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De Vereniging Van Nederlandse Hout-
ondernemingen (VVNH) is met 300 groot-
handelsbedrijven in hout dé overkoepelende
organisatie voor de sector. De grote
meerderheid van alle medewerkers in de
bedrijfstak (ca. 9.000) is werkzaam bij deze
bedrijven. De VVNH staat voor de belangen
van zowel bedrijven als werknemers.

Hout wordt alom gewaardeerd als een
mooi, goed en betrouwbaar product met
veel gebruiksmogelijkheden. Als
hernieuwbare grondstof is hout niet weg
te denken in de bouwwereld. De
overheid stimuleert het gebruik van
hout in de bouw. De consument vindt
hout een warm, mooi en aansprekend
materiaal en werkt er graag mee. 
Tegelijkertijd is er veel maatschappelijke
discussie over hout. Deze discussie spitst
zich vooral toe op de productie. Het
beheer van bosgebieden, het oogsten
van het hout en de gevolgen voor de
biodiversiteit zijn thema's die regelmatig
terugkeren in de media. Hout afkomstig
uit duurzaam beheerde bosgebieden1 is
inmiddels ruim beschikbaar op de
Nederlandse markt, maar de herkenbaar-
heid en de vraag naar het gecertificeerde
product, door consumenten en de
bouwsector, is vaak nog onvoldoende. 

De VVNH wil constructief bijdragen aan
een verantwoorde productie, bewerking
en verwerking van hout. Door aandacht
te besteden aan de belangen van de
medewerkers, het milieu en de
aangesloten ondernemingen geeft zij
hier invulling aan. In haar missie
verwoordt de VVNH hoe zij denkt deze

bijdrage te kunnen leveren. Deze missie
is uitgewerkt in een gedragscode voor de
leden. Alle leden zullen deze code
ondertekenen, wat de start is van een
'erkende houthandel'. In het komende
jaar wil de VVNH zo'n erkennings-
regeling verder ontwikkelen.

In dit beleidsplan, vastgesteld op
21 november 2002 op de Algemene
Leden Vergadering, presenteert de
VVNH haar missie en gedragscode. In
hoofdstuk 3 geeft de vereniging aan hoe
zij verantwoord ondernemerschap ziet
als belangrijkste leidraad voor het beleid
van de komende jaren. De VVNH streeft
ernaar om zorgvuldig, open en trans-
parant te communiceren. De volgende
hoofdstukken handelen over een
gezonde bedrijfsvoering (hoofdstuk 4),
het werken aan duurzaam bosbeheer
(hoofdstuk 5), het verbeteren van het
milieu (hoofdstuk 6) en het zorgvuldig
omgaan met de belangen van werk-
nemers (hoofdstuk 7). In elk hoofdstuk
wordt ingegaan op de huidige situatie,
de doelstellingen van de VVNH en de
wijze waarop de VVNH die wil
realiseren. In hoofdstuk 8 staan van jaar
tot jaar de activiteiten op een rij. 

Tot slot is de VVNH zeer geïnteresseerd
in reacties op dit beleidsplan. Op pagina
21 treft u een antwoordformulier aan
waarmee u uw reactie aan de VVNH
kunt doorgeven. 

Namens bestuur, sectiebesturen en
directie VVNH,

Cees Boogaerdt, voorzitter

I Inleiding

1 Waar in dit beleidsplan gesproken wordt over duurzaam beheerde bossen, wordt verwezen naar de Notitie
Houtcertificering en Duurzaam Bosbeheer (Ministerie van LNV, februari 1997)



In onderstaande missie geeft de VVNH
aan hoe zij een bijdrage wil leveren
aan de ontwikkelingen van de
houtsector. Hierbij is een onderscheid
te maken tussen het hoofddoel, de
wijze waarop dat bereikt gaat worden
en de waarden en normen die daarbij
nagestreefd worden. Deze waarden en
normen zijn verder uitgewerkt in een
gedragscode met 7 bepalingen voor de
Nederlandse houtondernemingen
oftewel de leden van de VVNH.

DE MISSIE VAN DE VVNH
De Vereniging Van Nederlandse
Houtondernemingen (VVNH) werkt
aan een sterk en positief imago voor
hout en houtproducten en een
financieel gezonde positie van de
houtsector in Nederland.

De VVNH stimuleert de handel in hout
dat aantoonbaar afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen en zorgt
ervoor dat de leden rekening houden
met de belangen van de medewerkers
en het milieu, in Nederland en in de
productielanden.

De VVNH stimuleert het gebruik van
hout door te investeren in innovaties,
nieuwe toepassingen, minder bekende
houtsoorten, opleidingen en onderwijs.

De VVNH vervult haar
belangenbehartigende rol door een
pro-actieve, transparante en
constructieve opstelling. 

De VVNH hanteert een bindende
gedragscode voor alle aangesloten
leden en voert op basis van deze code
een erkenningsregeling in. 
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DE GEDRAGSCODE VOOR DE

LEDEN VAN DE VVNH 
1. De leden van de VVNH  brengen

uitsluitend hout op de Nederlandse
markt dat voldoet aan de geldende
wet- en regelgeving (zowel
nationaal als internationaal
overeengekomen). 

