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CBM LEDEN
OP 31/12/15

469

 
WERKNEMERS
BIJ DEZE BEDRIJVEN

7.996

JONGMANAGEMENT

46
LEDEN

2015 IN FACT

251.467.770

EURO
TOTALE LOONSOM 
LIDBEDRIJVEN

Met ingang van 1 januari 2015 voert CBM het secre-

tariaat voor de vereniging van Orgelbouwers in 

Nederland. 

 

Collectieve  
verzekeringen

Collectieve inkoop  
energie en gas

Auteursrechten  
Buma/sena 

CBM vrachtloket met  
gratis vervoersscan

Stichting Members  
Benefits: grote diversiteit 
aan kortingsregelingen 
van hotels tot drukwerk
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CONCRETE  

VOORDELEN VAN  

LIDMAATSCHAP
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BEDRIJFSBEZOEKEN 

DOOR CBM-ADVISEURS

249

ADVIEZEN
GEGEVEN

75%
= 365 BEDRIJVEN

HEBBEN ADVIES GEVRAAGD

2.421

Ondernemen makkelijker  

en leuker maken

2015

Het afgelopen jaar stond in het teken van economisch herstel. 

Woonmeubelfabrikanten verkochten weer meer meubelen en de 

omzetten van interieurbouwers en toeleveranciers zaten in de 

lift, al stonden de marges nog wel onder druk. Verwachting is dat 

de stijgende trend zich in 2016 versterkt doorzet. Gelukkig heeft 

CBM weer 50 nieuwe leden mogen verwelkomen.

CBM behartigt als ‘business partner’ de belangen van zijn leden 

en wil de passie voor het mooie meubelvak overdragen naar de 

samenleving. Ons doel daarbij is ‘Ondernemen makkelijker en leuker 

maken’. Onder de titel ‘Daarom CBM’ laten wij in deze folder zien 

hoe wij dat doen en welke toegevoegde waarde het lidmaatschap 

van CBM heeft. De folder dient een dubbel doel. Het is zowel een 

jaarverslag als een wervingsfolder. Aan de hand van de resultaten 

over 2015 laten wij onze dienstverlening zien.

Naast een uitgebreid pakket aan individuele en collectieve 

dienstverlening, zetten onze medewerkers zich actief in voor 

behoud en versterking van de branche. De ‘creatieve maakindustrie 

voor wonen en werken’ moet zich de komende jaren verder 

ontwikkelen tot een moderne arbeidsmarkt voor duurzame en 

innovatieve bedrijven, waar goed opgeleide medewerkers de 

meest mooie meubelen en interieurs produceren. Daar liggen 

onze passie en onze drive.

Kees Hoogendijk

directeur CBM

@  hoogendijk@cbm.nl

1.483.219.377

TOTALE OMZET VAN  

ONZE LIDBEDRIJVEN

EURO

VOORZITTER

MARCEL 
HORJUS
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Leendert Tamboer 

accountmanagement 

@  tamboer@cbm.nl

CBM is de branchevereniging voor de Nederlandse 

interieurbouw en meubelindustrie. Wij bieden de leden 

dienstverlening op uiteenlopende gebieden. Ook voor 

collectieve belangen zoals pensioen, vakopleidingen 

en de cao zet CBM zich met hart en ziel in. Onze 

deskundige adviseurs onderhandelen namens de 

werkgevers uit de branche met de vakbonden over 

een goede cao.

Door de netwerkbijeenkomsten die wij organiseren, zijn 

er al heel wat matches gemaakt tussen lid bedrijven, 

collegabedrijven en leveranciers. De inspirerende en 

informatieve bijeenkomsten leveren de leden veel 

praktische kennis op.

Het lidmaatschap staat open voor woonmeubel-

fabrikanten, interieurbouwers en toeleveranciers van 

halffabricaten die een meubelgerelateerde bewer- 

king verrichten. Groothandelsbedrijven in meubelen 

en fabrikanten van grafkisten, scheidingswanden, 

stellingen, deuren, systeemplafonds en schilderij-

lijst en zijn ook van harte welkom bij CBM, evenals 

orgelbouwers, andere aanverwante bedrijven en 

business partners en inmiddels ook een aantal ZZP’ers. 

