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werknemers
in de timmerindustrie

Waarom deze
branchevereniging?
Een branchevereniging, is dat nog wel van deze

De voordelen van het lidmaatschap van de NBvT

tijd? Met de opkomst van internet is informatie

zijn het beste als volgt samen te vatten: kennis

over producten en bedrijven immers voor de klant

deling, verbinding, belangenbehartiging, branche

en voor u direct opvraagbaar en vindbaar. Maar

ontwikkeling, versterking en ledenservice. Samen

waar haalt u echte innovatie vandaan? Wat zijn de

staan we sterker! Het NBvT-lidmaatschap staat open

marktontwikkelingen voor onze industrie? En hoe

voor producenten van houten kozijnen, producenten

kunt u vakgenoten ontmoeten en bijblijven op het

van houten binnendeuren en buitendeuren, hout

vakgebied? Juist hierin maakt de NBvT het verschil.

skelet
b ouwers, de toeleverende houtindustrie die

De NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de

een bewerking uitvoert en producenten van houten

Timmerindustrie) behartigt al ruim 70 jaar op allerlei

trappen. Met elkaar zetten we het houtbelang

gebieden de belangen van haar leden. Wij:

prominenter op de kaart.

•

willen op juridisch, commercieel, politiek vlak en in
technische zin het beste voor onze leden bereiken;

•

stimuleren we als branche het industrieel bouwen
met hout, samen met het Centrum Hout het
gebruik van duurzaam geproduceerd hout en
zetten we ons volop in voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO);

•

leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling,

Samen
staan we
sterker!

innovatie én regelgeving rondom hout als
•

•

bouwmateriaal en grondstof;

De NBvT is er voor de leden. Omgekeerd kan de NBvT

ondersteunen u bij allerhande arbeidsvraagstukken.

niet zonder haar leden. Uw inbreng en uw vragen en

Cao-onderhandelingen, uitdagingen op het

opmerkingen helpen ons verder. In het contact, in de

gebied van Arbo en veiligheid, personeels

verbinding, zit wat ons betreft de groei. Ik hoop dat u

aangelegenheden, uw vragen rondom

deze brochure met belangstelling en plezier zult lezen.

pensioenregelingen; onze deskundigen staan

Laat het echter niet bij dit leeswerk.Ik hoop binnenkort

voor u klaar;

persoonlijk met u en uw bedrijf kennis te maken.

faciliteren bijeenkomsten en evenementen waar
leden elkaar ontmoeten en kennis en kunde

Paul van den Heuvel,

uitwisselen. Leden hebben toegang tot een enorm

directeur NBvT

netwerk van gelijkgestemden!
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VOORWOORD
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De NBvT
organiseert

jaarlijks ongeveer

50

bijeenkomsten
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6905
medewerkers
hebben onze
leden in dienst
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De lidbedrijven
van de NBvT
hebben een
gezamenlijke
omzet van
(2018)

1.097

miljoen

195
NBvT leden
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De kracht
van samen
Dat is wat lidmaatschap van de NBvT
met zich meebrengt. Leden praten mee
over trends, innovaties, techniek en weten regelgeving. En ze zijn als eerste op
de hoogte van nieuws en belangrijke
ontwikkelingen in de timmerindustrie.
De branchevereniging behartigt in diverse
overlegstructuren de belangen voor de
timmerindustrie en geeft ondersteuning
bij de vele uitdagingen die ondernemen
nu eenmaal met zich meebrengt. Leden
kunnen bovendien rekenen op juridische
ondersteuning, bijvoorbeeld rondom
leverings-, in- en verkoopvoorwaarden.
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Toekomstige
technieken
Alles wat nodig is om de kwaliteit van de producten en productiemethoden in de
timmerindustrie voortdurend te verbeteren, vindt u bij de NBvT. Testrapporten, kennis
en ervaring voor het opstellen van bijvoorbeeld de KVT-online. De KVT-online dient als
onderbouwing voor de eisen uit de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0801 ‘Houten
gevelelementen’. Leden beschikken zo voortdurend over actuele (bouw)specifieke
informatie. Kennis en kunde delen gebeurt ook in de technische commissies. Leden van
een specifieke sectie (productgroep) nemen hierin zitting. Regelmatig komt een technische
commissie, soms in samenwerking met universiteiten of een onderzoeksbureau, met een
innovatieve oplossing voor een prangende vraag. Alle leden binnen een sectie kunnen in
dat geval van de opgedane kennis profiteren!
Technische ontwikkelingen stimuleren en delen, initiatief tot innoveren, diverse rekentools
en continu onderzoek, ook dat vindt u bij de NBvT.