2. De leden van de VVNH
verhandelen bij voorkeur hout dat
aantoonbaar afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen.

3. De leden van de VVNH zetten zich
constructief in voor ontwikkelingen
die leiden tot meer gecertificeerd
hout op de Nederlandse markt.

4. De leden van de VVNH zoeken naar
nieuwe herkomstgebieden met een
duurzaam bosbeheer.

5. De leden van de VVNH stellen zich
transparant, constructief en open
op over zaken zoals de herkomst,
wijze van kap, ontwikkeling van
het bosgebied, biodiversiteit en
andere actuele onderwerpen.

6. De leden van de VVNH spannen
zich in om het hoge niveau van
arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden in Nederland
te handhaven. 

7. De leden van de VVNH
onderschrijven het belang van
gedegen communicatie en promotie
van hout en leveren daarvoor
desgewenst informatie aan. 

Alle leden van de VVNH onderschrij-
ven het beleid van de VVNH en
houden zich aan de bepalingen in deze
gedragscode. 
De VVNH heeft een sanctiesysteem2

indien leden één of meerdere
bepalingen niet naleven.
Alle leden rapporteren3 jaarlijks hun
activiteiten aan het secretariaat van de
VVNH. Op basis van deze rapportages
stelt de VVNH  een maatschappelijk
jaarverslag op. In 2005 vindt evaluatie
van de maatschappelijk jaarverslagen
plaats en een eventuele herijking van
het beleid.

2 Zie voor de hoofdlijnen van het sanctiesysteem bijlage 1; het gehele systeem staat beschreven in de statuten van
de vereniging

3 Voor deze rapportages wordt het formulier gebruikt zoals is opgenomen in bijlage 2



De roep om verantwoord ondernemer-
schap klinkt steeds luider in de
samenleving. Onderwerpen die
maatschappelijk gevoelig liggen, zoals
de winning van hout, vragen om het
afleggen van verantwoording op een
open en transparante wijze. De VVNH
werkt derhalve ook aan een pro-actief
en constructief beleid op het gebied
van verantwoord ondernemerschap.

Organisatie
De VVNH heeft een landelijk
secretariaat met expertise op
economisch, juridisch, sociaal,
technisch en milieu gebied. Verder kan
de vereniging gebruik maken van de
goed geoutilleerde databank en helpdesk
van het Centrum Hout. De VVNH
manifesteert zich op het gebied van
verantwoord ondernemerschap in het

maatschappelijk veld. Eigen onderzoek4

laat zien dat maatschappelijke partijen
vinden dat de VVNH onvoldoende actief
betrokken is bij complexe en gevoelige
maatschappelijke onderwerpen,
waardoor de mening en visie van de
vereniging onvoldoende zichtbaar zijn.
De media5 vermelden vooral de
activiteiten van de maatschappelijke
partijen en slechts zelden de initiatieven
van de houtsector. 
De VVNH wil zich constructief inzetten
om het beeld dat maatschappelijke
partijen en de media hebben bij te
stellen. Ook wil de VVNH greep krijgen
op actuele onderwerpen rondom hout
door zich pro-actief op te stellen. Dit
betekent dat de VVNH zowel in
organisatorische als communicatieve
zin een aantal verbeteringen wil
doorvoeren.

5

III Verantwoord ondernemen
als leidraad voor beleid

4 Maatschappelijke verkenning: VVNH in het veld d.d. september 2002
5 Mediascan: hout in het nieuws, d.d. september 2002 
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Beleid maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen kent een lange traditie in
Nederland. De verschijningsvorm en
discussies gaan hand in hand met de
ontwikkeling van de maatschappij. De
huidige vorm is vooral gestoeld op de
zogenaamde 'triple P':  Profit, het
economisch rendement, People, de
gevolgen voor mensen, binnen en
buiten de onderneming en Planet, de
gevolgen voor het natuurlijk
leefmilieu. Maatschappelijk
verantwoorde ondernemingen zetten
zich open en transparant in voor
verbeteringen van alle drie de P's. 
De 'triple P' vormt ook in het advies
van de Sociaal Economische Raad6

(SER) en de notitie van het Ministerie
van Economische Zaken7 de leidraad.
Alle bedrijven zouden een ambitie van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen moeten hebben.
Bedrijven moeten hun eigen
verantwoordelijkheid nemen en daarop
kunnen worden aangesproken. 
In het advies van de Sociaal
Economische Raad is een belangrijke
rol voor brancheorganisaties weggelegd
in het aanspreken van leden op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid
en het daarbij bieden van concrete
ondersteuning. Het beleidsplan van de
VVNH sluit hier op aan.

