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Dit jaarverslag bevat de activiteiten en resultaten van Koninklijke CBM 

over 2019. Met ‘infographics’, tekst en beeld laten wij de toegevoegde 

waarde van CBM zien voor de branche als geheel en voor onze 

individuele leden. Bovendien leggen wij hiermee verantwoording af 

over het gevoerde beleid. Dit jaarverslag is tevens een wervingsfolder. 

In 2019 was er nog niks van de Corona-crisis te merken. Nu, in de loop 

van 2020 worden de gevolgen steeds duidelijker. CBM helpt veel leden 

met problemen die door alle maatregelen optreden. Het vorige jaar 

had echter andere uitdagingen. 2019 was een jaar met veel landelijke 

acties en stakingen. De PFAS- en stikstofcrisis legde nogal wat 

bouwprojecten stil en brachten bouwondernemers in de problemen. Bij 

interieurbouwers en meubelfabrikanten werden projecten uitgesteld, 

opdrachten afgeblazen en liepen omzetten terug. 

Gelukkig bleef het consumentenvertrouwen op peil en liepen 

meubelverkopen gestaag op. Woonmeubelfabrikanten behaalden 

mooie resultaten en deden het zelfs beter dan het gemiddelde CBM-

lid. Hun grootste uitdagingen waren de beschikbaarheid van vaklieden 

en het voorkomen van lange levertijden.

Duurzaamheid en Circulaire Economie stonden in 2019 hoog 

op de brancheagenda. Samen met leden en stakeholders heeft 

CBM een voorstel ingediend voor een ‘Uitgebreide Producenten 

Verantwoordelijkheid’ bij Minister Stientje van Veldhoven. CBM is in 

2019 een soortgelijk project gestart om plaatmateriaal te recyclen. 

Daarnaast ondersteunden wij onze leden bij de energiebesparende 

maatregelen.

Verder hebben we in 2019 de pensioenfondsen voor meubel en 

houthandel samengevoegd en zijn onderhandelingen gestart voor 

een nieuwe cao. Ook is CBM samen met het expertisecentrum 

meubel en de  vakbonden het project Duurzame 

Inzetbaarheid gestart en is in 2019 de website 

www.schavenaanjouwtoekomst.nl gelanceerd. 

Wij wensen je veel leesplezier. Mocht je vragen 

hebben, neemt dan gerust contact met ons op.

Kees Hoogendijk, directeur CBM

@  hoogendijk@cbm.nl
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EXTRA VOORDELEN VAN HET 

CBM-LIDMAATSCHAP

Missie

Koninklijke CBM behartigt de belangen van de 

interieurbouw en meubelindustrie en zet zich 

samen met de leden actief in voor een sterke 

creatieve maakindustrie voor wonen en werken.
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CBM-leden krijgen 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.

CBM initieert, inspireert en faciliteert de leden door middel 

van bijeenkomsten en door continu de ogen open te houden 

voor interessante en relevante ontwikkelingen. Op de 

netwerkbijeenkomsten zijn al heel wat matches gemaakt tussen 

lidbedrijven, collegabedrijven en toeleveranciers. 

De ledenkring bestaat uit een boeiende mix van interieurbouwers, 

woonmeubelfabrikanten en toe leveran ciers van halffabricaten 

die een meubelgerelateerde bewerking verrichten. Maar ook 

groothandelsbedrijven in meubelen en fabrikanten van grafkisten, 

scheidingswanden, stellingen, deuren, systeemplafonds en 

schilderijlijsten zijn welkom bij CBM.

De toekomst is aan ondernemers die hun nek durven uit te 

steken. De missie vormt de koers en het kompas voor de 

toekomst. Passie, trots en vakmanschap zijn daarbij onmisbare 

ingrediënten.
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Monique van Niekerk

accountmanager relatiebeheer, 

Jong Management

@  vanniekerk@cbm.nl
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Pensioen 

CBM is vertegenwoordigd in het bestuur van het pensioenfonds 

en in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Niet 

alleen werknemers, maar ook werkgevers hebben belang bij een 

goede en betaalbare pensioenregeling. In 2019 zijn de premie en 

het opbouwpercentage ongewijzigd gebleven en is de franchise 

nogmaals verlaagd met € 1.000,- . Voor 2020 zijn er wijzigingen 

doorgevoerd in de regeling, zie de kolom hiernaast. Noodzakelijke 

maatregelen om het pensioen evenwichtig en betaalbaar te houden. 

