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Gezocht! 
m/v uit het juiste
hout gesneden 
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Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met 

het paritair comité voor Stoffering en Houtbewerking 

en met ML ADVISIE dat de arbeidsmarktstudie

 ‘Hout 2010’ realiseerde.
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Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met 
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Het Opleidingscentrum Hout 
maakt werk van 

werkgelegenheid

In 1988 richtten de sociale partners van de sector 

Stoffering en Houtbewerking het Opleidingscen-

trum Hout op. In de aanvangsperiode trachtte 

deze vzw de instroom van werkkrachten in de sec-

tor te verbeteren, door samen te werken met het 

onderwijs en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-

middeling en Beroepsopleiding (VDAB). 

Zo werden modulaire basisopleidingen voor werk-

zoekenden georganiseerd in verschillende provin-

cies. Een groot aantal ondernemingen gaf zich op 

als ‘peter’ en engageerde zich om de werkzoeken-

de na de opleiding aan te werven. Op die manier 

vonden ongeveer 70 mensen per jaar een nieuwe 

en boeiende job.

Enkele jaren later, onder druk van de crisis, de 

technologische evolutie en de internationale con-

currentie, kwamen de competenties van de werk-

nemers onder vuur. Er moest worden gezocht naar 

her- en bijscholingen om het kapitaal aan arbeids-

krachten niet te verliezen. 

In december 2000 sloot de bedrijfskolom Hout 

een akkoord met de Vlaamse Regering, onder  

impuls van toenmalig minister van tewerkstelling 

Renaat Landuyt. Door dit akkoord werd het actie-

terrein van het Opleidingscentrum Hout uitgebreid 

met o.a. vacaturewerking. Het is de bedoeling om 

ook met de Waalse regering tot een soortgelijke  

samenwerking te komen.

Het Opleidingscentrum Hout streeft naar een zo 

groot mogelijk draagvlak voor zijn activiteiten. 

Daarom wordt er met alle betrokkenen samen-

gewerkt: onder meer de sociale partners van de 

sector Stoffering en Houtbewerking, het TCHN, 

onderwijs, de SYNTRA en de interimkantoren.

CONTRACT
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Hout
brengt je talent 

tot leven

Wil je werk met toekomst? 

Een job vol variatie, waarin je zowel je handen als 

je verstand gebruikt? Dan klop je best aan bij de 

hout- en meubelsector. Want hout brengt je talent 

tot leven. Of je nu scholier, werkzoekende of vol-

leerd vakman bent.

De hout- en meubelsector biedt je een grote keu-

ze. De branche telt honderden kleine en grote be-

drijven met hun eigen specialiteit: houtproducten, 

parket, ramen en deuren, meubels, restauratie… 

De beroepen die je kan uitoefenen zijn al even ge-

varieerd: van meubelmaker tot oppervlaktebehan-

delaar en van meubelstoffeerder tot standenbou-

wer. Dankzij het enorme aanbod vind je zeker een 

job die je als gegoten zit.

Welke voordelen wil je nog meer? 

Goede arbeidsvoorwaarden, werk in eigen streek, 

gratis vorming en opleiding? In de houtsector hoef 

je daar geen boom over op te zetten.

Het spreekt gewoon voor zich. 

 

Je moet wél bereid zijn om levenslang te leren. 

Want de hout- en meubeltak is permanent in 

beweging. Niet alleen gaat de technologie met 

sprongen vooruit, de bedrijven moeten zich ook 

soepel aanpassen aan de markt. Aan je kennis en 

vaardigheden wordt dus voortdurend getimmerd 

en geschaafd. Dat maakt je job extra interessant 

en geeft je de kans om te groeien in je vak.