In de lijn van maatschappelijk
verantwoord ondernemen
communiceert de VVNH openlijk over
de geboekte resultaten, de mogelijke

problemen en legt haar oor te luisteren
bij zowel werknemers als
maatschappelijke partijen. Ook zoekt
de VVNH actief naar de mogelijkheden
van samenwerking met
maatschappelijke partijen gericht op
een gezonde bedrijfsvoering,
zorgvuldige omgang met mensen,
duurzaam bosbeheer en andere
relevante onderwerpen. 

UITVOERING

Versterken interne organisatie
In 2003 versterkt de VVNH de interne
organisatie, om zodoende de daad-
kracht, de alertheid èn de zichtbaar-
heid van de vereniging te verbeteren. 

Verbeteren relatie
maatschappelijke omgeving
De VVNH verspreidt het beleidsplan
actief onder een groot aantal
maatschappelijke en politieke partijen
en vraagt hen om een reactie.
Daarnaast start de VVNH in 2003 met
het structureel informeren van de
maatschappelijke omgeving over haar
visie en activiteiten. Hierbij wordt
gedacht aan bijvoorbeeld een website,
een regelmatig verschijnende
(elektronische) nieuwsbrief en een
jaarlijks terugkerende bijeenkomst over
actuele kwesties met relevante
maatschappelijke partijen.

6 SER advies: De winst van waarden (december 2000)
7 Ministerie van Economische Zaken: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het perspectief van de overheid

(maart 2001)



Verbeteren zichtbaarheid in de
media
De VVNH bouwt met journalisten van
landelijke en regionale media een
relatie op en bericht deze journalisten
regelmatig over de verschillende
aspecten van hout in de media. De

VVNH houdt journalisten op deze
wijze actief en continue op de hoogte
van initiatieven, innovaties, etc. De
start van dit journalistennetwerk vindt
plaats bij de externe verspreiding van
het beleidsplan (2002).

7
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De laatste jaren is de totale
hoeveelheid geïmporteerd en afgezet
hout en plaatmateriaal redelijk stabiel.
Er zijn wel verschillen tussen de
houtsoorten onderling. Zo zullen
bijvoorbeeld sommige hardhoutsoorten
de komende jaren schaarser worden.
Anderzijds kunnen ook minder
bekende houtsoorten, die duurzaam
zijn geproduceerd, op de markt
verschijnen. Belangrijke zorg voor de
VVNH is het negatieve imago van hout
als gevolg van niet duurzaam
bosbeheer, illegale kap en het
verdwijnen van biodiversiteit.

De markt
Uit onderstaande tabel blijkt dat de
import van hout de laatste jaren
redelijk stabiel is en fluctueert tussen
de 5.500 en 5.800 m3 ingevoerd hout
en plaatmateriaal. In 2001 zakt de
totale invoer naar het niveau van 1997.
Opvallend is dat deze daling niet geldt
voor plaatmateriaal. Cijfers over 2002
zullen uitwijzen of de daling doorzet of
van tijdelijke aard is.

Er zijn een aantal redenen te noemen
waardoor het gebruik van hout in de

toekomst zou kunnen dalen. In de
eerste plaats kan hout in de
professionele markt enig terrein
verliezen ten opzichte van
bouwmaterialen zoals beton, staal en
kunststof. Door het traditionele
karakter van hout is in het verleden
minder aandacht besteed aan de
technisch specificaties van hout. Op
onderdelen is de informatie van de
diverse houtsoorten inmiddels wel
aanwezig, maar het ontbreekt aan
herkenbaarheid voor de gebruiker en
een goede verspreiding van de
beschikbare informatie. 
Ten tweede worden te weinig
initiatieven genomen om nieuwe
markten te ontsluiten (bijvoorbeeld
nieuwe houttoepassingen in de
wegenbouw). Op de  derde plaats kan
geconstateerd worden dat er
onvoldoende aandacht is voor
productontwikkeling (onder andere bij
plaatmateriaal) en voor onderzoek en
promotie van hout uit nieuwe
herkomstgebieden.
De VVNH wil met gerichte activiteiten
bewerkstelligen dat het aandeel van
hout in relatie tot andere bouw- en
constructiematerialen (staal, kunststof,

IV Gezonde bedrijfsvoering

Invoer van hout en plaatmateriaal door Nederland in m3 (× 1000)

1997 1998 1999 2000 2001

Naaldhout 3.106 3.199 3.096 3.128 2.954
Hardhout 807 876 981 1.059 857
Plaatmateriaal 1.653 1.698 1.740 1.650 1.750

TOTAAL 5.566 5.773 5.817 5.837 5.561
Bron: VVNH, CBS



beton) met 10% is gestegen in 2005,
ten opzichte van 2002. De VVNH wil
dit realiseren door het voeren van een
voorlichtingscampagne, het bestaande
overheidsbeleid actief te ondersteunen,
de technische specificaties actief te
verspreiden en door hernieuwbaarheid
te benadrukken als één van de
belangrijkste unique selling points van
hout. 