In 2019 zijn er veel inspanningen verricht om het samengaan 

met het pensioenfonds Houthandel per 1 januari 2020 te 

realiseren. Eind december 2019 is hier door DNB goedkeuring 

aan verleend. De hoogte van het pensioen verandert hierdoor 

niet. Door het samengaan ontstaat wel een robuuster fonds dat 

beter is voorbereid is op de toekomst en kosten kan besparen 

door synergievoordelen. Voor individuele vragen over pensioen 

kun je bij ons terecht of rechtstreeks bij het pensioenfonds op 

www.meubelpensioen.nl. 
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Allard Moolenaars

juridische zaken, 

arbeidsvoorwaarden  

en P&O

@  moolenaars@cbm.nl

Duurzame inzetbaarheid

De steeds sneller veranderende arbeidsmarkt, productie methoden 

en technologieën vereisen dat werkenden daarop voorbereid 

zijn en er geïnvesteerd wordt in vitaliteit en gezondheid van 

medewerkers. Daarom is tijdens eerdere cao-onderhandelingen 

afgesproken dat duurzame inzetbaarheid de komende jaren een 

belangrijk thema is voor onze branche. In 2019 zijn voorbereidingen 

getroffen voor een driejarig project dat op 1 januari 2020 start: 

Schaven aan jouw toekomst. CBM ondersteunt in samenwerking 

met het Expertisecentrum Meubel en de vakbonden werkgevers 

en werknemers om samen het gesprek aan te gaan over hoe men 

fit en gezond aan het werk kan blijven. Adviseurs gaan hiervoor 

op pad met foldermateriaal, posters en kalenders en de website  

www.schavenaanjouwtoekomst.nl Bovendien bieden zij concrete 

hulp aan werkgevers, bijvoorbeeld met een gezondheidscheck 

voor medewerkers en meten van het binnenklimaat.

Met een gezondheidscheck biedt CBM de leden op een 

laagdrempelige manier de mogelijkheid om te voldoen aan 

de Arbo verplichting. Dit doen wij door een relatief goedkoop 

instrument, vergeleken met andere PMO’s, aan te bieden. Met de 

gezondheidscheck kunnen de mensen zelf, in hun eigen omgeving, 

op hun eigen moment, de check doen. 

Een ander instrument dat CBM wil inzetten is het meten van het 

”binnenklimaat”. Door via sensoren data te verzamelen kunnen 

we leden actief bijstaan in het gezond houden van de lucht die 

medewerkers inademen en de omgeving waarin zij werken. 

Zo werken we samen aan een duurzaam personeelsbeleid.

Rosa van Bolhuis

juridische zaken, 

arbeidsvoorwaarden  

en P&O

@  vanbolhuis@cbm.nl

*  Het beperkte dienstenpakket voor zzp’ers heeft andere voorwaarden

Miranda Oosdijk

adviseur duurzame  

inzetbaarheid

@  oosdijk@cbm.nl

Anouk van Stipriaan

adviseur duurzame  

inzetbaarheid

@  vanstipriaan@cbm.nl

 

FINANCIËLE ADVIEZEN

245

Dick Roodenrijs

juridische zaken,  

arbeidsvoorwaarden, 

pensioen en P&O

@  roodenrijs@cbm.nl

Juridisch advies

De juristen van CBM geven advies op alle rechtsgebieden 

waar ondernemers mee te maken krijgen. Dat kunnen vragen 

zijn over de cao, personeel en organisatie, overeenkomsten, 

algemene voorwaarden, (handels-)agentuurrecht, intellectueel 

eigendomsrecht, AVG en nog veel meer. Kijk eens op onze website 

voor meer informatie. De juristen komen graag naar je toe om een 

actuele kwestie te bespreken of om een korte juridische scan uit 

te voeren. Deze juridische advisering kost niets* en valt binnen de 

contributie, net als de andere dienstverlening van CBM.