Lees op de volgende pagina’s wat de hout- en 

meubelsector je te bieden heeft: 

 

Je bent scholier (16 jaar of ouder) 

en wil deeltijds werken: ga naar pag. 5

Je bent werkzoekende 

en wil gratis opgeleid worden: ga naar pag. 6 

Je wil een specifieke houtopleiding of 

bijscholing volgen: ga naar pag. 8 

Je zoekt een (nieuwe) job 

in de houtsector: 

ga naar pag. 11



5

Lerend 
werken,
werkend leren.
De ideale
combinatie

Je bent scholier 
en wil deeltijds werken?

mie op. En als je met succes de eindproef aflegt, 

krijg je opnieuw een premie en een getuigschrift. 

Bovendien maak je een goede kans op een vol-

tijdse baan in het bedrijf waar je de opleiding hebt 

gevolgd. Want vacatures zijn er bij de vleet in de 

hout- en meubelsector. 

De coördinatie gebeurt door het Opleidingscen-

trum Hout.

Je handen jeuken om met hout te werken?  

Dan hoef je niet voltijds op de schoolbanken  

te blijven zitten. Want vanaf je 16de kan je het deel-

tijds onderwijs combineren met werkervaring.

Deze opleidingen in de hout- en meubelindustrie 

duren één tot drie jaar, afhankelijk van de speciali-

satie. Bovendien word je er nog voor betaald ook: 

van de werkgever krijg je een wettelijk vastgelegde 

leervergoeding.

In het begin van de opleiding krijg je van de sec-

tor een gevulde gereedschapskoffer cadeau. Als je 

slaagt in de tussentijdse proef, strijk je een pre-



Jouw 
springplank voor 

een vaste job

Je zoekt werk en wil 
gratis opgeleid worden?
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Als werkzoekende hoef je niet bij de pakken te blij-

ven zitten. Dankzij de opleidingen die de hout- en 

meubelsector aanbiedt, leer je makkelijk een nieu-

we stiel. Zonder je uitkering te verliezen en zonder 

dat het je wat kost, kan je ofwel een basiscursus 

volgen bij de VDAB, ofwel het vak leren in een 

bedrijf. De laatste mogelijkheid heet ‘Individuele 

Beroepsopleiding in de Onderneming’ (IBO). Het 

is je springplank naar een vaste job boordevol af-

wisseling. 

Basisopleiding bij de VDAB

Het Opleidingscentrum Hout organiseert deze 

basisopleiding in samenwerking met de vier hout-

centra van de VDAB. Je kan de opleiding volgen 

in Mechelen, Roeselare, Tongeren of Wondelgem. 

Met de centra van Oudenaarde en Peer wordt sa-

mengewerkt voor de basisopleiding meubelstof-

feren.

Je hoeft geen spaander van hout af te weten, om 

aan deze cursus deel te nemen. De enige vereiste 

is dat je gemotiveerd bent. Als je na deze oplei-

ding aan de slag gaat in de hout- en meubelsector, 

krijg je een aanmoedigingspremie. Zo worden je 

inspanningen dubbel en dik beloond.

Jouw 
springplank voor 

een vaste job

Je zoekt werk en wil 
gratis opgeleid worden?



Het vak leren op de werkvloer (IBO)  

Ondernemers vormen werkzoekenden. Dat is het 

motto van de ‘Individuele Beroepsopleiding in de 

Onderneming’. Je krijgt de kans om de stiel te leren 

op de werkvloer. Alle werkzoekenden komen in aan-

merking voor deze regeling: uitkeringsgerechtigde 

werklozen, schoolverlaters, bestaansminimumtrek-

kers, deeltijds leerplichtigen, enzovoort.

Het IBO-contract biedt je eigenlijk niets dan

voordelen: 

je normale uitkering loopt door en daar bovenop 

krijg je nog een verplaatsingsvergoeding en een 

productiviteitspremie. 

de werkgever verplicht zich ertoe om je na de op-

leiding in dienst te nemen, met een contract van 

onbepaalde duur en voor de functie die je hebt 

geleerd.

Interesse?

Bel 02 558 15 51

of surf naar www.och-cfb.be
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Welke beroepen 1 
kan je allemaal 

leren?

