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2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de mondiale 

coronacrisis. Er zijn veel slachtoffers, economieën zijn stilgevallen, 

export ligt op een lager niveau, winkels zijn gesloten en 

zorgsystemen kraken in hun voegen. Hopelijk brengt vaccineren 

verbetering.

Sinds de uitbraak in maart 2020 heeft CBM vier coronaenquêtes 

gehouden. Aanvankelijk was er paniek onder de leden, na enkele 

maanden kantelde dat toen veel Nederlanders hun huizen gingen 

opknappen. Het jaar eindigde in mineur net als de start van 2021. 

CBM-leden lieten in 2020 een wisselend beeld zien. Bij sommige 

liep het werk gewoon door, bij andere leden daalden de omzetten. 

Aan het begin van 2021 zijn er ook nog signalen dat grote 

aanbestedingen uitblijven. Veel leden hebben gebruik gemaakt 

van de steunpakketten van de overheid waardoor liquiditeiten nog 

enigszins op peil bleven. Daar hebben we met onze collegabranches 

en VNO-NCW/MKB Nederland hard voor gelobbyd.

Corona had ook grote impact op de organisatie van CBM. De meeste 

medewerkers werkten vanuit huis. Helaas werden de events, die 

onze leden zo waarderen, afgeblazen, net als de studiereis naar 

Duitsland. Online vergaderen werd de norm en aan het eind van het 

jaar had CBM een heuse primeur met de eerste online Algemene 

Ledenvergadering in het meer dan honderdjarig bestaan. 

In dit jaarverslag presenteren wij onze activiteiten en resultaten 

van het afgelopen jaar. We laten zien wat de toegevoegde waarde 

van CBM is, voor de branche als geheel en voor onze individuele 

leden. Dit jaarverslag is tevens onze wervingsfolder.

Ondanks deze moeilijke periode zijn we positief over de toekomst. 

Hopelijk trekt het werk in onze branche na de 

vaccinatieronde weer snel aan. Heb je vragen? Bel 

023-5158800. Wij staan voor je klaar.

Kees Hoogendijk, directeur CBM

@  hoogendijk@cbm.nl

2020 IN FACT

2020

  Gratis up-to-date algemene voorwaarden, 

die zorgen voor duidelijke spelregels tussen  

CBM-leden en hun afnemers

  Besparing door collectieve inkoop op bijvoorbeeld 

verzekeringen en energie

 Goede netwerkmogelijkheden

  Maatwerkadvies - juridisch, arbo-milieu, p&o, 

financieel, duurzame inzetbaarheid etc.

  Vraag- en aanbodservice: te veel werk of juist 

te weinig? Zet je vraag uit bij collega-bedrijven

  Gebruik maken van de incasso- en  

informatie  dienst en aanvragen van  

kredietrapporten

  Hulp bij energiebesparing, binnenklimaat 

en andere innovaties

  Besparing op auteursrechten Buma/Sena

  Ondersteuning bij het invullen van de 

verplichte RI&E

  Stichting Members Benefits: grote diversiteit 

aan kortingsregelingen

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.

CBM-LIDMAATSCHAP, WHAT’S IN IT FOR ME?

CBM-LEDEN 2020 2019 2018

CBM-leden 521 495 493

Werknemers bij leden 10.142 9.672 8.795

Loonsom bij leden 348 miljoen euro 324 miljoen euro 296 miljoen euro

Omzet bij leden 2,2 miljard euro 2,1 miljard euro 1,9 miljard euro

Gem. verzuim bij leden 2,40% 3,92% 2,73%

JM-leden 78 68 50

Businesspartners 20 16 15

Bedrijfsbezoeken 185 190 290

Marcel Horjus, voorzitter

 @  horjus@cbm.nl

Meubelmakerij Casper Rutges
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Monique van Niekerk

accountmanager relatiebeheer, 

Jong Management

@  vanniekerk@cbm.nl

CORONA

Voor alle vragen die CBM-leden hebben, kunnen ze bij CBM terecht. 

De dienstverlening is daarop ingericht. 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. 

Ledenkring

CBM-leden zijn een boeiende mix van interieurbouwers, woon-

meubelfabrikanten en toeleveranciers van halffabricaten die 

een meubelgerelateerde bewerking verrichten. Maar ook groot-

handelsbedrijven in meubelen en fabrikanten van grafkisten, 

scheidingswanden, stellingen, deuren, systeemplafonds en schil derij  -

lijsten 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 onmisbaar.

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet en 

dat is in onze branche ook te merken. Al vroeg in 2020 

werd duidelijk dat de coronamaatregelen grote impact 

zouden hebben op het bedrijfsleven. 

