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In Bedrijf

Wat is de geschiedenis van Hout Mooi Werk?
Astrid Frijlink: “Met Charly Green zijn wij bezig vitaliteit 
binnen bedrijven op de agenda te zetten en vooral te houden. 
Twee jaar geleden kwamen wij aan tafel bij Timber and 
Building Supplies Holland. Op hetzelfde moment kreeg SIVAG 
(Service Instituut Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid voor de houthandel, red.) een akkoord op een 
subsidieaanvraag voor duurzame inzetbaarheid van werkne-
mers in de branche. Bij de uitvoering werden wij ingeschakeld 
en coördineren we in opdracht van SIVAG samen het 
programma Hout Mooi Werk, om duurzame inzetbaarheid 
onder de aandacht te brengen in de houthandel.”

Hoe is de belangstelling voor het project?
Frijlink: “Er moet nog meer bekendheid komen voor het 
programma Hout Mooi Werk. Het is druk in de branche en nog 
te vaak staat het onderwerp bij de houthandelaren niet in de top 
drie van prioriteiten. Daar komt wel verandering in. Meer en 
meer ondernemers beseffen dat het hard nodig is dat de vitali-
teit van de werknemer in de houthandel verbetert. Het inzetbaar 
houden van mensen is belangrijker aan het worden. Het 
aantrekkelijk maken en houden van werken in de branche is 
noodzakelijk. Aanwas van nieuwe mensen en huidig personeel 
flexibel inzetbaar houden is vereist voor de toekomstbestendig-
heid van de houthandel.”
Sonja van Hamersveld: “Er ligt nu een mooie subsidie, die tot 
april 2020 beschikbaar is. Interventies en diensten rondom 
duurzame inzetbaarheid kunnen volledig worden vergoed, wat 
geldt voor alle houthandelsbedrijven.”

Hoe staat het met de vitaliteit van de werknemer in de 
houthandel?
Van Hamersveld: “Er is veel winst te halen. Uitdagingen die 
vanuit de bedrijven worden geuit zijn: verzuim, hoge gemid-
delde leeftijd, meegaan met veranderingen, blijven leren, weinig 
nieuwe instroom, fysieke gezondheid van medewerkers en onge-
zond gedrag zoals roken, overgewicht en ongezond eten. Wij 
komen oudere mensen tegen die letterlijk door hun knieën 
zakken en nog 12 jaar moeten werken. Bekend is ook dat leider-
schap aandacht nodig heeft. Dat wil zeggen het voeren van een 
goed gesprek, duidelijke communicatie en zelf het goede voor-
beeld geven.”
Frijlink: “Sommige werkgevers liggen er wakker van hoe het 
verder moet met hun personeel. Ze zien dat ze ouder worden en 
er komt aan de onderkant niets bij.”
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Wat zou eraan gedaan moeten worden?
Van Hamersveld: “Het begint met een gesprek over de onder-
werpen binnen duurzame inzetbaarheid. Ga Hout Plezier, Hout 
het Veilig & Gezond en Hout Verandering agenderen. Praat met 
elkaar en bepaal dan wat nodig is en wat werkt. Bij het ene 
bedrijf ligt de nadruk op communicatie met elkaar en op verbe-
tering van de mentale gezondheid; bij de andere firma speelt 
meer de fysieke gezondheid.”
Frijlink: “Hoewel we al een tijdje bezig zijn, is er nog relatief 
weinig bekendheid over de mogelijkheden binnen het 
programma Hout Mooi Werk. Wie vóór april 2020 actie onder-
neemt, krijgt de kosten van het vitaliteitstraject deels of zelfs 
volledig vergoed. Ik adviseer houthandelaren snel contact op te 
nemen om te horen wat het voor hen kan betekenen.”

Op welke manier hebben jullie actie ondernomen?
Van Hamersveld: “Een enquête bracht de grootste problemen 
van ondernemers in kaart. Naast verzuim en eerdergenoemde 
uitdagingen willen bedrijven meer ondernemerschap bij mede-
werkers zien. Volgens hen is twee derde van de medewerkers 
niet bezig met hun inzetbaarheid. Tijd voor actie dus. Met Hout 
Mooi Werk creëren we bewustwording. Te beginnen bij de 
ondernemer die we informeren en inzicht geven, en bij mede-
werkers en leidinggevenden geven we het onderwerp betekenis 
en denken we met elkaar na over wenselijke oplossingen. De 
beste oplossing ligt bij de mensen zelf. Een gedeelde verant-
woordelijkheid noemen wij dat. Wij zijn niet van dingetjes doen 
of even een workshop geven, maar maken het onderwerp tot in 
het hart van de organisatie zichtbaar en belangrijker. Want dan 
gaat het pas echt leven.”
Astrid Frijlink: “Er zijn geen kant-en-klare oplossingen; het is een 
stuk maatwerk. Wanneer een bedrijf wil meedoen, komt er een 
gesprek met een adviseur om te kijken wat duurzame inzetbaar-
heid voor deze organisatie betekent. Afhankelijk van de wensen 
en (toekomstige) uitdagingen krijgt het programma gestalte.”

Wat moeten houthandels doen wanneer ze interesse 
hebben?
Sonja van Hamersveld: “We hebben nu twintig bedrijven, van 
groot naar klein. De branche kenmerkt zich door veel kleine 
ondernemers. Juist voor hen is dit belangrijk en ook voor hen is 
er budget. Zij kunnen ons mailen via houtmooiwerk@sivag.nl of 
ons bellen. Meer informatie, een scan en promotiemateriaal staan 
op de website www.houtmooiwerk.nl. Daar is ook een program-
maboek beschikbaar waarin alles duidelijk omschreven staat.” 

Subsidie voor inzetbaarheid
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