Meubelmaker (m/v)
Tafels en kasten, bureaus en bedden: de meubel-
maker weet precies hoe ze te vervaardigen. Op ba-
sis van een werktekening brengt hij elke opdracht 
tot een goed einde met handgereedschap en mo-
derne machines. Al is de meubelsector geëvolu-
eerd naar een industriële productie, de meubelma-
ker blijft toch belangrijk. Hij ontwikkelt zich steeds 
meer tot een creatieve duizendpoot die meubelen 
ontwerpt, restaureert of aanpast aan het interieur.
                                                                                  

Interieurbouwer (m/v)
De interieurbouwer maakt hoofdzakelijk meubilair 
op maat en staat in voor de plaatsing ervan. Denk 
hierbij vooral aan keukens, inrichting van winkels, 
horecazaken en kantoren. De interieurbouwer is 
niet zelden verantwoordelijk voor de totale ver-
bouwing of aankleding van een interieur. Hij is 
dus een echte kei in maatwerk.
                                                                                  

Werkplaatsschrijnwerker (m/v)
De werkplaatsschrijnwerker is verantwoordelijk 
voor de bediening van diverse houtbewerkings-
machines, ook geavanceerde, computergestuurde 
machines, waarmee hij houten bouwelemen-
ten maakt zoals ramen, deuren of dakspanten.  
Bovendien kan hij ook goed overweg met handge-
reedschap.
                                                                                  

Karkassenmaker (m/v)
De karkassenmaker vervaardigt het karkas of ge-
raamte van zitmeubelen. Dit bestaat uit massief 
hout of plaatmateriaal. Naast zetelkarkassen kan 
het ook voorkomen dat hij stoelen maakt.
                                                                                  

Machinaal houtbewerker (m/v)
Een machinaal houtbewerker kan polyvalent ver-
schillende (al dan niet computergestuurde) hout-
bewerkingsmachines bedienen. Door zijn veelzij-
digheid is de machinaal houtbewerker onmisbaar 
in het productieproces. Zagen, schaven, lijmen, 
schuren, frezen en boren hebben voor hem geen 
geheimen.
                                                                                  

Oppervlaktebehandelaar (m/v)
De oppervlaktebehandelaar is gespecialiseerd in af-
werken van halfafgewerkte of afgewerkte meubelen 
of houten onderdelen. Hij doet dit meestal met het 
spuitpistool en heeft uiteraard een grondige kennis 
van verven, vernissen en andere afwerkingsproduc-
ten.
                                                                                  

De beroepsnamen zijn in hun meest gangbare vorm weergegeven. 
Dit doet niets af aan het feit dat zowel mannen als vrouwen het beroep 
kunnen uitoefenen.

1 
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Welke beroepen 
kan je allemaal 

leren?

Meubelstoffeerder (m/v)
De meubelstoffeerder bekleedt zitmeubelen met 
stof of leder, zodat de zetel of stoel niet alleen 
comfortabel is, maar er ook goed uitziet. Hij weet 
ook de bekleding en het vulsel van oude zitmeube-
len te vernieuwen.
                                                                                  

Snijdster/Stikster (m/v)
Deze vakvrouw meet en knipt patronen uit in stof 
of leder. Vervolgens stikt ze de onderdelen samen 
tot zetel-, kussen- of matrashoezen. 
                                                                                  

Productieoperator Hout (m/v)
De productieoperator is opgeleid om automati-
sche straten voor houtbewerking in te stellen en 
te bedienen. Hij zorgt voor een vlot verloop van de 
productielijn en weet ook kleine technische storin-
gen op te lossen. Hij voert ook regelmatig kwali-
teitscontroles uit.
                                                                                  

Procesoperator Hout (m/v)
De procesoperator bedient de volautomatische 
machines voor de productie of bekleding van 
plaatmaterialen. Vanuit de controlekamer zorgt 
hij voor een vlot verloop van het proces. Hij kan 
kleine afwijkingen corrigeren en technische storin-
gen oplossen.