ONZE LEDEN KREGEN ANTWOORD OP VELE VRAGEN VIA: 

• het coronadossier op de website met dagelijkse 

updates (zie cbm.nl/corona)

• extra mailings met belangrijke informatie 

• de wekelijkse, digitale nieuwsbrief met aandacht 

voor de gevolgen voor onze branche 

• een radio- en tv-commercial om de leden een 

hart onder de riem te steken

• corona-enquêtes, om de status in de branche te 

peilen

• de sector-richtlijnen op posters

• lobby-acties voor steunmaatregelen van de overheid

• een mailing met flyer en mondkapjes

• bedrijfsbezoeken, voor zover mogelijk, en meer 

telefonisch contact met de leden

Helaas lopen de effecten van de coronacrisis door in 2021. We blijven ons inzetten met lobby naar de 

overheid en actieve hulp aan onze leden.

“ Het lidmaatschap van CBM 

heeft mij de afgelopen tijd 

meerdere opdrachtgevers 

opgeleverd, mede omdat 

Overeem op de website van 

CBM staat bij Leden in Beeld.” 

– Jan Overeem van Overeem Interieurmontage

Van Assem interieurbouw. Ontwerp: D/Dock

29
  OVERIGE

340
  INTERIEUR- 
BOUWERS

97
  WOONMEUBEL- 
FABRIKANTEN

44
  TOELEVE -
RANCIERS

LEDENVERDELING
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2020 IN FACT

INDIVIDUELE EN 
COLLECTIEVE 
DIENSTVERLENING

Pensioen 

CBM is vertegenwoordigd in het bestuur en in het verantwoordings-

orgaan van het pensioenfonds. Niet alleen werknemers, maar 

ook werkgevers hebben belang bij een goede en betaalbare 

pensioenregeling. 

Noodzakelijke wijzigingen

Net zoals in 2020 zijn er in 2021 wijzigingen doorgevoerd in de regeling, 

dit zijn noodzakelijke maatregelen om het pensioen evenwichtig en 

betaalbaar te houden. Zie de tabel hieronder. 

Nieuwe uitvoeringsorganisatie

In de loop van 2020 heeft het bestuur van pensioenfonds Meubel besloten 

de 3-jarige overeenkomst met de pensioenuitvoeringsorganisatie 

Centric niet te verlengen. Vanaf 1 januari 2021 is TKP de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie. Met TKP kiest pensioenfonds Meubel voor een 

kwalitatief betere dienstverlening en borging van continuïteit.

Samengaan pensioenfondsen

Met ingang van 1 januari 2020 is het samengaan van pensioenfonds 

meubel en pensioenfonds houthandel een feit. In 2021 wordt verder 

gebouwd aan de groei omdat dit volgens pensioenfonds meubel zorgt 

voor een toekomstbestendiger en financieel robuuster fonds. 

Voor individuele vragen over pensioen kun je bij CBM terecht of 

rechtstreeks bij het pensioenfonds op www.meubelpensioen.nl

PENSIOEN

2021 2020 2019

Pensioenpremie 25,2% 23,7% 22,7%

Opbouwpercentage 1,67% 1,72% 1,8%

Pensioen richtleeftijd 68 jaar 68 jaar 67 jaar

Franchise € 14.729 € 14.729 € 14.356

BuzziSpace

Busschers Interieur Stoffering

Ontwerp: Gerard Kippers i.s.m. 

Brok Interieurbouw

Opdrachtgever: Thales Huizen

Dick Roodenrijs

juridische zaken,  

arbeidsvoorwaarden, 

pensioen en P&O

@  roodenrijs@cbm.nl

Kees Zwetsloot

adjunct-directeur, financiën,  

arbeidsvoorwaarden &  

pensioen, P&O, vakopleiding  

en voordeelregelingen

@  zwetsloot@cbm.nl
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Cao 

De vorige cao liep op 31 december 2019 af. De onderhandelingen 

die CBM voert met vakbonden FNV en CNV zijn in 2020, mede onder 

invloed van corona, niet afgerond. In de onderhandelingen met de 

vakbonden streeft CBM naar een goede balans in primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waarin mensen voldoende perspectief krijgen op 

een goed salaris en ontwikkelingsmogelijkheden in de sector, maar dat 

ook bijdraagt aan de continuïteit en (bedrijfs-)economische positie van 

haar leden (zie cbm.nl/cao). 