Kees Zwetsloot

adjunct-directeur, financiën,  

arbeidsvoorwaarden &  

pensioen, P&O, vakopleiding  

en voordeelregelingen

@  zwetsloot@cbm.nl
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2019 IN FACT

Cao 

De vorige cao liep van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019. De 

onderhandelingen die CBM voert met de vakbonden FNV en CNV 

voor een nieuwe cao zijn in 2019 niet afgerond en lopen door 

in 2020. In deze onderhandelingen met de vakbonden streeft 

CBM naar een gematigd loonkostenbeleid dat bijdraagt aan de 

continuïteit en (bedrijfs-)economische positie van haar leden. 

Het beperken van de kosten staat voorop.

Onder een gematigd loon(kosten-)beleid in de sector verstaat  

CBM de afweging van primaire en secundaire arbeidsvoor-

waarden.  Deze arbeidsvoorwaarden moeten het bedrijven  

mogelijk maken in economisch mindere tijden mensen tegen 

beperkte kosten aan te nemen, maar hen ook voldoende  

perspectief te bieden op een goed salaris en ont wik ke-

lingsmogelijkheden in de sector. CBM vindt het belangrijk dat 

werkgevers flexibel kunnen werken met het vaste personeel 

tegen zo min mogelijk extra kosten. 

Daarom CBMCBM Jaarverslag 2019 76



Verzekeringen 

CBM werkt nauw samen met verzekeraars. Wij bieden 

branchespecifieke verzekeringsproducten onder goede condities. 

De producten zijn afgestemd op de risico’s die gelden voor een 

individueel bedrijf of de bedrijfstak. Kortom, verzekeringen op 

maat tegen een prijs die soms wel 40% lager ligt. 

Meer dan de helft van onze ledenkring maakt gebruik van één 

of meer verzekeringen uit het collectieve pakket. Voor meer 

informatie www.cbm.nl/voordelen/verzekeringen.

Internationale lobby

CBM is aangesloten bij EFIC, de Europese belangenbehartiger 

van de meubelindustrie. Ook op Europees niveau behartigen wij 

de belangen van de meubelindustrie en proberen wij Europese 

wet- en regelgeving te beïnvloeden. Tien actuele thema’s uit de 

Europese meubel-lobby:

•  acceptabele en reële grenswaarden voor houtstof;

•  EU formaldehydestrategie voor de juiste emissielevels;

•  herziene voorwaarden voor eco-design en labeling van meubelen;

•  afvalwetgeving voor meubelen met elektrische en elektronische 

componenten;

•  implementatie van voorstellen uit de Green Deal die impact 

hebben op de meubelindustrie;

•  informeren van consumenten over de samenstelling van 

meubelen inclusief het recht op reparatie;

•  lobbyen voor Europese verbod op gebruik van chemische 

vlamvertragers;

•  harmoniseren van regels voor Uitgebreide Producenten 

Verantwoordelijkheid tussen lidstaten;

•  realiseren van een “level playing field” en eerlijke concurrentie 

tussen lidstaten;

•  garanderen dat landen uit het Verre Oosten, die meubelen 

importeren in Europa, zich ook houden aan de Europese wet- en 

regelgeving.

Overweeg je te gaan exporteren? Heb je interesse om mee te gaan 

met buitenlandse missies of wil je exposeren op internationale 

beurzen? Dan is een goede voorbereiding belangrijk. Neem 

contact op met Kees Hoogendijk om te sparren over je ideeën. 

Vraag- & aanbodservice 

Heb je tijdelijk te veel werk of heb je juist handen over? Maak dan 

gebruik van de gratis Vraag & Aanbod service. Met één druk op 

de knop ligt je vraag of je aanbod bij honderden collega-bedrijven. 