                                                                                  

Onderhoudstechnicus (m/v)
Hij staat in voor het technische onderhoud en de 
herstellingen van het machinepark, zodat een op-
timale bedrijfszekerheid gewaarborgd is.

                                                                                  

Kistenmaker (m/v)
Hij vervaardigt kisten, paletten, kratten en/of bo-
bijnrollen op maat.
                                                                                  

Industriële verpakker (m/v)
Hij zorgt voor het inpakken van machines, elektro-
nische onderdelen en andere kwetsbare goederen 
voor transport per boot, vliegtuig of trein. Hier-
voor gebruikt hij hout en andere materialen.
                                                                                  

Muziekinstrumentenbouwer (m/v)
Ook vandaag is er nog vraag naar dit traditionele 
ambacht om allerlei muziekinstrumenten (gitaren, 
blokfluiten, piano’s, orgels, violen en noem maar op) 
te bouwen en te restaureren. 
                                                                                  

Modelmaker-matrijzenbouw (m/v)
Maakt houten kernvormen of matrijzen voor de 
ijzer- en staalgieterij of voor de kunststoffenin-
dustrie. Hij kan de modellen of matrijzen uiterst 
nauwkeurig afwerken. Een zeer goed ruimtelijk in-
zicht is onontbeerlijk voor de modelmaker.
                                                                                  

Decor- en standenbouwer (m/v)
Deze veelzijdig en creatieve vakman bouwt stan-
den op maat voor beurzen en tentoonstellingen. 
Hij wordt echter net zo goed gevraagd voor het 
bouwen van theaterdecors en film- of tv-sets.
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www.och-cfb.be

In de hout- en meubelbranche is er een lange lijst 

openstaande betrekkingen. Zowel geschoolde als 

ongeschoolde werknemers worden met open ar-

men verwelkomd. Als je een hart hebt voor hout en 

graag de handen uit de mouwen steekt, raak je dus 

vlot aan een job.

De snelste weg naar werk in de houtsector is het 

internet. Surf naar www.och-cfb.be en raadpleeg de 

vacaturedatabank van het OCH. Via deze website 

kan je ook spontaan solliciteren en je curriculum 

vitae verspreiden. De werkaanbieder die interesse 

heeft in je profiel, kan dan zelf contact met je opne-

men. Deze service is volledig gratis.

Elk jaar worden meer dan 500 vacatures ingevuld 

dankzij deze databank. Een reden te meer om zelf 

eens een kijkje te nemen.

100den 
vacatures 
in 1 muisklik: 

Je zoekt een (nieuwe) job 
in de houtsector?



12

Wat doet het Opleidingscentrum Hout

voor de ondernemingen?

Informatie voor werkgevers

Het Opleidingscentrum Hout is al sinds 1988 de 

bevoorrechte partner van grote en kleine onderne-

mers. We luisteren naar uw noden en proberen in 

te spelen op de concrete opleidingsbehoeften van 

uw werknemers. Als onafhankelijke organisatie 

hebben we een echte scharnierfunctie tussen het 

bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en het onderwijs. 

Zo leggen we de basis voor nieuwe en vruchtbare 

samenwerkingsvormen in de hout- en meubel-

branche.