Sociaal Fonds Meubelindustrie

Alle werkgevers betalen per jaar een premie van 0,9% van de loonsom aan 

het Sociaal Fonds Meubel. Het Sociaal Fonds stelt middelen beschikbaar 

voor activiteiten ten behoeve van de branche. Zo gaat een groot deel naar 

scholing, werkgelegenheid, vakopleiding en instroombevordering. Voor 

de sector is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten zodat 

werkgevers dat niet meer individueel voor hun werknemers hoeven te 

regelen. Vanuit het Sociaal Fonds worden ook subsidiegelden beschikbaar 

gesteld en worden momenteel veel activiteiten voor het thema Duurzame 

Inzetbaarheid gefinancierd. CBM levert 2 bestuursleden aan het Sociaal 

Fonds die toezien op een rechtmatige besteding van deze gelden. 

Juridisch advies

De juristen van CBM geven advies op alle rechtsgebieden waar 

ondernemers mee te maken krijgen, zoals:

• cao

• personeel en organisatie

• overeenkomsten

• algemene voorwaarden

• (handels-)agentuurrecht

• intellectueel eigendomsrecht

• AVG en nog veel meer. 

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. Daarnaast is CBM ook bereikbaar 

voor financieel advies.

* Het dienstenpakket voor zzp’ers heeft andere voorwaarden

2020 IN FACT

JURIDISCHE ADVIEZEN:

2020 2019 2018

Arbeidsrecht 967 494 597

Verbintenisrecht 536 234 377

Overige juridisch advies 171 30 197

Financiële adviezen 595 245 288

Leolux

Meubelmakerij Loman

Allard Moolenaars

juridische zaken, 

arbeidsvoorwaarden  

en P&O

@  moolenaars@cbm.nl

Rosa van Bolhuis

juridische zaken, 

arbeidsvoorwaarden  

en P&O

@  vanbolhuis@cbm.nl
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Duurzame inzetbaarheid

CBM maakt werkgevers bewust van duurzame inzetbaarheid van 

hun werknemers (dzi) én helpt ze mee te bewegen met markt ont-

wikkelingen. Alles in het belang van de continuïteit van de onderneming. 

Voor productiviteit en inzetbaarheid van werknemers op de lange 

termijn zijn motivatie, werkgeluk, wendbaarheid, vakbekwaamheid en 

gezondheid (fysiek en mentaal) essentieel. CBM werkt hierbij samen 

met Expertisecentrum Meubel (ECM) en de vakbonden.

Maatwerk

Onze dzi-adviseurs bieden maatwerk. Door een persoonlijke 

benadering krijgt een werkgever advies inclusief een plan van aanpak 

en ondersteuning voor een gezonde en wendbare onderneming.

Mogelijkheden: 

• NIPED Gezondheidscheck: op een laagdrempelige manier de 

wettelijke verplichte PMO aan medewerkers aanbieden. Voor CBM-

leden is dit kosteloos met behulp van subsidie. Medewerkers kunnen 

zelf, in hun eigen omgeving, de check doen.

• Cultuurveranderingstrajecten: de dialoog op gang brengen tussen 

werkgever en werknemers om samen te werken aan vitaliteit, 

wendbaarheid en vakvaardigheid. Zie ook het kader.

• Persoonlijke ontwikkeling van werknemers stimuleren.

• Communicatie tussen afdelingen of binnen een team verbeteren.

• Tools voor het houden van gesprekken met werknemers.

• Bedrijfstrainingen of andere medewerkers trajecten (subsidie tot 

€ 2.500,-).

• Hulp bij het invullen van de RI&E: de wettelijke basis voor het 

arbobeleid om veilig te werken.

• Preventieve maatregelen: meten van het ‘binnenklimaat’, oftewel 

de luchtkwaliteit, door middel van sensoren. Hiermee kunnen 

bedrijven zorgen voor een gezonde omgeving en productieve 

medewerkers.

Zo werken we samen aan een duurzaam personeelsbeleid.

Voor werknemers uit de sector, die zelf 

aan de slag willen met hun gezondheid 

en (persoonlijke) ontwikkeling, is het 

platform schavenaanjouwtoekomst.nl  

ontwikkeld. Hier kunnen zij terecht 

voor informatie en producten zoals 

online cursussen. Ook voor hen staan 

onze adviseurs kosteloos klaar.

Miranda Oosdijk

adviseur duurzame  

inzetbaarheid

@  oosdijk@cbm.nl

Anouk van Stipriaan

adviseur duurzame  

inzetbaarheid

@  vanstipriaan@cbm.nl

Stel je medewerker centraal

Met het door CBM ontwikkelde gespreksformat 

zijn meerdere bedrijven gestart met het voeren 

van een ander soort gesprek met medewerkers. 