DAAROM 
CBM!

OPBOUW
PERCENTAGE

1,8

%

PENSIOENPREMIE BLIJFT

ONGEWIJZIGD

22,7%

PENSIOEN 
LEEFTIJD

67

2015 IN FACT

“WIJ VINDEN HET BELANGRIJK

VERENIGD TE ZIJN MET 

BRANCHEGENOTEN OM

SAMEN DE NEDERLANDSE

MEUBELINDUSTRIE TE LATEN 

EXCELLEREN BINNEN EN BUITEN 

ONZE LANDSGRENZEN.”

0
 VPL 
PREMIE
PER 1-1-2017
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Cao

In 2015 heeft CBM met de vakbonden FNV en CNV 

overeenstemming bereikt over een cao die loopt t/m 

31 december 2016. Deze voorziet in een gemiddelde 

salarisverhoging van 1,5% per jaar, afbouw van ont-

ziemaatregelen en meer flexibiliteit. 

In twee werkgroepen worden bestaande ontziemaat-

regelen omgezet naar leeftijdsonafhankelijk 

personeelsbeleid en er wordt een actueel functie-

gebouw neergezet op basis van de functies in de 

huidige werkomgeving. In 2016 vertaalt CBM de 

visie op arbeidsvoorwaarden in een nieuw voorstel 

richting de bonden als inzet voor de volgende cao-

onderhandelingen.

Pensioen

CBM is vertegenwoordigd in het bestuur van het 

pensioenfonds en houdt belangrijke ontwikkelingen 

nauwlettend in de gaten. In 2015 hebben wij 

namens de leden onderhandeld over een betaalbare 

pensioenregeling voor 2016 met zo min mogelijk 

aanpassingen en zo veel mogelijk stabiliteit.

Kees Zwetsloot

financiën, pensioen,

voordeelregelingen 

en vakopleiding

@  zwetsloot@cbm.nl

“DE BELANGENBEHARTIGING 

TIJDENS CAO-RONDES IS BIJ 

CBM IN GOEDE HANDEN”

“CBM HOUDT OOG 

VOOR WERKNEMER 

EN WERKGEVER, 

MAAR BLIJFT WEL 

REËEL” 

CAO 
ONDERHANDEL INGS

RONDES10

2015 IN FACT
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INDIVIDUELE EN 
COLLECTIEVE 
DIENSTVERLENING
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Dick Roodenrijs

juridische zaken, arbeids-

voorwaarden & pensioen

@  roodenrijs@cbm.nl

Allard Moolenaars 

juridische zaken & 

arbeidsvoorwaarden

@  moolenaars@cbm.nl

Juridisch advies

De juristen van CBM adviseren u op alle rechtsgebieden waar 

ondernemers mee te maken krijgen. Dat kunnen vragen zijn 

over flexibilisering van arbeid, contracten en overeenkomsten, 

algemene voorwaarden, agentuur, personeel en organisatie, huur, 

reorganisatie, modellenbescherming, cao en nog veel meer. Deze 

juridische advisering kost u niets en valt binnen de contributie, net 

als de andere diensten van CBM.

“PERSONEELSZAKEN KUNNEN 

COMPLEX ZIJN OMDAT DE REGELGEVING 

CONTINU VERANDERT EN HET VAAK 

OP DETAILS AANKOMT.”

“WIJ KUNNEN BIJ CBM VEEL 

VOORDEEL HALEN OP HET GEBIED 

VAN ORGANISATORISCHE EN 

JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN. 

HET JURIDISCHE ASPECT IS 

BELANGRIJK BIJ EVENTUELE 

REORGANISATIES.”

2015 IN FACT

ADVIEZEN 
ARBEIDSRECHT

549

ADVIEZEN 
VERBINTENISRECHT

328

GRATIS
ADVIES 
VAN SPECIALISTEN

Marjolein Hoogerwaard 

juridisch secretaresse en 

communicatie

@  hoogerwaard@cbm.nl

“JURIDISCH ADVIES EN BEGELEIDING 

BIJ DOSSIEROPBOUW EN 

ONTSLAG ZAKEN ZIJN ERG WAARDEVOL

VOOR ONS. DIT HEEFT IN HET VERLEDEN 

MEER DAN EENS TOT EEN UITERST

 POSITIEF RESULTAAT GELEID.”