Het imago
Alle houtmaterialen kennen een grote
verscheidenheid aan toepassingen,
hebben vaak een constante kwaliteit,
zijn goed te verwerken, bieden een
grote keus en zijn concurrerend van
prijs. In een imago-onderzoek onder
afnemers van hout8 scoren de kwaliteit,
eigenschappen en grote

verscheidenheid aan toepassings-
mogelijkheden van hout zeer goed.
Naast deze positieve waardering staat
het imago van hout als product onder
druk. Uit maatschappelijk onderzoek9

blijkt dat bijna alle maatschappelijke
partijen negatieve gevoelens hebben
omtrent de winning van hout
(aantasting biodiversiteit, illegale
houtkap, verdwijnen oerbossen) maar
hout, vanwege de hernieuwbaarheid,
wel zien als een belangrijk
bouwmateriaal.
De VVNH acht het noodzakelijk om
extra aandacht te besteden aan het
milieu- en kwaliteitsimago van hout.
De VVNH wil niet alleen de nadruk
leggen op de sterke punten van hout
om de houding over hout te
verbeteren. Ook wil de vereniging in
haar beleid aandacht besteden aan
milieu en duurzaamheid, om deze
'kwaliteit' van hout op de Nederlandse
markt daadwerkelijk te verbeteren.

Onderwijs en opleiding
De laatste jaren is de aandacht voor
hout in het onderwijs afgenomen,
waardoor leerlingen veel minder
denken in termen van hout.
Technieken en inzichten over hout
raken daardoor in de vergetelheid. Ook
de instroom van deskundig personeel
op de arbeidsmarkt loopt terug. 
De VVNH wil investeren in
houtopleidingen om zodoende
verzekerd te zijn van goed geschoolde
medewerkers. Verder vindt de VVNH
het belangrijk dat scholieren en
studenten meer aandacht gaan

9

8 imago onderzoek: Het imago van hout, d.d. november 2000
9 zie voetnoot 4
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besteden aan hout als belangrijk 
(bouw)materiaal.

UITVOERING

Professionalisering ondernemingen
Professionalisering van de
bedrijfsvoering van de leden kan hun
positie op de markt verstevigen. De
VVNH besteedt in de communicatie
naar afnemers aandacht aan de
technische specificaties, waaronder
sterkteklassering, van de verschillende
houtproducten. Daartoe inventariseert
de VVNH in 2003 de technische
specificaties van alle relevante
houtsoorten. In aansluiting op de
(Europese) CE-markering wil de VVNH
dat in 2005 een belangrijk deel van het
constructiehout voorzien is van deze
markering. De vereniging wil daarmee
de vergelijkbaarheid van hout met

alternatieve bouwmaterialen
verbeteren.

Stimuleren innovaties
De VVNH stelt vanaf 2004 jaarlijks een
innovatieprijs voor studenten van
relevante opleidingen in, die wordt
uitgeloofd aan het meest creatieve en
innovatieve (afstudeer)werkstuk. 
De VVNH blijft bij voorkeur samen
met andere belanghebbende
organisaties zoeken naar minder
bekende houtsoorten. Daartoe start de
VVNH in 2004 een vervolgonderzoek
naar tenminste zes minder bekende
houtsoorten voor geveltimmerwerk.
Bovendien onderzoekt de VVNH in
2004 de haalbaarheid van het instellen
van een Werkgroep Minder bekende
Houtsoorten, gericht op andere
toepassingen dan geveltimmerwerk. Ter
voorbereiding onderzoekt de VVNH in
2003 de mogelijkheid om samen met
onderzoeksinstituten een meerjaren
onderzoeksprogramma voor nieuwe
houttoepassingen te ontwikkelen. 

Versterking imago
In de komende jaren start de VVNH
een campagne om het imago van hout
voor zowel de professionele gebruiker
als de consument te versterken. In de
campagne komen de belangrijkste
aspecten van hout aan de orde (zie
schema op pagina 11). De campagne
wordt ondersteund met gerichte
beleidsmatige activiteiten. 

Onderwijs en opleidingen
In 2003 stelt de VVNH in
samenwerking met Centrum Hout een
rapport op over de actuele situatie van



hout in onderwijs en opleidingen.
Naast een beschrijving van de huidige
situatie besteden zij in dit rapport
aandacht aan mogelijke kansen om
hout op de opleidings- en

onderwijsagenda te krijgen. Op basis
van de resultaten van dit rapport
worden in 2004 concrete activiteiten
uitgevoerd.

11

HOUTBELEVING CAMPAGNE
Professioneel Consument

Emotie Warm, mooi, aansprekend

Milieu Duurzaam, 
hernieuwbare grondstof, 
geringe milieubelasting

Gebruik Flexibel, veelzijdig, grote keus, 
grote verscheidenheid, 
breed assortiment

Verwerking Gemakkelijk, goed, prettig

Prijs Concurrerend, betaalbaar, 
lage arbeidskosten 
(plaatmateriaal)

Beschikbaarheid Continue 
(plaatmateriaal, naaldhout), 
afhankelijk van de houtsoort 
(hardhout)

In betreffende campagne wordt aan deze onderdelen aandacht besteed.
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Hout is een hernieuwbare en
milieuvriendelijke grondstof. De VVNH
heeft in het verleden een aantal
resultaten geboekt die een bijdrage
leveren aan het milieuvriendelijke
imago van hout. Hierbij kan worden
gedacht aan de oprichting van
Stichting Keurhout en bosbeheer-
projecten in onder andere Maleisië en
Scandinavië. Tegelijkertijd heeft de
VVNH te maken met een aantal
maatschappelijke issues, waarop nog
geen bevredigend resultaat is geboekt.