Niet een afvinklijstje in het kader van een 

beoordeling, maar een positief gesprek over waar 

medewerkers blij van worden, waar ze nog in 

kunnen verbeteren, wat ze nodig hebben en of ze 

voldoende energie hebben. Handvatten voor een 

positief gesprek waarbij de medewerker zelf ook 

expliciet wordt uitgenodigd hierover na te denken. 

Bedrijven hebben hier al positieve ervaring mee 

opgedaan: zo wordt het als een veel prettigere 

manier ervaren om een gesprek te voeren en heeft 

deze insteek er voor gezorgd dat er bij een bedrijf 

bij een aantal medewerkers deze keer wel een 

opleidingsbehoefte naar voren is gekomen.

EN

296  
ADVIEZEN

 

2020 IN FACT

BEDRIJFS
BEZOEKEN
IN HET KADER VAN 

DUURZAME  
INZETBAARHEID 
(LEDEN EN NIET-LEDEN) 

112
2020 IN FACT

De Esdoorn

MET INVULLEN 
VAN DE RI&E  
IN HUN EIGEN BEDRIJF

38
BEDRIJVEN 
GEHOLPEN  

56 V&A’s

22 werk “gevraagd”

5 werk “aangeboden”

12 personeel “gevraagd”

6 personeel “aangeboden”

9 materiaal “gevraagd”

2 materiaal “aangeboden”

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. 

DEELNEMERS 
BUMA

206

DEELNEMERS 
SENA

210

Brahim Ridouani

assistent controller

@  ridouani@cbm.nl

José van der Lee

secretariaat en 

administratie

@  vanderlee@cbm.nl
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Kredietrapportage

Iedere ondernemer wil weten met wie hij zaken doet, vooral in deze 

coronatijd. De kredietwaardigheid van een onderneming vertelt je veel 

over de status, het succes en de toekomstbestendigheid van een bedrijf. 

CBM heeft samen met Credit Device een raamcontract afgesloten 

waarbij het mogelijk is om voor onze leden tegen een gereduceerd tarief 

online een kredietrapport op te vragen. Met het kredietrapport wordt er 

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 (zie cbm.nl/dienstverlening/incassodienst). 

Incasso- en Infor matiedienst

De deskundige medewerkers van de CBM Incassodienst doen er alles aan 

om, buitengerechtelijk, de incassering van je factuur te realiseren. Door 

het starten van een incassoprocedure hoeft er niet noodzakelijk een eind 

te komen aan de relatie met de opdrachtgever. Wij houden daar rekening 

mee in het incassotraject. De  contacten zijn zakelijk en diplomatiek en 

behandeling van eventueel ver weer hoort bij de dienstverlening. Door het 

praktische incassoportaal blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in je 

incasso dossiers. De buitengerechtelijke incas so wordt verzorgd op basis 

van ‘no cure, no pay’. Ook kan je voor advies terecht over het voortraject 

aan een eventuele incasso (zie cbm.nl/dienstverlening/incassodienst).

Kredietverzekering

Een kredietverzekering dekt het risico af van niet-betalende 

klanten. De verzekering biedt bescherming tegen het risico 

dat een klant de geleverde goederen en/of diensten niet 

kan betalen doordat deze failliet gaat of in een surseance 

van betaling terecht komt. 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 vooraf het 

risico af te dekken dat klanten facturen niet kunnen betalen 

als gevolg van (vermoedelijke) insolventie, heeft CBM op het 

terrein van kredietverzekeringen een raamovereenkomst 

gesloten met Euler Hermes. Deze overeenkomst maakt het 

mogelijk voor CBM-leden een branchepolis met specifieke 

voorwaarden af te sluiten.

Verzekeringen 

CBM werkt nauw samen met verze keraars. Zij 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.

Meubelmakerij Casper Rutges

Ontwerp en fotografie: Vincent Kuyvenhoven 

Opdrachtgever: IAA architecten

BuzziSpace

2020 IN FACT

INCASSODIENST 2020 2019 2018

Aantal incasso-opdrachten 64 84 97

Totaalbedrag ingediende incasso’s € 397.000,- € 346.000,- € 480.000,-

Gemiddelde hoofdsom € 6.203,- € 4.119,- € 4.950,-

Verhaald 77% 75% 79%

Afnemers alle diensten IID 75 90 80

Loes Elbersen

incasso- en informatie-

dienst en administratie

@  elbersen@cbm.nl

Brigit Schilder

incasso- en informatie-

dienst en administratie

@  schilder@cbm.nl
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• realiseren van een “level playing field” en eerlijke concurrentie tussen lid-

staten;

• garanderen dat landen uit het Verre Oosten, die meubelen importeren in Europa, 

zich ook houden aan de Europese wet- en regelgeving;

• voorkomen van handelsbarrières.