Levenslang leren in de praktijk

Over levenslang leren wordt veel gesproken, maar 

hoe zet je het om in de praktijk? Het Opleidings-

centrum Hout heeft op dit vlak veel ervaring en 

helpt u om de vormingsbehoeften in uw bedrijf 

gestructureerd aan te pakken:

Opleiding ‘on the job’

U wilt bepaalde werknemers op de werkvloer 

trainen? Het OCH biedt zowel algemene als 

specifieke leerprogramma’s aan voor de diverse 

subsectoren. Deze opleidingen worden door 

het paritair comité erkend voor het ‘Betaald 

Educatief Verlof’. De persoon die deze oplei-

dingen geeft, komt zelf in aanmerking voor een 

gratis externe opleiding tot instructeur. Het suc-

ces van deze formule is groot: zo realiseert het 

OCH elk jaar meer dan 40.000 uur training.
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Opleiding buiten de onderneming

In samenwerking met onder andere de VDAB 

in Vlaanderen en Forem in Wallonië wordt een 

hele waaier opleidingsmogelijkheden aange-

boden. Sommige zijn betalend, andere gratis 

dankzij subsidies van de regionale of Europese 

overheden. Als er minstens 32 uur les wordt ge-

volgd, kan de opleiding in aanmerking komen 

voor het ‘Betaald Educatief Verlof’. 

Voor de  betalende opleidingen worden kortin-

gen bedongen. Een kalender met de opleidin-

gen wordt u driemaal per jaar aangeboden. 

Elk jaar helpt het OCH meer dan 300 bedrijven 

aan een passende externe training: in totaal 

goed voor meer dan 20.000 opleidingsuren.

Opleiding op maat

U wilt uw werknemers een opleiding geven op 

maat van uw behoeften? Ook dan kan u rekenen 

op de deskundige begeleiding van het OCH. 

Neem met ons contact op en we werken een 

formule uit die precies aan uw noden beant-

woordt. Bovendien verliezen we ook het kosten-

plaatje niet uit het oog. We bedingen gunstige 

voorwaarden bij externe partners.
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De Individuele Beroepsopleiding 

in de Onderneming (IBO)

Het Opleidingscentrum Hout helpt u bij de aan-

werving van een werknemer met een IBO-contract. 

Onze consulent geeft u het nodige advies, neemt 

alle administratie op zich en verzorgt ook de con-

tacten met de VDAB in uw regio. U verbindt zich 

ertoe de cursist goed te begeleiden en hem of haar 

een praktische beroepsopleiding te geven. 

Vacaturedatabank op het internet

Hebt u in uw bedrijf nood aan een arbeider of vak-

man met een hart voor hout? Dankzij de vacature-

databank kan u in één keer honderden sollicitan-

ten bereiken.

Beleid voor werknemers

uit specifieke doelgroepen

Om de kansen van bepaalde doelgroepen (oude-

ren, allochtonen, vrouwen, andersvaliden) op de 

arbeidsmarkt te verbeteren, vraagt de overheid een 

bijzondere inspanning aan de sector. Het OCH 

helpt u bij het opstellen van een diversiteitsplan 

op maat van uw onderneming.

Wat doet het Opleidingscentrum Hout

voor de ondernemingen?
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Begeleiding bij individueel en collectief ontslag 

Bij een ontslagprocedure zorgt het OCH voor de 

begeleiding van de ontslagen werknemers zodat 

ze nieuwe kansen krijgen in de hout- en meubel-

sector. 

Wie komt in aanmerking voor deze begeleiding? 

Bij individueel ontslag: de arbeider of arbeidster 

die 45 jaar of ouder is en de arbeider of arbeidster 

die 40 jaar of ouder is en minstens 5 jaar in dienst 

is bij het bedrijf. Bij een herstructurering met col-

lectief ontslag kan de hele groep ontslagbegelei-

ding krijgen.

Het OCH speelt hier de rol van coördinator. Als er 

sprake is van een herstructurering of faillissement, 

zorgt onze consulent voor de eerste informatiever-

gadering in samenwerking met desgevallend het 

Vlaams Herplaatsingsfonds en/of de curator. Door 

de tussenkomst van het OCH wordt de termijn die 

verloopt tussen het ontslag en de eerste begelei-

dingssessie sterk ingekort. Zo vergroot de kans op 

een snelle en succesvolle wedertewerkstelling. 
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Stimuleren van bedrijfsstages

Ondernemingen die stagiairs willen aannemen, 

worden bij het OCH geregistreerd. Ze krijgen een 

map met alle informatie rond de leerlingenstage. 