Stichting Keurhout is mede op
initiatief van de VVNH in 1996
opgericht. De stichting zorgt ervoor dat
er alleen betrouwbare certificaten op de
Nederlandse markt worden gebruikt.
Na controle van het certificaat op
inhoud en betrouwbaarheid krijgt het
hout een eenduidig keur: de Keurhout-
keur. 
Goede voorbeelden van een bijdrage
van de VVNH en haar leden aan
duurzaam bosbeheer zijn projecten in
MaleisiÎ, Finland, Canada en de
Verenigde Staten. In de genoemde
landen is inmiddels circa 36,7 miljoen
hectare bosgebied door de Stichting
Keurhout beoordeeld en
goedgekeurd10. Helaas heeft dit door
het ontbreken van de vraag naar
aantoonbaar duurzaam geproduceerd
hout niet altijd geleid tot een
aanmerkelijke vergroting van het
aanbod van duurzaam geproduceerd
hout in Nederland.

De overheid wil het gebruik van
hernieuwbare grondstoffen bevorderen
(beleidsprogramma Duurzaam Bouwen

2000 - 2004). Duurzaam geproduceerd
hout is één van de speerpunten. In
2005 wil de overheid dat 25% van het
(bouw)hout in Nederland afkomstig is
uit duurzaam beheerde bossen.
Duurzaam bosbeheer wordt in de
minimumeisen, zoals opgesteld door
de overheid, gedefinieerd als bosbeheer
waar op een aantoonbare wijze en in
voldoende mate aandacht wordt
besteed aan het waarborgen van de
integriteit van de ecologische functies
en de continuïteit van de sociaal-
economische en sociaal-culturele
functies. De VVNH verwacht dat -
ondanks de geringe vraag naar - het
aanbod van duurzaam geproduceerd
hout op de Nederlandse markt in de
komende drie jaar toch aantoonbaar
zal toenemen en wil daaraan bijdragen.
De leden van de VVNH kiezen daar
waar mogelijk en voorradig, voor
aantoonbaar duurzaam geproduceerd
hout. Ook zoeken zij nieuwe
herkomstgebieden gericht op
verantwoord bosbeheer.

Een belangrijk knelpunt bij het
stimuleren van duurzaam bosbeheer is
dat de certificering en de certificaten
die duurzaam geproduceerd hout
vergezellen, onvoldoende duidelijkheid
bieden voor zowel de professionele
afnemer als de consument. De VVNH
en andere maatschappelijke partijen
vinden dit een ongewenste situatie en
werken aan verbetering. De VVNH zet
zich constructief in voor een
certificeringsysteem dat kan rekenen
op voldoende maatschappelijk
draagvlak. 
Het negatieve imago van (hard)hout

V Duurzaam bosbeheer

10 Bron: website van de Stichting Keurhout: www.stichtingkeurhout.nl



door de associatie met het verdwijnen
van tropische bossen, het ontbreken
van duurzaam bosbeheer en illegale
houtkap dragen niet bij aan het
verbeteren van het algehele imago van
hout bij de Nederlandse marktpartijen.
Door het hanteren van de opgestelde
gedragscode, die de mogelijkheid biedt
om leden te sanctioneren en eventueel
te royeren (daarmee in de toekomst het
predikaat 'erkende houthandel'
verliezend) hoopt de VVNH de import
van duurzaam geproduceerd hout te
verhogen. Daarmee is ook de legaliteit
van de houtkap verzekerd. 

UITVOERING

Verbeteren certificering
De VVNH is een groot voorstander van
duidelijkheid op het terrein van
certificering van duurzaam bosbeheer,
zowel wat betreft het verkrijgen van de

certificaten, de controle daarop en de
communicatie naar professioneel
gebruiker en consument. In overleg
met andere maatschappelijke partijen
wil de VVNH een inzichtelijk en
transparant systeem realiseren. De
VVNH stelt voor om een gefaseerd
systeem in te voeren dat de voortgang
die er binnen de bosgebieden in de
diverse producentenlanden is geboekt,
op een objectieve wijze kwalificeert.
Belangrijk is dat het systeem voldoende
maatschappelijk draagvlak heeft en dat
het de producenten en importeurs
stimuleert om met het voortdurende
verbetertraject door te gaan naar een
hoger niveau.  

