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Woodwize?



Wie  zijn  wij?

• Paritaire sectororganisatie

• ten dienste van PC125 en PC126

• ter ondersteuning van de hout- en meubelsector (heel België)

• voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden, leerkrachten 

en leerlingen, …

• aanspreekpunt voor en vanuit de sector

• WOODWIZE

Hof ter Vleest dreef 3 te 1070 Brussel

tel. 02 558 15 51  - www.woodwize.be
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Houtbewerker

Meubelmaker

MeubelstoffeerderDecor & Standenbouwer Werkplaatsbinnenschrijnwerke

r



Werkplaatshoutskeletbouwer Instrumentenbouwer Palettenmaker

Operator in de houtzagerij





Machinaal houtbewerker

https://www.youtube.com/watch?v=3LeJVW1_Qcw




VDAB -Beroepenfilm

• Interieurbouwer

• Binnenschrijnwerker

BINNEN-

SCHRIJNWERKER

INTERIEUR-

BOUWER

https://www.youtube.com/watch?v=0brkdaypuSo
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0W0aQ_CJI


VDAB - E-learning modules

tvv werkenden, werkzoekenden & 
onderwijs

• kostprijsberekening hout (beschikbaar)

• basis houtkennis (beschikbaar)

• basis sanitair en elektriciteit voor de 
interieurbouwer (beschikbaar)

• Logistieke interne transportmiddelen

• veiligheid op het werk (herwerkt)

• hout determineren (2022)

• basis CNC-houtbewerking (2022)

• planlezen hout (2022)



VDAB – werken in de houtsector

www.vdab.be/hout

Digitale informatiepakketten

• machinaal houtbewerker

• binnenschrijnwerker

• buitenschrijnwerker

• interieurbouwer

• operator CNC-gestuurde 

houtbewerkingsmachines

• industriële beroepen

• werkvoorbereider (2022)

• werkplaatschrijnwerker (2022)













Instroom vacatures (1/2)

Analyse vacatures + drempels

• Vnl. knelpuntberoepen

• studieniveau niet van belang, muv operator houtbewerking en

meubelmaker

• 93% vraagt een (zeer) goede kennis van Nederlands.

• 50% van de werkgevers vindt ervaring niet zo belangrijk

• Hoe lager de diplomavereisten, hoe hoger de vereisten naar werkervaring

• Meeste vacatures voor contracten van onbepaalde duur, in dagwerk

• In 25% van de vacatures vraagt WG rijbewijs



Instroom vacatures (2/2)

Analyse vacatures + drempels

• Geen loonkloof man-vrouw

• Niet best betalende sector



Top 5 Houtberoepen (vacatures)

• Binnenschrijnwerker/Werkplaatschrijnwerker
• Interieurbouwer/meubelmaker
• Operator Houtbewerking
• Machinaal houtbewerker
• Onderhoudstechniekers





‘Diversiteit als troef’

https://www.youtube.com/watch?v=X5P3APANNNY
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Dienstencheques
Kappers en schoonheid

Social Profit

Vlaamse bevolking 18-64 jaar
Vlaams Gewest

Grafische sector

Papier en karton

Hout

Betonindustrie
Bouw

Verhuis en meubelbewaring

Aandeel mannelijke werknemers per sector

Bevindingen /

uitdagingen

Geslacht (man)

Hout 92%

Vlaams Gewest 52%

Vlaamse bevolking (18-64) 50%

Aandeel mannelijke werknemers
2019, RSZ (bewerking steunpunt Werk / Departement WSE )
en Statistiek Vlaanderen, Vlaanderen

Comment:
meisjes in houtonderwijs !

5,30% instroom (in houtonderwijs)
2,75% uitstroom (uit houtonderwijs)















Extra voordelen

Vervoerkosten

Eco-cheques

Levenslang leren

Aanvullend pensioen





Je verplaatsingen 

worden betaald in 

uurloon = arbeidstijd

Verplaatsing

= 

vervoerkosten

Thuis

Bedrijf

Klant

“kosten die je zelf maakt”

“voor de tijd dat je 

onderweg bent”

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrtsX9hN_KAhVCIA8KHaorBhUQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/trein-en-bus-fronten_703006.htm&psig=AFQjCNHx8QoFcWI0yVIw8um9UwcAdhjbOg&ust=1454707259415088
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2mrLKhd_KAhXDYg8KHZ7bDgMQjRwIBw&url=https://www.shellenergylab.nl/nl/waar-kun-je-ons-vinden/&psig=AFQjCNE22TRa7lcdRAKwPo4JYZYAu-_Z5w&ust=1454707420200361
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj58LaDht_KAhVDkw8KHWRsBIAQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/97743/auto_car_service_traffic_transport_travel_vehicle_icon&bvm=bv.113370389,d.ZWU&psig=AFQjCNHCK3SGcmhNaSktvEC3Gl--D0r6EQ&ust=1454707531673373










IBO opleidingsplannen invulling geven conform de 
modules van Woodwize

voordelen voor WZ:
= validering door Woodwize mogelijk 
• sectoraal attest extra troef
= vrijstellingen voor opleidingen als WN mogelijk 
(LLL)

voordelen VDAB
➔ geen extra voorwaarde bij  IBO → wel een 

extra ‘plus’
➔ past binnen ambities Leven Lang Leren (rol 

sectoren, van bij de ‘start’)
➔ ondersteuning Woodwize

voordelen WG
➔ geen extra admin
➔ extra kwaliteits-’garanties’
➔ ondersteuning Woodwize

Proefproject opgestart in Limburg

ESF 472: WPL4BK

LEVENSLANG GEKWALIFICEERD 

WERKPLEKLEREN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14zNnrWuaAwEPlmy_V-SctEBrRt-CGpNISqrKl9Kotdg/edit#gid=0






Pitstop Loopbaanbegeleiding

2023 vanaf 14/02
Meer info op extranet. Of bekijk de agenda en schrijf je in.

https://extranet.vdab.be/themas/loopbaanbegeleiding/pitstops
https://evenementen-systeem.vdab.be/pitstop-loopbaanbegeleiding