Daarom CBM 7



Incasso- & informatiedienst

Het kost veel tijd, energie en dus geld om openstaande facturen be-

taald te krijgen. De incasso- en informatiedienst van CBM (IID) helpt 

u graag bij het volledig en tijdig innen van uw openstaande facturen. 

Door het praktische incassoportaal heeft u direct inzicht in de sta-

tus van uw debiteuren: www.cbm.nl/incasso. De buitengerechtelijke 

incasso wordt verzorgd op basis van ‘no cure, no pay’. 

2015 IN FACT

2015 IN FACT

Collectieve 

energie-

inkoop

Verbruik van gas en elek-

tra is een flinke kostenpost. 

Door slim in te kopen, kan 

bespaard worden op deze 

kosten. De energiemarkt is 

echter complex en ondoor-

zichtig. CBM kijkt samen met 

partner WDM dagelijks naar 

de actuele ontwikkelingen 

op de energie markt. Daar-

door profiteren CBM-leden 

al jaren lang van prijzen die 

onder het marktgemiddelde 

liggen. Zo be sparen indivi-

duele leden enkele honder-

den tot soms wel duizenden  

euro’s per jaar op de energie-

kosten.

ELEKTRA 
AANSLUITINGEN

229GAS 
AANSLUITINGEN

199

PARTICIPATIE IN EEN
COLLECTIEF VAN

€45M

ADVIEZEN 
ENERGIEGEBIED211

INCASSO 
OPDRACHTEN

116
VERHAALD
<85%

BETROKKEN 
LEDEN BIJ DE IID90461.000,-

TOTAALBEDRAG 
INGEDIENDE INCASSO’S

€ € €

4.000,-
GEMIDDELDE HOOFDSOM

€ € €

“WE HEBBEN ERG VEEL PROFIJT 

VAN DE INCASSODIENST. HET 

IS ERG PRETTIG OM DIT SOORT 

ZAKEN WAAR JE NIET VEEL TIJD 

AAN KWIJT WILT ZIJN MAAR DIE 

WÉL HEEL RELEVANT ZIJN, UIT 

HANDEN TE KUNNEN GEVEN AAN 

PROFESSIONALS.”

CBM Jaarverslag 20158



Vraag- en 

aanbodservice

Wilt u werk uitbesteden of zit u om 

werk verlegen? Meld het aan CBM, 

wij brengen collega-ondernemers 

snel op de hoogte door middel van 

de gratis Vraag & Aanbod service. 

Verzekeringen

CBM werkt nauw samen met 

verzekeraars. Wij bieden u branche 

specifieke verzekeringsproducten 

onder goede condities. Inmiddels 

maken 323 bedrijven (68%) gebruik 

van één of meer verzekeringen uit 

het collectieve pakket. In 2016 is 

een nieuw verzekeringsproduct 

beschikbaar tegen de gevolgen van 

cybercriminaliteit en datalekken.

2015 IN FACT

2015 IN FACT

“DANKZIJ DE VRAAG- & AANBOD SERVICE 

VAN CBM HEB IK MEERMAALS EEN 

OPDRACHT KUNNEN AANNEMEN DIE IK 

ANDERS HAD MOETEN AFWIJZEN”

Loes Elbersen

incasso- en informatie-

dienst en administratie

 

@  elbersen@cbm.nl

Kees Zwetsloot

financiën, pensioen, 

voordeelregelingen 

en vakopleiding

@  zwetsloot@cbm.nl

Marc Mulder

innovatie en 

energiebesparing

@  mulder@cbm.nl

Rosemarie Willems

incasso- en informatie-

dienst en administratie

@  willems@cbm.nl

José van der Lee

secretaresse

@  vanderlee@cbm.nl

VOOR EEN GELIJK SPEELVELD EN 

GEZONDE INFRASTRUCTUUR 

SENA
DEELNEMERS

169

BUMA
DEELNEMERS

158

22 
AANGEBODEN

35 
GEVRAAGD

57 V
&

A
’S
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Ondernemen in  

het buitenland

Overweegt u te gaan exporteren, bent u geïnte-

resseerd om deel te nemen aan buitenlandse 

missies of wilt u deelnemen aan internationale 

beurzen? Dan is een goede voorbereiding  

belangrijk. Neem gerust contact op met CBM 

om te sparren over uw ideeën. 