Vraagbaak voor leden
Om het gebruik en de handel in
gecertificeerd hout te stimuleren wil de
VVNH een vraagbaak instellen, waar
alle leden met vragen over standaarden

13
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voor duurzaam bosbeheer, certificaten
en andere onderwerpen op dit terrein
terecht kunnen. De VVNH ontwikkelt
in 2003 expertise om leden, die
twijfelen aan de herkomst van
bepaalde houtleveranties, deskundig te
kunnen adviseren. Waar nodig haalt de
VVNH de banden met
zusterorganisaties in productielanden
aan.

Projectenboek
De VVNH nodigt haar leden
uitdrukkelijk uit om informatie aan te
leveren voor een projectenboek. In dit
projectenboek worden tien projecten
opgenomen van  duurzaam bosbeheer.

Deze projecten zijn aangedragen door
de leden van de VVNH en gecheckt
door bijvoorbeeld de plaatselijke
ambassades of maatschappelijke
partijen. Het projectenboek dient ter
illustratie voor maatschappelijke
partijen en media en als voorbeeld
voor andere houtondernemingen.

Starten projecten verantwoord
bosbeheer
De VVNH start in 2004, het liefst in
overleg met maatschappelijke partijen,
nieuwe projecten om verantwoord
bosbeheer te stimuleren en de import
van duurzaam geproduceerd hout te
vergroten. 



Duurzaam bosbeheer is slechts één van
de milieuaspecten waar de VVNH
direct of indirect mee te maken heeft.
Milieuaspecten binnen het bedrijf en
de bedrijfsactiviteiten, waaronder
bijvoorbeeld het verduurzamen van
hout, zijn andere aandachtsgebieden
voor de VVNH.

Milieu heeft de laatste jaren in de
publieke opinie een lagere prioriteit,
maar dat neemt niet weg dat bedrijven
wel degelijk te maken hebben met
allerlei milieukwesties. Zo vallen
houtondernemingen onder het Besluit
Bouw- en Houtbedrijven (WMb), dat
voorschriften verbindt aan alle
voor het milieu relevante bedrijfs-
activiteiten, variërend van het
gescheiden houden van afvalstoffen en
het zuinig omgaan met energie tot en
met de wijze van opslag van hout. 

De verduurzaming van hout en het
verduurzaamde hout hebben sterk te

lijden gehad onder negatieve
beeldvorming. Het gebruik van hout is
daardoor in een aantal buiten-
toepassingen beperkt. De laatste jaren
is hard gewerkt om bestaande
technieken te verbeteren en nieuwe
middelen en methoden te
introduceren.
De VVNH zal zich collectief inzetten
om het gebruik van verantwoord
verduurzaamd hout te bevorderen,
teneinde het marktaandeel van hout
zeker te stellen.

UITVOERING

Milieuverantwoorde bedrijven 
In het kader van het Besluit Bouw- en
Houtbedrijven inventariseert en
operationaliseert de VVNH in 2003 de
relevante milieu-aandachtspunten voor
haar leden. Op basis van deze
uitgewerkte milieu-aandachtspunten
start de VVNH in 2004 een aantal
milieuprojecten. 

15
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Houtverduurzaming naar
nieuwste inzichten
De VVNH wil stimuleren dat – indien
noodzakelijk voor de toepassing van
dat hout – hout volgens de nieuwste
milieu-inzichten een effectieve
verduurzamingsbehandeling ondergaat.
Daarmee wordt ook uitvoering gegeven
aan goede zorg voor milieu en
arbeidsomstandigheden.



Op sociaal terrein heeft de VVNH de
laatste jaren veel bereikt. In CAO's
wordt ruimschoots aandacht besteed
aan de kwaliteit van de
arbeidsomstandigheden en de
opleiding van personeel. De VVNH
beschikt over een
arbeidsvoorwaardenpakket dat
ruimschoots voldoet aan de eisen van
deze tijd. Dat neemt niet weg dat de
VVNH voortdurend blijft werken aan
verbeteringen.

De VVNH heeft op meerdere fronten
aandacht besteed aan het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden. De
vereniging heeft de laatste jaren veel
werk gemaakt van het terugdringen
van houtstof op de werkvloer, het
omgaan met gevaarlijke stoffen, de
fysieke belasting op de werkplek en het
verminderen van geluidsoverlast. Op

deze terreinen zijn protocollen,
brochures en informatiemateriaal voor
op de werkplek ontwikkeld.

De verwerking en bewerking van hout
en plaatmateriaal levert echter nog
steeds specifieke problemen op. Hierbij
kan onder andere worden gedacht aan
geluidsoverlast en stof. Ook de
noodzakelijke behandeling van
naaldhout en plaatmateriaal kan
problemen met zich meebrengen
(onder andere schadelijke stoffen bij
lijmen, verven, impregneren). 

De komende jaren wil de VVNH deze
problemen bij houtondernemingen in
Nederland oplossen. Samen met de
overheid en de vakbonden wil de
VVNH de arbeidsrisico's fysieke
belasting, werkdruk, schadelijk geluid
en houtstof beperken en ziekteverzuim

17
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en arbeidsongeschiktheid verminderen.
De afspraken worden vastgelegd in een
convenant11 met kwantitatieve
doelstellingen. 
De activiteiten, die in het plan van
aanpak staan, gaan van start in 2003.
De VVNH wil met deze inspanningen
een bijdrage leveren aan het imago van
haar leden als een aantrekkelijke
werkgever. 