Loes Elbersen

incasso- en informatie-

dienst en administratie

@  elbersen@cbm.nl

José van der Lee

secretariaat en 

administratie

@  vanderlee@cbm.nl

Incasso- & informatiedienst

De enthousiaste en deskundige medewerkers van de CBM-

Incassodienst doen er alles aan om de incassering van je factuur te 

realiseren. Door het praktische incassoportaal blijf je op de hoogte 

van de ontwikkelingen in je incassodossiers. De buitengerechtelijke 

incasso wordt verzorgd op basis van ‘no cure, no pay’. Ook kun je voor 

advies terecht inzake het voortraject aan een eventuele incasso.

Kredietrapportage

Er wordt een inschatting gemaakt van de kredietwaardigheid en 

betrouwbaarheid van je klant of zakenpartner. Jaarrekeningen, 

betalingsgedrag, liquiditeit, verdachte voorvallen in het verleden 

en verwante ondernemingen worden bekeken. Daar rolt een 

kredietscore uit. 

Kredietverzekering

De schade die ondernemingen kunnen lijden door slecht 

betalende klanten en lange betalingstermijnen, wordt vaak 

onderschat. Een solide debiteurenbeleid kan de schade 

aanzienlijk beperken, hoewel het nooit een garantie is tegen 

wanbetalers. Om het risico af te dekken tegen niet betalende 

klanten, heeft CBM op het terrein van kredietverzekeringen een 

raamovereenkomst met Euler Hermes gesloten. CBM-leden 

kunnen een branchepolis met specifieke voorwaarden afsluiten.

NIEUW: 

De kredietrapporten zijn in 2019 uitgebreid met een Wagen-

park-module die meer inzicht biedt in de bezittingen van een be-

drijf. Alle wagens die door de (Nederlandse) bedrijven worden 

bereden zijn opgenomen. 
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VERHAALD

>80%

346.000,-
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Innovatie 

Duurzaamheid en Circulaire Economie waren in 2019 

belangrijke innovatiethema’s. Hieronder de innovatie 

top tien met projecten waar we in het verslagjaar mee 

gestart zijn:

1.  Task Force Matrassen. CBM heeft samen met leden 

en stakeholders een voorstel ontwikkeld voor een 

‘Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid 

(UPV)’ voor matrassen. Minister Stientje van 

Veldhoven zal het voorstel naar verwachting in 

april 2020 formeel goedkeuren en presenteren.

 

2.  Task Force Plaatmateriaal. CBM heeft een grote 

groep bedrijven en stakeholders verzameld, die 

een rol spelen bij het recyclen van plaatmateriaal, 

zoals spaanplaat, mdf, volkern, etc. Tijdens 3 bijeen -

komsten heeft CBM samen met deze bedrijven voor-

stellen ontwikkeld. Inmiddels is een experiment 

gestart met het inzamelen van plaatmateriaal en de 

volledige logistiek daar omheen.

3.  CBM is een experiment gestart met het pyroliseren 

van mdf. Het is namelijk op dit moment nog niet 

mogelijk om mdf-plaatmateriaal opnieuw te 

gebruiken en te recyclen. CBM ontwikkelt een 

grote subsidieaanvraag voor het recyclen van mdf 

inclusief de lijmen en lakken daarop. Voor het 

pyroliseren van matrassen wordt ook een project 

opgezet.

4.  Sinds 2019 is CBM bij 55 lidbedrijven actief met 

het plaatsen van zonnepanelen. Aansluitend 

onderzoekt CBM de mogelijkheden om een Energie 

service Company (branche-ESCo) op te richten. 

Via een ESCo kunnen bedrijven overtollige stroom 

verhandelen aan derden. Onderzocht moet worden 

of de stroom – als secundaire arbeidsvoorwaarde – 

tegen gereduceerd tarief geleverd kan worden aan 

de eigen medewerkers.

5.  Lichtgewicht zonnepanelen. Omdat bij de helft van 

de bedrijven de dakconstructie niet sterk genoeg is, 

start er een pilot met een “dak-op-dak” constructie. 

Hierdoor wordt het mogelijk om meer panelen te 

plaatsen zonder een aanpassing te moeten doen in 

de draagconstructie van het platte dak.

