW) 

eigen meting 
 
monitoring Syntra 
Vlaanderen 
 

Competentiebeleid • aantal bereikte (ingeschreven) 
werknemers op het sectoraal 
opleidingsaanbod, met een individueel 
leerbewijs voor de deelnemers 
 

• De sector zet zich in om leerwerkplekken 
voor werkzoekenden te realiseren 

 

2750 
 
 
 
 
225 

jaarlijks 
 
 
 
 
jaarlijks 

2793 (2016) 
 
 
 
 
199 
(2017) 

eigen database 
 
 
 
 
monitoring VDAB 
 

Evenredige  
arbeidsdeelname 

• De sector zet zich in om bedrijven 
‘inclusief’ te maken 

40 jaarlijks geen Meting Woodwize 
ism De Werkplek-
architecten 
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Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
 

• Navormingsmomenten voor leerkrachten en instructeurs 
Woodwize zal minimaal 8 navormingmomenten organiseren voor leerkrachten/docenten 
waarbij we een 100-tal leerkrachten willen bereiken. Navormingsmomenten kunnen 
bedrijfsbezoeken, seminaries, na- en bijscholingen of infosessies zijn. 
 

• Screenen van bedrijven i.k.v. duaal leren 
Woodwize zal jaarlijks minimaal 20 bedrijven screenen in het kader van het duaal leren. 
Elke screening omvat een plaatsbezoek. Hierbij worden de bedrijfsgegevens en 
bedrijfsactiviteiten geregistreerd en de erkenningsaanvraag behandeld. Tijdens het 
plaatsbezoek wordt speciale aandacht besteed aan veiligheid en welzijn op de werkplek. 
 

• Bereik van werknemers (2750 per jaar) via het sectoraal opleidingsaanbod, met een 
individueel leerbewijs voor de deelnemers 
Het opleidingsaanbod zal rekening houden met de beoogde doelgroep (arbeiders), zal 
arbeidsmarktgericht zijn en daarbij (dus) rekening houden met nieuwe technieken en 
technologieën (industrie 4.0). Elke deelnemer ontvangt na de gevolgde opleiding een 
competentiegericht leerbewijs. 

 

• De sector zet zich in om jaarlijks 225 leerwerkplekken voor werkzoekenden aan te bieden 
Woodwize zal de verschillende vormen van werkplekleren voor werkzoekenden 
(opleidingsstage, instapstage, korte opleiding met stage op de werkvloer, 
beroepsinlevingsovereenkomst (BIO), IBO en IBO voor anderstaligen, …) kenbaar maken bij 
de bedrijven en een helpende hand bieden bij de opmaak van een passend 
opleidingsprogramma, aangepast aan de doelgroep. 

 

• De sector zet zich in om jaarlijks 40 bedrijven ‘inclusief’ te maken 
Woodwize zet een aantal specifieke diversiteitsacties op voor werkgevers om hen (meer) 
bewust te maken van ‘inclusief ondernemen’. Woodwize zal jaarlijks 40 bedrijven 
overtuigen, die dergelijke acties ook zullen implementeren, zodat zij als ‘inclusieve 
onderneming’ kunnen (h)erkend worden. Deze (h)erkenning gebeurt in samenwerking 
met De Werkplekarchitecten. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  

Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de 
resultaatsindicator per decretale kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent à rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren betaald.  

 

Beëindiging 

- Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan 
niet stilzwijgend worden verlengd. 

- Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 
overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment 
het sectorconvenant opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint 
te lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door de 
Vlaamse Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat 
het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 
buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 
Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 
Wijzigbaarheid 

- De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de 
sociale partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop 
bijsturingen of wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het sectorconvenant 
tijdens de looptijd worden doorgevoerd. 

 
Evaluatie 

- Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 
aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  

 
Controle en toezicht 

- De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de 
naleving van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten 
ervan. De Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant 
opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op ……………………………, waarvan elke partij een 

exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de houtsectoren, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde Masschelein, 
gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De heer Filip De Jaeger, 

adjunct directeur-generaal Fedustria vzw; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer François De Meersman, 
algemeen secretaris Belgische Houtconfederatie vzw; 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Justin Daerden, 
federaal secretaris ACV bouw - industrie & energie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Gianni De Vlaminck, 
federaal secretaris ABVV - AC; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan Vandycke, 
nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 

 
 