In 2015 heeft CBM zich aangesloten bij de 

EFIC, de Europese belangenbehartiger van de 

Meubelindustrie. Zo hebben wij contacten met 

werkgeversorganisaties in andere landen. Op 

Europees niveau behartigen wij de belangen 

van de meubelindustrie en kunnen wij de 

Europese wet- en regelgeving beïnvloeden.

“WIJ HEBBEN DE HULP

VAN CBM MET DE RI&E 

ALS ZEER POSITIEF 

ERVAREN. ELK BEDRIJF IS 

VERPLICHT DE RISICO’S 

TE INVENTARISEREN 

EN DE VEILIGHEID EN 

GEZONDHEID VAN ALLE 

MEDEWERKERS TE 

WAARBORGEN!”

Arbo en milieu

De arbo- en milieuspecialist van CBM volgt de 

ontwikkelingen en wetwijzigingen op de voet 

zodat u deskundig ondersteund wordt op het 

gebied van milieuvergunningen, bezoek van de 

Inspectie SZW, ATEX, VCA, machineveiligheid 

en nog veel meer. Op verzoek komt een CBM-

adviseur samen met u de verplichte RI&E 

invullen in uw bedrijf. Dat kost u niks extra. In 

2016 gaan wij deze dienstverlening uitbreiden 

met de ATEX-richtlijn.

BEDRIJVEN  

GEHOLPEN  

MET INVULLEN 

VAN DE RI&E  

IN HUN EIGEN 

BEDRIJF

ADVIEZEN OP 

HET GEBIED 

VAN ARBO EN 

MILIEU

106 102

2015 IN FACT

CBM Jaarverslag 201510



Innovatie

Innovatie wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Er zijn talloze 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van automatisering, 

3D-printtechnologie, sensortechnologie, toepassing van 

biobased materialen, circulaire economie et cetera. Innoveren 

is voor veel bedrijven echter geen dagelijks werk. Het kost tijd 

en geld om nieuwe producten, diensten of verdienmodellen 

te ontwikkelen, waarbij de kans van slagen onzeker is. Om de 

risico’s en kosten van innoveren te beperken, zijn er verschillende 

landelijke en regionale subsidieregelingen. 

Een voorbeeld van innovatie is de training “Besparen op 

perslucht” die op locatie bij de bedrijven van leden wordt 

georganiseerd. Gemiddeld wordt zo’n 30% perslucht verspild. 

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen honderden tot 

duizenden euro’s per jaar worden bespaard.

2015 IN FACT

ALGEMENE 
ADVIEZEN

139

Nelleke Versloot

arbo, milieu & mvo

@  versloot@cbm.nl

Kees Hoogendijk 

innovatie, economische zaken, 

ondernemen in het buitenland

@  hoogendijk@cbm.nl

Marc Mulder

innovatie en  

energiebesparing

@  mulder@cbm.nl

Herman Jurrius

RI&E & secretariaten

@  jurrius@cbm.nl

“ZONDER INNOVATIE GEEN VOORUITGANG.

VOL BLIJVEN INZETTEN OP HET DELEN VAN

INNOVATIE-KNOWHOW.”

Daarom CBM 11



GOED OPGELEIDE 
MEDEWERKERS
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Katja Jonker

vakopleiding, P&O, 

events en JM

@  jonker@cbm.nl

Kees Zwetsloot

financiën, pensioen, 

voordeelregelingen 

en vakopleiding

@  zwetsloot@cbm.nl

Maureen van Klooster 

praktijkmedewerker 

vakopleiding

@  vanklooster@cbm.nl

Marijke Michels 

administratie 

vakopleiding

@  michels@cbm.nl

Expertisecentrum

Om de kwaliteit van de vakopleiding te monitoren, is CBM 

vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van het Hout- 

en Meubileringscollege (HMC). Per 1 januari 2015 is het 

Expertisecentrum Meubel (ECM) van start gegaan met CBM als 

voorzitter. De taken van het scholingsfonds SSWM en van het 

kenniscentrum SH&M zijn in het ECM ondergebracht. Samen met 

het HMC, onze meubelvakschool en de ROC’s werken wij aan een 

hoogwaardig en toekomstbestendig “MBO-Opleidingshuis”. Om 

dit te realiseren participeert CBM in een project Subsidieregeling 

Regionaal Investeringsfonds Meubel.