Brexit en Studiereis CBM

Daarnaast lobbyen we samen met VNO-NCW en MKB-Nederland voor een 

ondersteuningspakket voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van 

Brexit. CBM heeft op de website een Brexit-dossier ontwikkeld voor leden die 

handel drijven met Engeland en vragen hebben over Brexit. Helaas moest een 

internationale studiereis naar Duitsland, waar veel interesse voor was, vanwege 

corona afgezegd worden in 2020. Zodra corona onder controle is, gaan we een 

nieuwe studiereis organiseren.

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

missies, wil je exposeren op een internationale beurs, of heb je ideeën over een 

buitenlandse studiereis met CBM-leden als corona voorbij is? Neem dan contact op 

met Kees Hoogendijk (hoogendijk@cbm.nl) om te sparren over je ideeën.

Internationale lobby

EFIC – Europese meubelkoepel

CBM behartigt ook op Europees niveau de belangen van de Nederlandse 

meubelindustrie en interieurbouw. Zestien internationale brancheverenigingen, 

waaronder CBM, hebben een zetel in de Europese meubelkoepel EFIC. Vanuit 

Brussel voert EFIC een permanente lobby om Europese wet- en regelgeving zo 

gunstig mogelijk te beïnvloeden. Daarnaast heeft EFIC intensief contact met de 

Europese commissie en de verschillende Europese Ministeries. 

Lobbythema’s EFIC

• 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 compo nenten;

• implementatie van voorstellen uit het Circular Economy Action Plan die impact 

hebben op de meubelindustrie;

• consumentenvoorlichting over de samenstelling van meubelen inclusief het 

recht op reparatie;

• Europees verbod op gebruik van chemische vlamvertragers;

• harmoniseren van regels voor Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid 

tussen lidstaten;

Heijmerink Wagemakers 

Opdrachtgever: Prinses Máxima Centrum

Ontwerp: MMEK

“ Ik gebruik de wekelijkse CBM-nieuwsbrief 

om up-to-date te blijven van wat 

belangrijk is in onze branche. De taskforce 

plaatmateriaal volg ik ook omdat ik 

geïnteresseerd ben in recycling en 

verduurzaming van plaatmateriaal” 

– Bart van Rooij, Van Rooij Interieurbouw. 
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Innovatie 

Duurzaamheid en Circulaire Economie waren ook 

in 2020 belangrijke innovatiethema’s. Hieronder de 

CBM innovatie top tien met de resultaten van 2020.

1.  Taskforce Matrassen 

Het vrijwillige voorstel voor een ‘Uitgebreide 

Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) 

voor matrassen is door het Ministerie van 

I&W goedgekeurd. De Algemeen Verbindend 

Verklaring (AVV) van RWS wordt begin 2021 

verwacht. Verder is CBM in 2020 bezig geweest 

met een grootschalige matrasrecycling-pilot 

waar een documentaire van gemaakt is. De 

pilot toont aan dat latex, textiel en PU-schuim 

middels een thermochemische behandeling te 

kraken zijn naar met name gas, olie en carbon.

In 2021 start CBM met de uitvoering voor 

Stichting Matras Recycling Nederland. Door 

middel van het bouwen van een geautomatiseerd 

systeem wordt de Afval Beheer Bijdrage (ABB) 

van producenten/importeurs geheven en worden 

kosten betaald aan gemeentes en retailers die 

oude matrassen innemen voor recyclage.

2. Taskforce Plaatmateriaal

Met een grote groep bedrijven en stakeholders, 

die een rol spelen bij het recyclen van 

plaatmateriaal, zoals spaanplaat, mdf, volkern, 

etc. is in 2020 een experiment uitgevoerd met 

het recyclen van MDF. Het onderzoeksrapport 

toont de resultaten die benut kunnen worden 

voor een groot doorbraakproject. Ook is in 

2020 een project gestart voor het inzamelen en 

recyclen van houtstof. De resultaten van beide 

projecten zijn tijdens een webinar in november 

aan de leden gepresenteerd.

3. Doorbraakproject plaatmateriaal

Als vervolg op het experiment is het jaar 2021 

gestart met de ontwikkeling van een grote 

subsidieaanvraag met het Versnellingshuis CE 

voor een doorbraakproject rond plaatmateriaal. 

Hierbij wordt een soortgelijke ketenaanpak 

gebruikt als bij de Taskforce Matrassen. Het 

is de bedoeling om dit doorbraakproject nog in 

2021 op te kunnen starten.

 

4. Project Zonnepanelen

Sinds de start van dit project in 2019 heeft CBM bij 

een aantal lidbedrijven zonnepanelen geplaatst. 