UITVOERING

Plan van aanpak
De VVNH samen met de overheid en
de vakbonden ontplooien vanaf 2003
een groot aantal activiteiten om de
doelstellingen te realiseren. Het betreft
onder andere een
voorlichtingscampagne, het
samenstellen van oplossingsboeken, de
ontwikkeling van een meetkoffer, het
ontwikkelen van een
verzuimregistratiesysteem en het
opzetten van een Kennis- en
Reïntegratiecentrum.

Pilot-project
In 2003 start een pilot-project bij één
van de leden van de VVNH om de
technische en bedrijfseconomische
haalbaarheid van de maatregelen te
testen. De VVNH verspreidt de
resultaten van dit project onder haar
leden.

Motiveringscampagne
De VVNH vindt het een belangrijke
zaak dat de werknemers in de
houtsector zich bewust zijn van de
goede en uitdagende aspecten van
'hun' vak. Naast het aanbieden van
concrete opleidingen en verbetering
van de arbeidsomstandigheden wil de
VVNH ook een interne campagne
starten waarmee de werknemers
worden gemotiveerd. Gedacht wordt
aan een tweejaarlijkse publicatie voor
alle 9000 werknemers, waarin hout, de
branche én de werknemers in het
zonnetje worden gezet. 

11 concept Arboconvenant Houthandel d.d. 3 september 2002



2003
• Versterken interne organisatie 
• Persbenadering
• Jaarlijkse bijeenkomst met relevante

maatschappelijke partijen
• Implementatie maatschappelijk

aanvaard certificeringsysteem
• Voorbereiden erkenningsregeling
• Ontwikkelen expertise voor leden

inzake herkomst hout
• Samenstellen projectenboek 2003
• Ontwikkelen website en

elektronische nieuwsbrief
• Voorbereiden imagocampagne voor

professionele- en
consumentenmarkt

• Opstellen en publiceren rapport
over hout in opleiding en onderwijs 

• Onderzoeken mogelijkheid meer-
jarenprogramma voor de ontwik-
keling van nieuwe hout-
toepassingen

• Inventariseren en operationaliseren
relevante milieu-aandachtspunten
van het Besluit Bouw- en
Houtbedrijven voor de VVNH  

• Starten pilot-project en opstellen
plan van aanpak Arboconvenant
Houthandel

• Starten motivatiecampagne
medewerkers

• Start inventarisatie technische
specificaties van alle relevante
houtsoorten

• Voorbereiding projecten stimulering
verantwoord bosbeheer

• Stimuleren Europese CE-markering
voor constructiehout

• Maatschappelijk jaarverslag
(rapportageformulier) 

2004
• Starten met jaarlijkse innovatieprijs

voor studenten
• Starten projecten milieu-

aandachtspunten Besluit Bouw- en
Houtbedrijven voor de VVNH

• Persbenadering
• Jaarlijkse bijeenkomst met relevante

maatschappelijke partijen
• Stimuleren Europese CE-markering

voor constructiehout
• Starten onderzoek naar

milieuvriendelijkere alternatieven
voor  houtverduurzaming

• Imagocampagne voor professionele
en consumentenmarkt

• Starten met activiteiten gericht op
opleidingen en onderwijs 

• Uitvoeren afspraken Arboconvenant
Houthandel

• Invoeren erkenningsregeling
• Opzetten vraagbaak inzake

duurzaam bosbeheer en certificering
• Onderzoek naar zes minder

bekende houtsoorten voor
geveltimmerwerk

• Onderzoek naar het nut en de
noodzaak van instellen van
Werkgroep Minder bekende
Houtsoorten gericht op andere
toepassingen dan geveltimmerwerk 

• Start projecten stimulering
verantwoord bosbeheer

• Maatschappelijk jaarverslag
(rapportageformulier)
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2005
• Jaarlijkse innovatieprijs voor

studenten
• Vervolgactiviteiten gericht op

opleiding en onderwijs
• Jaarlijkse bijeenkomst met relevante

maatschappelijke partijen
• Uitvoeren afspraken Arboconvenant

Houthandel
• Vervolgprojecten stimulering

verantwoord bosbeheer
• Vervolgprojecten milieu-

aandachtspunten Besluit Bouw- en
Houtbedrijven voor de VVNH

• Persbenadering
• Samenstellen projectenboek 2005
• Belangrijk deel van constructiehout

voorzien van Europese CE-
markering

• Maatschappelijk jaarverslag
(rapportageformulier)

• Evaluatie rapportages en eventueel
herijking beleid



Met dit beleidsplan heeft de VVNH
haar visie, doelen en plannen voor de
komende twee jaar vastgelegd. Dat wil
niet zeggen dat de VVNH niet
openstaat voor commentaar, suggesties
of kritiek. 