Nelleke Versloot

arbo, milieu en mvo

@  versloot@cbm.nl

Erna Ottenbros

secretariaat, Jong Management, 

back-office

@  ottenbros@cbm.nl

Herman Jurrius

RI&E, logistiek en 

secretariaten

@  jurrius@cbm.nl

HULP BIJ INFORMATIEPLICHT 

ENERGIEBESPARENDE  
MAATREGELEN 

63

MET INVULLEN VAN DE RI&E  
IN HUN EIGEN BEDRIJF

37
EVD DAGEN

3
2019 IN FACT

ADVIEZEN 
OP HET GEBIED
VAN ARBO EN MILIEU

165

Dirk van Deursen

innovatie en 

energiebesparing

@  vandeursen@cbm.nl

Arbo en milieu 

De arbo- en milieuspecialist van CBM volgt de ontwikkelingen en 

wetswijzigingen op de voet zodat je deskundig ondersteund wordt 

op het gebied van milieuvergunningen, bezoek van de Inspectie 

SZW, VCA, machineveiligheid en nog veel meer. Op verzoek komt 

een CBM-adviseur in je bedrijf langs om samen de verplichte Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in te vullen. Voor leden kost dat 

niks extra, net als alle andere dienstverlening van CBM.

Arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet je aan een aantal verplichtingen voldoen 

om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren 

(Arbowet). CBM geeft informatie over machineveiligheid, houtstof, 

gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, MAN/MEC, etc.

Convenant Bevorderen 
Duurzaam Bosbeheer
CBM doet samen met vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw- 

en retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de 

overheid mee aan het convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. 

Dit convenant is erop gericht duurzaam bosbeheer te bevorderen 

en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de 

gehele houtketen verder te versterken. 

Energiecollectief 

Door slim in te kopen kan bespaard worden op de vaak hoge kosten 

van gas- en elektriciteitsverbruik. De energiemarkt is echter 

complex en ondoorzichtig. CBM werkt daarom samen met een 

betrouwbare partner die het risico van grote prijsstijgingen beperkt 

door strategische inkoopmomenten. Zo besparen individuele leden 

honderden tot duizenden euro’s per jaar op de energiekosten. 

2019 IN FACT

INTERESSE 
IN SDE77

ZONNEPANELEN

48 SDE

BEDRIJVEN 
GEHOLPEN  

6.  Meldingsplicht energiebesparende maatregelen. 

Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, 

tools ontwikkeld en vele leden bezocht 

om te helpen bij de meldingsplicht van de 

energiebesparende maatregelen. In 2020 wordt 

dit voortgezet. Er is ook ondersteuning en advies 

voor de bedrijven die geen meldingsplicht hebben 

maar toch minder energie willen verbruiken. 

Veel informatie is te vinden op de website  

www.cbm-energie.nl die in 2019 gelanceerd is.

7.  Monitoring binnenklimaat. CBM is in 2019 

gestart met een experiment om met behulp van 

sensoren in de werkplaatsen, de kwaliteit van de 

werkomgeving te meten en te monitoren.

8.  Verwarming via infrarood. CBM is een 

experiment gestart om werkplekken in fabrieken 

te verwarmen met infrarood. In tegenstelling 

tot de traditionele verwarmingsmethode met 

radiatoren (convectie) hoeft met infrarood niet 

de hele hal verwarmd te worden, maar alleen 

die locaties ‘aanstralen’ waar medewerkers zijn. 

Als dit lukt, kan veel energie en geld bespaard 

worden.

9.  Ketenstandaard. CBM ontwikkelt samen met 

TNO een onafhankelijke ketenstandaard om de 

samenwerking en communicatie in de keten 

verregaand te digitaliseren en optimaliseren.

10.  CBM heeft het afgelopen jaar met een aantal 

woon meubel fabrikanten onderzocht welke 

mogelijkheden er zijn om meubels via een online-

strategie te exporteren en verhandelen in China.
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GOED OPGELEIDE 
MEDEWERKERS

ECM

CBM heeft samen met de vakbonden FNV en CNV het Expertise-

centrum Meubel (ECM) opgericht. ECM is hét centrum in 

Nederland voor leren, werken en groeien voor de interieurbouw en 

meubelindustrie en richt zich als uitvoerder op de thema’s scholing, 

werkgelegenheid, mobiliteit, loopbaanontwikkeling, vakopleidingen, 

ontwikkelen van leermiddelen, examinering, instroombevordering en 

onderzoek. 