De consulenten van het OCH houden nauw con-

tact met de scholen via plaatsbezoeken en via de 

onderwijswerkgroep waarin de vier schoolnetten 

een vertegenwoordiger hebben. 

Modulair beroepsonderwijs

De sector pleit al jaren voor het modulair organi-

seren van de leerprogramma’s in het beroepson-

derwijs. Dit geeft jongeren die zonder diploma af-

studeren toch de kans om zich op de arbeidsmarkt 

te profileren. Bovendien kunnen ze later via een 

andere weg de niet-gevolgde modules inhalen. 

Samen met vrijwilligers uit het onderwijs en het 

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid 

worden handboeken geschreven. Ze zijn een niet 

te missen aanvulling bij de bestaande boeken over 

hout. Ze geven een overzicht van de hedendaagse 

producten, technieken en toepassingen.

De leraars genieten van gunstvoorwaarden.

Wat doet het

OCH 
voor het

onderwijs?

Informatie voor leraars 
in hout en stoffering

Als leraar in het hout- en meubelonderwijs hebt 

u het niet onder de markt. Uw werk wordt niet al-

tijd naar waarde geschat, ondanks de hoge sociale 

en economische relevantie ervan. Want waar zou 

onze samenleving staan zonder goede en veelzij-

dige vakmensen? 

Gelukkig staat u niet helemaal alleen voor de klas. 

Het Opleidingscentrum Hout ondersteunt u op 

verschillende vlakken: door het organiseren van 

studiedagen, het versoepelen van bedrijfsstages 

en het aanreiken van didactisch materiaal. 

Leraars in de schoolbanken

Jaarlijks richt het OCH informatiedagen in voor 

leerkrachten over actuele thema’s. Hierdoor kan 

u op de hoogte blijven van de evoluties binnen de 

sector. Enkele thema’s: afwerking, schuurtechnie-

ken, lijmen… Tevens worden bezoeken georgani-

seerd aan interessante bedrijven in de hout- en 

meubelsector. Een boeiende kans om oog in oog 

te staan met de praktijk.
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Documentatie voor het onderwijs

Syllabi

De syllabi van studiedagen, infodagen en opleidin-

gen van het OCH zijn te koop. Het zijn handige 

naslagwerken voor iedereen die bij het hout- en 

meubelvak betrokken is.

Video’s 

Het OCH werkte mee aan enkele video’s over de 

evolutie van productietechnieken in de houtsector. 

Deze films belichten de verschillende beroepen in 

de sector en promoten het gebruik van hout. Een 

aantal video’s werd verwezenlijkt in het kader van 

schooltelevisie en heeft dus ook een pedagogisch 

doel. 

Cd-rom

Het OCH verdeelt ook enkele CD-roms met 

betrekking tot hout:

 Houtsoorten: interactief met meer dan 

 400 houtsoorten (Frans en Engels)

 Drogen van hout (Frans)

 Het slijpen van zagen (Frans)

Bezoek geregeld onze website voor de 

laatste gegevens.
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Arbeidsmarktstudie ‘Hout 2010’

Een blik in de toekomst

1 Het onderwijs mist de aansluiting  op de be-

hoeften van de sector

De bedrijfswereld is bezorgd over de kwali-

teit van het onderwijs en de aansluiting op de 

behoeften van de sector. Het houtonderwijs 

moet opnieuw een sterk imago opbouwen 

en de scholen moeten zich sterker profileren.  

Het onderwijs dient een degelijke basisoplei-

ding te verstrekken, rekening houdend met de 

behoeften en kenmerken van de omliggende be-

drijven.

2 Knelpuntvacatures ontstaan door geen of onge-

schikt aanbod en diffuse vereisten

Aan de vraagzijde is er een waaier aan functie-

profielen met diverse competentievereisten, die 

onvoldoende bekend zijn bij de werkzoekenden. 