De VVNH stelt het zeer op prijs om
van u een reactie te mogen ontvangen.
U kunt met bijgevoegd
antwoordformulier laten weten wat u
vindt van het beleidsplan.
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IX Tot slot

ANTWOORDFORMULIER

Organisatie:

Naam:

Adres:

Postcode + plaats:

Mijn reactie:

S.v.p. opsturen aan de VVNH, 
t.a.v. André de Boer, Postbus 1380, 1300 BJ ALMERE
E-mail: info@vvnh.nl
Telefoon: 036 - 532 10 20
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Bij een gedragscode - zeker als daar een
erkenningsregeling aan is gekoppeld -
hoort een sanctiesysteem. Leden die
zich niet aan de gedragscode houden
moeten daarvoor met sancties kunnen
worden geconfronteerd.

Het volgende sanctiesysteem is van
kracht:
• Leden kunnen een vermeende

overtreding melden aan het
bestuur.
Het bestuur kan dan ook nog als
zeef dienen en bijvoorbeeld
bekijken of overleg met
betrokkenen tot een aanvaardbaar
resultaat leidt. De klacht moet
gedocumenteerd zijn en het bestuur
kan de klager een bedrag vragen
voor de behandeling van het
onderzoek naar de klacht.  

• Het bestuur besluit of een gemelde
overtreding in beginsel
sanctiewaardig is en meldt de
kwestie aan de Bindend-
Adviescommissie. Die besluit
vervolgens na een vastgelegde
procedure van hoor en wederhoor.

Voor wat de sancties als zodanig betreft
wordt het volgende voorgesteld:
• Wordt een overtreding

geconstateerd dan wordt het
betreffende lid daarvan in kennis
gesteld en krijgt hij de gelegenheid
zich te verweren. Is dit verweer niet
afdoende dan volgt een
waarschuwing.

• Bij een tweede overtreding kan niet
meer volstaan worden met een
waarschuwing. Dan zal een boete
worden opgelegd. De statuten
kennen de mogelijkheid bindende
besluiten te nemen op niet naleven,
waarvoor een boete van max.
€ 45.377,00 kan worden gesteld.
Gedragscode en sanctiesysteem
zullen dan als bindend besluit
moeten worden vastgesteld in een
ledenvergadering met een
meerderheid van tenminste
viervijfde van de stemmen.

• Bij een volgende overtreding volgt
royement.

Bijlage 1 Sanctiesysteem
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Bijlage 2 Rapportageformulier

BEDRIJFSGEGEVENS

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode: Handtekening:

Telefoonnummer:

Formulier ingevuld door:

Datum:

ALGEMEEN

Totale handel 2003: m3 hout

Opgesplitst naar belangrijkste land van herkomst en soorten hout:

Land van herkomst m3 Soorten hout

1.

2.

3.

4.

5.

ARBO EN OPLEIDING

Totaal aantal werknemers:

Instroom werknemers 2003-2004 aantal:

Uitstroom werknemers aantal:

Aantal ongevallen 2003-2004: Doelstelling 2004-2005:

Ziekteverzuim 2003-2004: Doelstelling 2004-2005:

Belangrijkste maatregelen op arbo: 1.

2.

3.

Werknemers cursus gehad: ja / nee *

Aantal werknemers op cursus: <20  /  20-40  /  40-60  /  60-80  /  80>  *

Cursus gericht op*: innovatie  /  teamwerk  /  overig:

* omcirkelen wat van toepassing is.
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INNOVATIE

Totale hoeveelheid minder bekende houtsoorten: m3

Per houtsoort : 1. m3

2. m3

3. m3

4. m3

Aanschaf nieuwe machines: ja / nee Type machine:

Hoeveelheid verduurzaamd hout: m3

Verduurzamingsmethode(n):

CERTIFICERING

Huidig percentage gecertificeerd hout: m3

Doelstelling over 3 jaar: m3

Certificaten Andere certificaten (invullen a.u.b.)

FSC: m3 over 3 jaar: m3 m3 over 3 jaar: m3

Keurhout: m3 over 3 jaar: m3 m3 over 3 jaar: m3

PEFC: m3 over 3 jaar: m3 m3 over 3 jaar: m3

m3 over 3 jaar: m3

EXTERNE COMMUNICATIE*

Bedrijfspromotie gedaan (bijv. brochure):  ja / nee   d.m.v: 

In de media geweest: ja / nee Hoe vaak in 2003:

Welk medium:  televisie  /  radio  /  krant  /  vakblad  /  overig:

Aandacht: positief  /  neutraal  /  negatief

Onderwerp(en): 

Bureau VVNH betrokken:  ja / nee

*omcirkelen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk

U kunt het rapportageformulier en eventuele opmerkingen faxen, posten of 
e-mailen naar:
VVNH Tel: 036 - 5321020
Postbus 1380 Fax: 036 - 5321029
1300 BJ Almere E-mail: p.vandenheuvel@vvnh.nl