Samen met partners zijn de leden bijgestaan 

in het gehele proces van subsidie, constructie, 

verzekerbaarheid en financiering. Met een pijplijn 

van ruim 50 SDE + beschikkingen maakt CBM 

zoveel mogelijk impact met hernieuwbare energie 

bij de leden. We staan hier nog maar aan het begin! 

5. Lichtgewicht zonnepanelen

In 2020 heeft CBM met behulp van een 

subsidie Energie & Klimaat van Innovation 

Quarter een concept ontwikkeld voor 

lichtgewicht zonnepanelen bij bedrijven waar de 

dakconstructie niet sterk genoeg is. Inmiddels 

is er een promotiefilmpje ontwikkeld voor 

de installatie van deze innovatie. Eind 2021 

worden de eerste zelfdragende PV-systemen 

geïnstalleerd bij CBM-leden.

6. Meldingsplicht energiebesparende 

maatregelen

Samen met BlueTerra heeft CBM in 2020 een 

Masterclass Energie Transitie georganiseerd. 

Dit biedt per bedrijf inzicht in de diverse 

maatregelen inclusief het besparingspotentieel. 

In 2021 kunnen CBM-leden gebruik maken 

van het nieuwe portaal www.deb.nl/cbm waar 

de besparing direct te zien is na opgave van 

postcode en verbruik. CBM helpt bij diverse 

onderwerpen rondom energiebesparing. Kijk ook 

op www.cbm-energie.nl 

7. Monitoring binnenklimaat

CBM is in 2019 gestart met een experiment om 

de kwaliteit van de werkomgeving te meten en 

te monitoren door middel van sensoren. In 2020 

zijn 68 bedrijven aangesloten op het dashboard. 

In 2021 komt er een CBM-navigatiedashboard, 

waarmee CBM-leden direct inzicht krijgen waar 

ze staan ten opzichte van de branche. Leden 

worden geholpen met mogelijke verbeteringen 

en diensten doordat de bedrijfsdata vertaald 

worden naar een adviesrapport. 

8. Verwarming via infrarood 

CBM is een experiment gestart met het 

verwarmen van werkplekken in fabrieken 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 

‘aangestraald’ te worden waar medewerkers 

zijn. Als dit lukt, kan veel energie en geld 

bespaard worden.

9. Ketenstandaard

Vanwege corona is er wat vertraging opgelopen 

met de uitvoering van dit project. Uiteindelijk 

heeft TNO een open branchestandaard 

ontwikkeld waar de leden gebruik van 

kunnen maken. Deze wordt begin 2021 

gepresenteerd waarna bepaald wordt hoe deze 

branchestandaard benut kan worden zodat de 

samenwerking en communicatie in de keten 

gedigitaliseerd en geoptimaliseerd worden.

10. Exportproject voor woonmeubelfabrikanten 

Vanwege de coronacrisis is dit project tot nader 

order stilgelegd.

Noteborn

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 (zie 

cbm-energie.nl).

2020 IN FACT

ELEKTRA 
AANSLUITINGEN

244GAS 
AANSLUITINGEN
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HULP BIJ INFORMATIEPLICHT 

ENERGIEBESPARENDE  
MAATREGELEN 

78
INTERESSE  

IN SDE

>90
BINNENKLIMAAT 

DEELNEMERS MET 

153 MILJOEN  
METINGEN

58

ZONNEPANELEN

53 SDE
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Nelleke Versloot

arbo, milieu en mvo

@  versloot@cbm.nl

Dirk van Deursen

innovatie en 

energiebesparing

@  vandeursen@cbm.nl

Arbeidsomstandigheden

Alle Nederlandse bedrijven met werknemers moeten 

voldoen aan de Arbowet. Doel van de Arbowet is het 

bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het 

voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat 

is in het belang van zowel werkgever als werknemer. 

CBM ondersteunt de leden hierbij:

• De branche-RI&E (Risico, Inventarisatie & 

Evaluatie) wordt door CBM, vakbonden en experts 

actueel gehouden. De RI&E is een goed startpunt 

om te kijken of het arbeidsomstandighedenbeleid 

in het bedrijf in orde is. Een RI&E is wettelijk 

verplicht. CBM helpt graag bij het invullen van de 

RI&E, dit is voor CBM-leden gratis. 

• Explosieveiligheid (ATEX) speelt een belangrijke 

rol in de interieurbouw en meubelindustrie door 

het gebruik van houtstof, lijm en lakken. Bedrijven 

in onze branche zijn wettelijk verplicht een 

Explosieveiligheidsdocument in te vullen (EVD). 