De NBvT is betrokken bij
haar leden, heeft de kennis
en kunde om haar leden naar
een hoger plan te helpen!
De NBvT straalt kwaliteit
en betrouwbaarheid uit bij
opdrachtgevers.
Geoffrey Harding, DGA De Jong’s Timmerfabriek BV
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In verbinding
Centrum Hout
Fabrikanten - groot en klein- van houten ramen en kozijnen,
trappen, binnen- en buitendeuren, prefab daken en houtskeletbouw staan samen sterker door zich te verenigen in de NBvT.
Samen met de houttoeleveranciers binnen de VVNH heeft de
NBvT het netwerk - en daarmee de slagkracht - verder vergroot
door de samen te werken binnen het Centrum Hout. Op het gebied van techniek, innovatie en ondersteuning bij certificering,
duurzaamheid en opleiding, in roerige- en voorspoedige tijden.

Gespecialiseerde
kennis
Vaak is het lastig een goed idee voor nieuwbouw of renovatie te vertalen naar een goed
ontwerp. Daarbij speelt ook de vraag of het ontwerp voldoet aan de wet- en regelgeving
een voorname rol. U kunt als lid met deze en andere vragen bij de specialisten van de NBvT
terecht. Onze medewerkers helpen u graag door gericht mee te denken en oplossingen aan
te dragen, waarbij ook toekomstig gebruik niet uit het oog wordt verloren. Onafhankelijk,
deskundig en kosteloos denken we met u mee. Ook architecten, aannemers, verenigingen
van eigenaren, professionele opdrachtgevers en particuliere afnemers kunnen bij de NBvT
terecht voor gespecialiseerd advies.

Wanneer je als ondernemer
met vragen over zowel
technisch inhoudelijke- als
vakgerichte regelgeving zit,
kan de NBvT je in contact
brengen met specialisten en
instanties om tot een antwoord
of oplossing te komen.
Marco Traas, directeur timmerfabriek De Mol. BV

Hans Crombeen, FNV

Cao & arbeids
voorwaarden
De NBvT vertegenwoordigt werkgevers in de totstandkoming van de collectieve arbeidsovereenkomst voor
de Timmerindustrie (cao). Leden kunnen met al hun vragen over de cao bij ons terecht. De medewerkers
van de NBvT zitten klaar om u duidelijkheid te geven over lonen, arbeidsvoorwaarden, werktijden,
verlofregelingen en het sociaal-en werkgelegenheidsfonds. Vragen over arbeids- en ontslagrecht en
medezeggenschap kunnen leden ook bij ons kwijt. De pensioenregeling voor de bouwnijverheid komt
eveneens met behulp van de NBvT tot stand. Met de sociale commissie van de NBvT en de vakbonden
denken we na over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe houden we medewerkers zo lang
mogelijk op een verantwoorde manier aan het werk? Als lid kunt u invloed uitoefenen op het beleid. Met
de SSWT (Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie) zetten we ons bovendien in
om de instroom van jongeren en zijinstromers richting de bedrijfstak te garanderen.
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Mijn ervaringen met de
NBvT zijn positief. In de
onderhandelingen voor
een nieuwe cao is zij een
pittige, maar rechtvaardige
gesprekspartner. Gericht
op het afsluiten van een
cao en verliest daarbij de
achterban én de belangen
van de werknemers niet
uit het oog.
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We timmeren aan
de (digitale) weg
via de campagne