Samenwerkings verbanden

Productie van mooie interieurs en meubelen begint bij een goede 

vakman. U kunt voor een voordelig tarief leerlingen opleiden via de 

Samenwerkingsverbanden. Eén telefoontje naar CBM is voldoende. 

CBM ondersteunt de Samenwerkingsverbanden voor de opleiding 

van Meubelmakers, Interieurbouwers en Machinaal houtbewerkers.

GROEI
LEERPLEKKEN

60

%

2015 IN FACT

CBM heeft over de opleiding van jongeren nieuwe afspraken 

gemaakt met de vakbonden. Vanaf 1 januari 2016 kunt u alle 

werknemers die de Basisberoepsopleiding niveau 2 volgen, 

inschalen in functiegroep B1. Dit geldt ook voor leerlingen van 

de vakopleiding niveau 3 via de BBL, echter niet voor de reeds 

afgesloten arbeidsovereenkomsten. 

Sectorplan

Eerder was een cofinanciering gerealiseerd om 250 extra leer-

werkplekken in de Beroepsbegeleidende leerweg te creëren. De 

inspanningen van de Samenwerkingsverbanden en CBM leiden 

ertoe dat er maar liefst 400 leerwerkplekken worden gecreëerd.

LANCERING MEUBELMAKERWORDEN.NL

SUBSIDIE 
VEILIGGESTELD 
VOOR BEDRIJVEN1MLN

2015 IN FACT
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“HET NETWERKEN BINNEN 

DE BRANCHE BIEDT ONS VELE 

VOORDELEN”

Netwerken en inspiratie

Vakkennis verhogen, geïnspireerd raken door actuele thema’s en 

netwerken met collega-bedrijven in een aangename omgeving. Een 

aantal malen per jaar organiseert CBM een bijeenkomst waarbij 

koplopers uit de branche en inspirerende sprekers informatie 

delen en mogelijkheden laten zien waar u in de dagelijkse praktijk 

echt iets aan hebt. De jaarlijkse netwerkdag biedt ook volop 

gelegenheid om collega-ondernemers te leren kennen. 

LEDEN 
BIJEENKOMSTEN5

DEELNEMERS 
AAN LEDENBIJEENKOMSTEN

485

2015 IN FACT

POEDERCOATEN AAN DE SLAG IN 
HET BUITENLAND NETWERKDAG
TOEKOMST VAN DE MAAKINDUSTRIE
ALGEMENE LEDENVERGADERING

CBM Jaarverslag 201514



Jong Management

Speciaal voor de jongere ondernemers komt de afdeling Jong 

Manage ment meerdere malen per jaar bij elkaar om bedrijven 

te bezoeken, trainingen te volgen en van elkaar te leren. 

PUBLICATIES 

2015

Katja Jonker 

vakopleiding, P&O, 

events en JM

@  jonker@cbm.nl

Marleen Pouwels 

communicatie en

office management

@  pouwels@cbm.nl

Marktrapporten  
Scandinavië  

Game Changers

Winkel- en kantoorinrichting

Handleiding Arbo 2015

Jaarverslag 2014

E-nieuwsbrieven

2015 IN FACT

NIEUWJAARSBORREL & LEDENVERGADERING JM  BEZOEK DPL 
BEZOEK NIJPELS BEZOEK DE KLERK BINNENBOUW REIS DUBLIN 
NETWERKCAFÉ HYPSOS

DEELNEMERS 
AAN JM-BIJEENKOMSTEN

154JM6
BIJEENKOMSTEN

"PRIMA THEMA’S, GASTSPREKERS,

VERZORGING EN POSITIEVE SFEER!" 

Erna Ottenbros

Secretaresse

@  ottenbros@cbm.nl

Daarom CBM 15
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