CBM-leden krijgen korting bij de EVD-dagen die 

door SKH worden georganiseerd. Hier worden 

bedrijven één-op-één geholpen met het invullen 

van het explosieveiligheidsdocument.

•  CBM heeft een collectief raamcontract voor 

gehoorbescherming. CBM-leden krijgen een 

branchekorting. Werkgevers zijn verplicht om 

gehoorbeschermingsmiddelen aan werknemers 

beschikbaar te stellen vanaf 80 decibel. Het 

dragen van gehoorbescherming is verplicht als 

het geluidsniveau hoger is dan 85 decibel.

• CBM lobbyt voor haalbare, praktisch 

uitvoerbare wetgeving op het gebied van 

arbeidsomstandigheden. Daarvoor gaan wij in 

gesprek met de overheid, andere houtbranches, 

vakbonden, VNO-NCW/MKB Nederland en de 

Europese meubelkoepel EFIC. Het technische 

bestuur van CBM, BTCM, denkt daarbij mee.

• Daarnaast helpt CBM de leden door 

gebruikersvriendelijke instrumenten en voor-

lich tingsmaterialen te ontwikkelen. CBM heeft 

voorlichtingsmaterialen over arbeids omstan-

digheden- onderwerpen, zoals inspectielijsten en 

instructiekaarten voor machines, houtstoffolders 

en posters, machineveiligheidsfolders. Deze zijn 

gratis voor leden. En CBM informeert de leden 

over nieuwe arbeidsomstandigheden middels de 

nieuwsbrief of andere voorlichtingskanalen. Ook 

kun je bij CBM terecht voor individuele adviezen.

• In 2021 komt er een campagne voor geluid. 

Daarnaast komt er een pilot waarbij TNO 

traditionele houtstofmetingen gaat vergelijken 

met houtstofmetingen middels sensoren. Dit zou 

er voor kunnen zorgen dat houtstofmetingen op 

termijn goedkoper worden.

Milieu en Maatschappelijk 

Verantwoord ondernemen

Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), oftewel 

duurzaamheid, is niet meer weg te denken. CBM ondersteunt de leden 

hierbij:

• Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat een bedrijf FSC- of PEFC-

gecertificeerd is. Veel van onze leden gebruiken al gecertificeerd hout 

en velen denken erover om ook als bedrijf een certificaat te halen. 

Daarom heeft CBM meegedaan met het Convenant Bevorderen 

Duurzaam Bosbeheer. Samen met andere houtbranches, de overheid 

en NGO’s wil CBM het gebruik van duurzaam hout bevorderen en 

het certificeren voor onze leden vergemakkelijken. Inmiddels is 

er een alternatief voor FSC- en PEFC-certificering op de markt, 

genaamd STIP. Deze manier van certificeren past meer bij bedrijven 

die houtsoorten door elkaar gebruiken. Daarnaast heeft CBM een 

handleiding en handboek FSC/PEFC. Deze zijn gratis voor leden.

• CBM lobbyt voor haalbare, praktisch uitvoerbare wetgeving op het 

gebied van milieu. Daarvoor gaan wij in gesprek met de overheid, 

andere houtbranches, VNO-NCW/MKB Nederland en onze Europese 

zusterorganisatie EFIC. BTCM, het technische bestuur van CBM, denkt 

daarbij mee. CBM informeert de leden over nieuwe milieuwetgeving 

middels de nieuwsbrief of andere voorlichtingskanalen. Ook kun je 

bij CBM terecht voor individuele adviezen.

Erna Ottenbros

secretariaat, Jong Management,  

back-office

@  ottenbros@cbm.nl

2020 IN FACT

Busschers Interieur Stoffering

Ontwerp: IAA architecten

Opdrachtgever: MST Enschede

DEELNEMERS 
TIJDENS  
1 EVD DAG

9

ADVIEZEN
OP HET GEBIED VAN

ARBO EN MILIEU
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2020 IN FACT

GOED OPGELEIDE 
MEDEWERKERS

Samenwerkingsverbanden

Een Samenwerkingsverband (SWV) is een vereniging of stichting 

opgericht door en voor werkgevers. Gezamenlijk leiden zij jongeren op tot 

interieurbouwer, meubelmaker of machinaal houtbewerker. De productie 

van mooie interieurs en meubelen begint immers bij een goede vakman. 

Tegen een voordelig tarief worden leerlingen zo breed mogelijk opgeleid 

via de aangesloten bedrijven bij een regionaal Samenwerkingsverband. 

Hierdoor worden werkgevers ontzorgd en kunnen zij zich volledig richten 

op het opleiden en begeleiden van deze leerlingen. CBM ondersteunt 

7  van deze Samenwerkingsverbanden voor de praktijkopleiding (BBL). 

