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Hout zoekt Vrouw 2009 groot succes
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Ook de tweede editie van het door Houtwereld georganiseerde netwerkevent Hout zoekt
Vrouw is op een groot succes uitgedraaid. Op donderdag 15 oktober meldden zich meer
dan zeventig vrouwen bij gastbedrijf JéWé in Gorinchem. Na een rondleiding door een
deel van dit bedrijf werd de bijeenkomst in het centrum van Gorinchem voortgezet. Het
enthousiasme van de deelneemsters was minstens zo groot als in 2008.

Vorig jaar vond in Huizen de eerste
editie van Hout zoekt Vrouw plaats.
Het idee was om de wel degelijk in
de houtbranche actieve, maar te
gelijkertijd zeer verspreid werk
zaam zijnde dames bijeen te bren
gen. Zij kregen de gelegenheid om
kennis te maken met elkaar en el
kaars bedrijven. Ongeveer zestig
dames uit diverse bedrijfstakken
van de houtsector, en met uiteen
lopende functies, namen met veel
plezier deel. De roep om een ver
volg bleef dan ook niet uit.
Het programma van Hout zoekt
Vrouw 2009 had bewust meer in
houdelijke elementen. Bovendien
werd besloten vanaf nu ‘on tour’ te
gaan en daarbij elk jaar neer te
strijken bij een gastbedrijf. Pro
ductiebedrijf JéWé en verkoop
maatschappij JéWéRET in Gorin
chem hadden daarbij de primeur.
Na een welkomstwoord door de
hoofdredacteur van Houtwereld,
Marleen van Herwijnen, lichtte
gastvrouw Petra Geeve, hoofd in
koop ruw hout, in woord en beeld
het bedrijf toe. JéWé is een gere
nommeerde fabrikant en leveran
cier aan binnen- en buitenlandse
DHZ-ketens.
Een uitgebreide rondleiding gaf de

dames een kijkje in de keuken van
de productie en de logistiek. De
route voerde langs de opslagma
gazijnen van ruwe grondstoffen en
de productieruimte van omman
teld lijstwerk in MDF. Daarna werd
het verderop in de Schelluinsestraat
gelegen distributiecentrum be
zocht, waar het een en ander aan
voorraadhuishouding en orderaf
handeling inzichtelijk werd ge
maakt. De deelneemsters toonden
zich onder de indruk van met name
de schaal waarop wordt gewerkt,
en de manier waarop dit geheel
wordt georganiseerd en gestruc
tureerd.
Het programma kreeg een vervolg
in restaurant Hipper, waar de re
dactie van Houtwereld ‘live’ een in
terview hield met Geneviève
Standaert van Vandecasteele
Houtimport uit België. Zij houdt
zich daar bezig met de verkoop
aan de Britse markt, PR en milieu.
Daarbij was er alle ruimte voor vra
gen uit het publiek. Het gesprek
ging onder meer over haar loop
baan en de totstandkoming daar
van bij Vandecasteele, het belang
van de Nederlandse markt voor dit
bedrijf, de persoonlijke affiniteit
met hout en de manier waarop

Vandecasteele zich inzet voor het
milieu. Vooral over dat laatste
thema werd enige tijd gesproken.
Geneviève Standaert vertelde
echter ook onder meer over het
belang dat Vandecasteele hecht
aan netjes werken, bijvoorbeeld in
zake het oplatten van het hout.
Verder pleitte zij voor het gebruik
van het juiste hout in de juiste toe
passingen. Gebeurt dit niet en ont
staan er problemen, dan schaadt
dit niet alleen het bedrijf in kwestie
maar tevens de hele markt. Feitelijk
geldt volgens Standaert hetzelfde
voor hout uit illegale of dubieuze
bron. “We moeten als sector weg
uit dat grijze gebied en zorgen dat
ons hout uit aantoonbaar duurzaam
beheerde bronnen komt of ten
minste bewijsbaar legaal is.” Ook
haar opmerking “Hout is nooit
waardeloos” kon op veel instem
ming van de aanwezigen rekenen.
De rest van de avond stond in het
teken van netwerken. De vele posi
tieve reacties op de organisatie en
inhoud van het evenement legden
alvast een stevig fundament voor
de editie van 2010. n

Petra Geeve.
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