De beste weg naar werk is een stage of interim-

overeenkomst. Bij de selectie primeert de ar-

beidsattitude boven de competentievereisten.

3 Zowel werkgevers als werknemers vinden oplei-

ding een dringende noodzaak

De voorkeur gaat naar interne opleidingen,  

op maat van het bedrijf en sterk functiegericht.  

De opleidingsbehoeften en -inspanningen ver-

schillen sterk van bedrijf tot bedrijf. De KMO’s 

dringen aan op maatwerk en multi-inzetbaar-

heid van het personeel. De competentievereis-

ten en het vakmanschap worden vanuit die hoek 

ruim gedefinieerd.

Hoe zal de houtsector er uitzien in 2010? Met die 

vraag voor ogen, liet het OCH een onderzoek uit-

voeren bij werkgevers, werknemers en belangen-

groepen. Het doel was om een zicht te krijgen op 

de kansen en knelpunten in de houtsector van 

morgen.

De studie schetst een opmerkelijk toekomstbeeld. 

De Belgische houtsector ontsnapt niet aan de toe-

nemende internationale concurrentie en concen-

tratie. Dat leidt vooral tot het verdwijnen van pro-

ductievestigingen. De ondernemingen die in 2010 

zullen overblijven, zullen minder zelf vervaardi-

gen. Ze zullen bepaalde onderdelen importeren, 

werken met onderaannemers of volledig overge-

stapt zijn van productie naar distributie.

Belangrijke aandachtspunten voor de toekomst 

zijn: productontwikkeling en design, diversificatie, 

maatwerk, gebruik van alternatieve materialen, 

doorgedreven automatisering, just-in-time pro-

ductie en kostprijsbeheersing.

Uit het onderzoek kunnen nog enkele interessante 

conclusies getrokken worden: 
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4 Diversiteit is al aanwezig maar diversiteitsplan-

nen zijn geen prioriteit

Gezien de ondernemingen sterk gericht zijn op 

kostenbeheersing, denken ze tweemaal na voor 

ze middelen uittrekken voor de begeleiding van 

specifieke personeelsgroepen. Het opstellen 

van diversiteitsplannen is geen prioriteit. Toch  

kan een diversiteitsplan aangewezen zijn om te 

putten uit het marktaanbod en om extra aan-

dacht te schenken aan werkzoekenden beho-

rend tot één van de kansengroepen.

5 Personeelsbeleid  is impliciet, informeel en fa-

miliaal

Het familiale karakter van de ondernemingen 

in de hout- en meubelbranche zorgt voor een 

aparte mentaliteit. Belangrijk is het wij-gevoel, 

het respect voor de tradities van het huis. Op 

de werkvloer gaan informele omgangsvormen 

gepaard met een directe sociale controle. Ook 

de personeelszaken worden eerder informeel, 

pragmatisch en geïmproviseerd aangepakt. 

Onze bedenkingen? Een gestructureerd perso-

neelsbeleid kan de KMO wellicht beter voorbe-

reiden op belangrijke uitdagingen: het behoud 

van kennis en expertise, multi-inzetbaarheid 

en competentieontwikkeling, voorkomen en 

remediëren van knelpuntvacatures, aandacht 

voor motivatie en begeleiding, belang van een 

efficiënte werkorganisatie, toenemende diversi-

teit…

6 Geen mobiliteitsproblemen door werk in eigen 

streek

Voor de meeste werknemers is de werkaf-

stand minder dan 10 km. Enerzijds rekruteren 

de bedrijven sterk regionaal, anderzijds zoe-

ken veel werknemers een job dicht bij huis.  

In veel gevallen worden de fiets of het openbaar 

vervoer gebruikt.

De tekst van deze brochure werd met de grootste zorg opgesteld. 
Mochten er toch fouten of onvolledigheden in vermeld staan,
dan kan het OCH hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
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