Hout.
Natuurlijk
van nu.
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Een veilige
werkomgeving
De grondstof is dezelfde, de bedrijven verschillen. Veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn
voor aangesloten bedrijven echter altijd speerpunten. De Arboregels zijn duidelijk maar niet zelden
lastig te vertalen naar de praktijk. Leden van de NBvT profiteren daarom van specifieke oplossingen
op het gebied van Arbo in de timmerindustrie, dankzij instrumenten als de Arbo-catalogus en de
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Op verzoek krijgen leden individueel advies over veiligheid en
een gezond werkklimaat. Dat is handig want zo helpen we leden om zelf hun Arbozaken op orde te
brengen.
Om u op weg te helpen met het verder verbeteren van uw Arbo-beleid, krijgen (nieuwe) leden kosteloos
een nulmeting veiligheid aangeboden. Een Arbo-deskundige bezoekt uw bedrijf om verbeterpunten
te inventariseren en gezamenlijk tot praktische oplossingen te komen.

Ideaal dat we samen met de
NBvT aan de veiligheid van
onze medewerkers kunnen
werken. Het is, met name
voor kleinere bedrijven, bijna
ondoenlijk om alle regelgeving
zelf bij te houden. Daar heeft
een branchevereniging zeker
meerwaarde.
Rob Dekker, directeur Houtbouw ‘t Zand BV
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Passie
voor hout
De bindende factor van de timmerindustrie is de grondstof
hout. We delen met elkaar de passie voor hout. De NBvT wil
het bouwen in en met hout stimuleren en zo de markt voor
hout vergroten. Dat doen we door kwaliteit voorop te stellen en
hout als duurzaam bouwmateriaal te promoten. Tijdens goed
bezochte ledenvergaderingen en regiobijeenkomsten komen
leden met elkaar in contact. Met gelijkgestemden schakelt het
sneller, samenwerkingsverbanden komen makkelijker tot stand.
Op die manier bouwen we aan een sterke gemeenschappelijke
basis en zorgen we er samen voor dat hout positief op de kaart
komt te staan.

NBvT staat voor mij voor;
betrokken en aandacht voor
gezamenlijke belangen.
Rob van den Oudenrijn,
directeur Van den Oudenrijn BV
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De NBvT maakt werk van
zaken die voor een individueel
lid vaak buiten de scope en
dus directe aandacht voor de
dagelijkse gang van zaken
vallen, terwijl deze op termijn
de praktijk zeker beïnvloeden.
Dennis Gijsman, directeur Van Vuuren Grou BV
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Nieuwe regels,
wetten en normen
De nieuwe of gewijzigde regels en normen volgen elkaar in hoog tempo op. Het bijhouden
van normen, eisen aan certificering en wet- en regelgeving is een tijdrovende bezigheid. De
NBvT biedt hierbij uitkomst. We volgen de ontwikkeling van nieuwe en te wijzigen regels en
bepalingen op de voet en adviseren over wat die veranderingen in de praktijk betekenen.
Dit doen de NBvT-specialisten zelf, maar vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met
de collega’s binnen het Centrum Hout. Bovendien lobbyen we voor onze leden op die
plekken waar invloed op het (politieke) proces kan worden uitgeoefend. Zo is de NBvT
vertegenwoordigd in een groot aantal norm-commissies, zowel nationaal als internationaal.
Privaatrechtelijk en publiekrechtelijk. Instanties als CEI-Bois, Eurowindoor, VNO NCW,
FNV en CNV. We zitten er aan tafel.

Goede
opleidingen
Goede opleidingen zijn van belang voor een sterke timmerindustrie. De technische
ontwikkelingen staan niet stil, de houtbranche ontwikkelt zich in rap tempo tot een uiterst
moderne industrie. Wij zitten met vele spelers uit het opleidingsveld aan tafel. Dankzij diverse
samenwerkingsverbanden die zo ontstaan, vinden leden een divers aanbod opleidingen
en workshops bij de NBvT. Van kennisverdieping in de opleiding ‘Managementopleiding
Industrieel Bouwen met Hout’ tot workshops rondom vakkennis, technische vaardigheden
en bijvoorbeeld het omgaan met nieuwe media en marketing & communicatie.
De tweejarige Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout is door de NBvT
ontwikkeld en is vooral bedoeld voor ambitieuze medewerkers en bedrijfsopvolgers. Van
strategische marketing en businessmodellen tot P&O en financieel management, het komt
allemaal aan de orde. Verdieping van de kennis over hout, productie, procesoptimalisatie
met LEAN en QRM, strategische inkoop en de positie in de bouwkolom. Ook duurzaam
ondernemen, robotisering en technische innovaties komen aan bod. Deze opleiding wordt
gegeven door docenten uit, of direct betrokken bij, de praktijk. Zij zijn op de hoogte van
de nieuwste ontwikkelingen! Zo biedt deze opleiding een complete managementbagage
binnen een uiterst aantrekkelijke branche.