Bedrijven die onder de cao Meubelindustrie vallen en premie voor 

de medewerkers afdragen aan het Sociaal Fonds, kunnen in bijna 

alle gevallen zonder kosten gebruik maken van de dienstverlening 

van ECM en gebruik maken van de subsidies voor scholing en 

opleidingen. CBM is bestuurlijk vertegenwoordigd in ECM en geeft 

samen met de vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen gestalte 

aan de realisatie van de missie en visie van ECM. Kijk voor meer 

informatie op www.ecmeubel.nl

Digitale leermiddelen in 
modules
In het mbo wordt veel gebruik gemaakt van de digitale leermiddelen die 

ECM voor de vakopleidingen ontwikkelt. Nagenoeg elke school (ROC) 

maakt hier gebruik van en kan dit verrijken met eigen lesstof, mits 

gevalideerd door ECM. Speciaal voor bedrijven zijn de leermiddelen 

“opgeknipt” in acht modules.

Samenwerkingsverbanden 

Productie van mooie interieurs en meubelen begint bij een goede 

vakman. Voor een voordelig tarief worden leerlingen zo hoog en breed 

mogelijk opgeleid via de Samenwerkingsverbanden. CBM ondersteunt 

Samenwerkingsverbanden voor de opleiding van meubelmakers, 

interieurbouwers en machinaal houtbewerkers. Zo is vakmanschap 

voor nu en later gegarandeerd. Meer informatie en de 10 voordelen 

voor werkgevers zijn te vinden op www.cbm.nl/samensterk. 

Topcentrum Meubel

CBM is in samenwerking met ECM en vijf scholen (Alfa college, 

Deltion college, HMC, Summacollege en ROC Twente) betrokken bij 

een innovatieproject in het kader van het regionaal investeringsfonds 

MBO. Doel van dit project is om het onderwijs beter aan te laten 

sluiten op de branche en innovatieve ontwikkelingen in de bedrijven 

sneller te vertalen naar nieuwe opleidingen en cursussen. 

Brigit Schilder

administratie en incassodienst

@  schilder@cbm.nl

Reanne Creyghton

administratie 

@  creyghton@cbm.nl

Angela Karsoredjo

bestuursondersteuning 

samenwerkingsverbanden

@  karsoredjo@cbm.nl

Maureen van Klooster

secretariaat vakopleiding

@  vanklooster@cbm.nl

LEERLINGEN 
WORDEN OPGELEID

235

2019 IN FACT

Rosemarie Willems

administratie 

samenwerkingsverbanden 

@  willems@cbm.nl
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Jong Management

Voor de jongere managers is er een aantal malen per 

jaar gelegenheid om met elkaar bedrijven te bezoeken, 

trainingen te volgen en van gedachten te wisselen over de 

werkzaamheden, producten, leveranciers of werkmethoden. 

Zo krijgen zij wat extra bagage mee waar ze in hun loopbaan 

profijt van hebben. 

Netwerken  

en inspiratie

Uit onderzoek blijkt dat een van de 

belangrijkste redenen om lid te zijn van 

CBM de mogelijkheid is om te netwerken 

met bedrijven uit de eigen branche. Door 

grotere en kleinere themabijeenkomsten 

worden leden geïnspireerd en 

gefaciliteerd in ontwikkelingen, 

innovaties, wetswijzigingen en nog veel 

meer. Deze netwerkbijeenkomsten 

zijn er op gericht elkaars kracht te 

ontdekken zodat mooie samenwerkingen 

ontstaan. De algemene ledenvergadering 

(ALV) biedt de verantwoording van het 

gevoerde beleid. Altijd op een bijzondere 

plek en met topsprekers. In 2019 zijn 

ook diverse kleinere regiobijeenkomsten 

georganiseerd. 