Zorg dat je met kennis
je klant altijd een paar
stappen voor blijft. Alleen
dan verwerf je het aandeel
waarop hout recht heeft.
prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, onafhankelijk voorzitter sectie VHSB
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De NBvT is voor ons
een laagdrempelige
branchevereniging met
korte lijnen en veel kennis
over de grondstof hout in de
bouw en haar toepassingen
daarin, waarbij ook op
de overige aspecten van
de bedrijfsvoering, zoals
MVO en marketing, goede
ondersteuning geboden wordt.
Harry Sep, directeur Trappenfabriek Vermeulen BV

Hout in de
schijnwerpers
De NBvT is continu bezig om zowel off- als online een stevige positie te verwerven voor alle productgroepen
en de grondstof hout. De vereniging bouwt aan zichtbaarheid en vindbaarheid voor iedere productgroep
en voor individuele leden. Dit doen we onder andere door zichtbaar te zijn in vakbladen, een heldere
en sterk groeiende strategie voor social media en internet marketing, public relations en deelname aan
relevante beurzen. We produceren niet alleen informatie, voor de leden is het mogelijk om deel te nemen
aan allerlei trainingen op het gebied van online en offline marketing. Het promoten van hout kunnen we
niet alleen!
Leden profiteren daarnaast van inzichten in de markt en economische ontwikkelingen dankzij de online
benchmark van de NBvT en de Buildsight prognoserapporten.
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Verantwoord
ondernemen
Hout is een fantastisch en verantwoord bouwmateriaal. Deze uitspraak kunnen we op
basis van jarenlang gedegen wetenschappelijk onderzoek met een gerust hart doen.
De milieuprestaties van kozijnen, binnen- en buitendeuren, trappen, houtconstructies,
wanden, daken en vloeren zijn uitvoerig onder de loep genomen. De kosten voor dit soort
dure, tijd- en kennisintensieve trajecten zijn voor individuele bedrijven niet op te hoesten.
Samen kunnen we dergelijke onderzoeken wel bekostigen. En door het vergroten van
onze kennis over de milieuvoordelen van hout als bouwmateriaal, kunnen we als branche
beter aan de steeds verder groeiende vraag naar duurzame bouwmaterialen voldoen.
Met het klimaatakkoord en de energiediscussie wordt duurzaamheid ineens ‘big business’.
Als branchevereniging behartigen we ook hierin de belangen van onze leden. Hout is het
enige bouwmateriaal dat CO2 opslaat en gedurende de levensduur vasthoudt. Dat is nog
onvoldoende bekend en dat willen we veranderen!

Duurzaam bouwen met hout
zal de komende jaren meer en
meer de regel worden. In het
kader van het klimaatbeleid en
de circulaire economie is het
de logische keuze.
Mariëtte Willems, Adviseur Techniek
en Regelgeving
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Secties
De NBvT is opgedeeld in zes secties;
vijf productsecties en de sectie Jong
Management. Sommige leden zijn, gezien
hun producten, actief in meerdere secties.
In diverse thematisch georganiseerde
werkgroepen of commissies wordt kennis
gedeeld, de marktbrede marketingstrategie
bepaald, regelgeving toegelicht en worden
de nieuwste technieken behandeld. De NBvT
ondersteunt de secties op inhoudelijk en/of
op administratief gebied. Zo blijft er, naast
de afhandeling van alle serieuze zaken die
aandacht verdienen, genoeg tijd over om
elkaar informeel te ontmoeten!