LEDEN 
BIJEENKOMSTEN9

Marleen Pouwels 

communicatie, events  

en office management

@  pouwels@cbm.nl

Loesje Overbeke

communicatie

@  overbeke@cbm.nl
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DEELNEMERS: 30 NIEUWJAARSBORREL, ALGEMENE LEDENVER-
GADERING JM – MIELE EXPERIENCE CENTER 23 BEDRIJFSBE-
ZOEK HEEMBOUW 44 BEDRIJFSBEZOEK VAN KEULEN INTERIEUR-
BOUW 24 BEDRIJFSBEZOEK ORGELMAKERIJK REIL 28 REIS NAAR 
LITOUWEN 29 BEDRIJFSBEZOEK KAAK

DEELNEMERS: 35 TASKFORCE PLAATMATERIAAL 
– SKH WAGENINGEN/BROEINEST AMSTERDAM 23 
DUURZAAMHEID/ZONNEPANELEN – ADO DEN HAAG 
STADION 29 MELDPLICHT ENERGIEBESPARENDE 
MAATREGELEN – DE GROOT BEWERKINGSMACHINES/
OSTERMANN/VANBREDA 12 EVD DAGEN – SKH WA-
GENINGEN 50 NETWERKDAG – BOUW & INFRAPARK 
HARDERWIJK 81 SAMEN ANDERS WERVEN – HEESEN 
YACHTS OSS – 1E EVENT SAMEN MET ECM 10 CAO LE-
DENCONSULTATIE – POSTILLION BUNNIK 126 ALGEME-
NE LEDENVERGADERING – AVIODROME LELYSTAD

DEELNEMERS 
AAN LEDENBIJEENKOMSTEN

366

DEELNEMERS 
AAN JM-BIJEENKOMSTEN

178JM6
BIJEENKOMSTEN

PUBLICATIES 2019

LinkedIn: Koninklijke CBM

605 VOLGERS

 30,2% INSTAPPER

 28,4% SENIOR

 15,6% EIGENAAR 

 13,3% DIRECTIELID

 7,1% MANAGER

JUBILEA 2019

25

50

60

JAAR 
CBM-LID

JAAR 
CBM-LID

JAAR 
CBM-LID • PRINCE TILBURG BV

•  DE KLERK INTERIEURBOUW BV

•  PROFIEL MEUBELMAKERIJ BV

•  COESEL COLLECTION BV

MANNEN

BEDRIJF

70%

22%

8%
VROUWEN

2
7

0

TWEETS

• PARTHOS BV

Jaarverslag 2018
Conjunctuurenquete 2019-1
Conjunctuurenquete 2019-2
Beloningsonderzoek 2019
Onderzoek ERP-software-
leveranciers

Twitter: @decbm.nl 

896 VOLGERS

Website: www.cbm.nl

48.000 BEZOEKERS

Gemiddeld bleven ze 1 minuut en 28 

seconden op de site en bekeken in 

die tijd 2,25 pagina’s

51,4% MAN

48,6% VROUW

 48% TUSSEN 25 EN 44 JAAR

 38,6% TUSSEN 45 EN 64 JAAR

 7,8% TUSSEN 18 EN 24 JAAR

 5,6% IS 65+

Website: www.cbm-energie.nl

584 BEZOEKERS

Gemiddeld bleven ze 2 minuten en 

2 seconden op de site en bekeken 

daarin 2,19 pagina’s

54,1% MAN

45,9% VROUW

  87,8% bekijkt deze website 

op een desktop, 10,6% op een 

mobiele telefoon en slechts 1,6% 

op een tablet
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DAAROM!

DAAROM CBM

Als branchevereniging is CBM voor werkgevers een 

betrouwbare en stabiele partner voor

• CAO

• PENSIOEN

• VAKOPLEIDING

• DUURZAAMHEID

Daarnaast biedt het CBM-lidmaatschap voor ieder afzonderlijk 

lid vele voordelen. Voor de één is dat gerichte advisering, 

de ander heeft meer profijt van verzekeringen en andere 

voordeelregelingen. Ook matcht CBM de verzoeken over vraag 

en aanbod van werk, personeel en materialen.

Kijk op cbm.nl voor de meest recente informatie of bel 

ons: 023-5158800.