Buitendeuren

De Sectie Kozijnen is de grootste sectie binnen de

Ook de Sectie Buitendeuren houdt zich actief bezig

NBvT. De technische commissie van deze sectie

met de (technische) normen die aan buitendeuren

werkt

technische

worden gesteld. Op deze manier kunnen zij snel

kwesties uit. Ook verzorgt de Sectie Kozijnen de

inspringen op onderwerpen die direct aandacht

online KVT (Kwaliteitseisen Voor Timmerwerk). In de

verdienen.

in

verschillende

werkgroepen
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Kozijnen

marketingcommissie wordt in samenwerking met de
marketing & communicatieafdeling van de NBvT de

Jong Management

marketingstrategie uitgezet.

Jonge managers (tot 45 jaar) zijn van harte welkom
bij de sectie Jong Management. Deze groep ontplooit

Trappen

diverse ontwikkelingsgerichte en gezellige activiteiten.

De lidbedrijven van de Sectie Trappen versterken

Ook bezoekt Jong Management andere lidbedrijven

elkaar binnen diverse thematische commissies. Zo is

om te leren van elkaars bedrijfsvoering.

de technische commissie van de Sectie Trappen op
zoek naar manieren om de gebruiksvriendelijkheid en
veiligheid te optimaliseren. Zo stond brandveiligheid
van houten trappen een tijdlang centraal in de
activiteiten van deze specialistische groep. In de
marketingcommissie bekijken aangesloten bedrijven
hoe en met welke middelen de markt kan worden
vergroot.

Houtskeletbouw
In de sectie VHSB is de laatste tijd veel aandacht
uitgegaan naar het aardbevingsbestendig bouwen.
Uit onderzoek blijkt dat houtskeletbouw de meest
geschikte bouwmethode is in het aardbevingsgebied.
De stuurgroep kwaliteit van de sectie buigt zich over
kwaliteitseisen en heeft bijzondere aandacht voor
constructieve aspecten.

Binnendeuren
De Sectie Binnendeuren heeft een actieve technische
commissie

waar

voor

technische

aspecten

alle

van

leden

het

interessante

product

worden

bestudeerd. Ook nieuwe (Europese) regelgeving wordt
nauwlettend gevolgd. Een voorbeeld is de Europese
regelgeving op het gebied van rook- en brandwerende
deurconstructies. NEN normen en het Bouwbesluit
vormen natuurlijk ook een onderdeel van de scope
van de Sectie Binnendeuren.

De NBvT
ondersteunt
secties op
inhoudelijk en/of
administratief
gebied.
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159000
gemiddelde
omzet per
werknemer
(2018)

scholing en begeleiding, expertise,

vraagbaak, samenwerking met universiteiten
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Kennis Kennis delen en verbinden,

en adviesbureaus, Arbo-vraagstukken

Netwerk

Regiobijeenkomsten en ALV,

kennis en ervaring van andere leden,
samenwerking en ketenoverleg,

convenanten
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Marketing

Marktonderzoeken en marktbewerking,

hout prominent op de kaart,
benchmark, de branchevereniging staat

voor kwaliteit naar klanten (KVT, CoC, Hout 100%)

Invloed

Lobby en vertegenwoordiging in
media en politiek, cao onderhandelingen,

invloed en betrokkenheid bij regelgeving

Meer lezen?
Bekijk het jaarverslag van Centrum Hout (NBvT en VVNH) op nbvt.nl.
Leden van de NBvT kunnen inloggen op een afgeschermd deel van de website,met meer
informatie, rekentools en rapportages.

Zoekt u een contactpersoon?
Die vindt u hier: https://nbvt.nl/over-de-nbvt/wie-zijn-wij

Kosten
Nu weet u wat een lidmaatschap van de NBvT u en uw bedrijf oplevert.
Wilt u weten wat het kost? Ga naar: https://nbvt.nl/over-de-nbvt/bereken-uw-contributie

Volg de NBvT op
https://www.linkedin.com/company/nederlandse-bond-van-timmerfabrikanten/
https://twitter.com/DeNBvT

Deze brochure is gepubliceerd door de Nederlandse
Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

Contactgegevens
Nederlandse Branchevereniging
voor de Timmerindustrie NBvT
Westeinde 10
1334 BK Almere Buiten
036 - 203 0356 (algemeen)
036 - 200 5158 (administratie)
036 - 200 5159 (techniek)
info@nbvt.nl
www.nbvt.nl