Ondanks de Covid-19 pandemie en de maatregelen blijkt onze 

branche nog steeds populair onder jongeren, en blijven bedrijven 

het belang inzien van het opleiden van jonge mensen. Via SWV is 

het gelukt vrijwel alle leerlingen aan het werk te houden, soms door 

herplaatsing naar een ander leerbedrijf, soms door tijdelijke plaatsing 

op de leerwerkplaats. Het afgelopen jaar zijn een nieuw logo en 

wervingsfilmpje gemaakt en begin 2021 gaat de nieuwe website live. 

www.samenwerkingsverbanden.nl

ECM

CBM heeft samen met de vakbonden FNV en CNV het Expertisecentrum 

Meubel (ECM) opgericht. ECM richt zich als uitvoerder op de thema’s 

scholing, werkgelegenheid, mobiliteit, loopbaanontwikkeling, vak oplei-

dingen, ontwikkelen van leermiddelen, examinering, instroombevordering 

en onderzoek. Bedrijven die onder de cao Meubelindustrie vallen en premie 

betalen aan het Sociaal Fonds, kunnen gebruik maken van de subsidies 

voor scholing en opleidingen. CBM is bestuurlijk vertegenwoordigd 

in ECM en geeft samen met de vakorganisaties gestalte aan de 

realisatie van de missie en visie van ECM. Kijk voor meer informatie op  

www.ecmeubel.nl.

Reanne Creyghton

administratie 

samenwerkingsverbanden

@  creyghton@cbm.nl

Angela Karsoredjo

bestuursondersteuning 

samenwerkingsverbanden

@  karsoredjo@cbm.nl

Maureen van Klooster

secretariaat vakopleiding

@  vanklooster@cbm.nl

Rosemarie Willems

administratie 

samenwerkingsverbanden 

@  willems@cbm.nl
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SWV-LEERLINGEN 
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44  
AAA

49
BRABANT

23    
NOORD- 
HOLLAND

55    
TWENTE-SALLAND

17    
LIMBURG

6
 NOORD-
NEDERLAND

19
ROTTERDAM

VERDELING

Arte Groep
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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. De JM-groepsapp 

geeft ook veel interactie tussen de JM-leden. Zo krijgen zij 

extra bagage mee waar ze in hun loopbaan profijt van hebben. 

Netwerken  

en inspiratie

De CBM-events staan bekend om de goede 

sfeer, bijzondere locaties en topsprekers. 

Leden spreken elkaar op een informele 

manier en leggen, al dan niet zakelijke, 

verbanden. Er zijn al heel wat mooie 

matches gemaakt op de CBM-events. Er 

komen diverse vakgebieden en thema’s aan 

de orde, waarbij de ALV vaste prik is voor 

een topopkomst. Helaas zijn er in 2020 

veel bijeenkomsten afgelast als gevolg van 

de coronacrisis. De online bijeenkomsten 

werden ook bezocht maar het elkaar “live” 

ontmoeten werd erg gemist. De grotere en 

kleinere themabijeenkomsten inspireren 

en faciliteren leden in ontwikkelingen, 

innovaties, wetswijzigingen en nog veel 

meer. 

LEDEN 
BIJEENKOMSTEN8

Marleen Pouwels 

communicatie, events  

en office management

@  pouwels@cbm.nl

Loesje Overbeke

communicatie

@  overbeke@cbm.nl

 2020 IN FACT

2020 IN FACT

DEELNEMERS:  39 NIEUWJAARSBORREL, ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING 21 BIERPROEVERIJ – ONLINE 51 BEDRIJFS-
BEZOEK METROPOLE CLASSIC CARS DRUTEN

DEELNEMERS:  55 PROTEUS-BIJEENKOMST –  
VEENENDAAL 40 MAGIE VAN VEILIG WERKEN/ 
AFSCHEID HERMAN JURRIUS – FOKKER TERMINAL  
77 ALV – ONLINE 5 MASTERCLASS ENERGIE-
BESPAREN – ONLINE 49 TASKFORCE PLAAT-
MATERIAAL – ONLINE 9 EVD-DAG – WAGENINGEN

DEELNEMERS 
AAN LEDENBIJEENKOMSTEN

327

DEELNEMERS 
AAN JM-BIJEENKOMSTEN

111JM3
BIJEENKOMSTEN

PUBLICATIES 2020

LinkedIn: Koninklijke CBM

849 VOLGERS

Instagram: CBM

117 VOLGERS

Instagram: Jong Management

83 VOLGERS

YouTube

14  

Twitter: @decbm.nl 

909 VOLGERS

JUBILEA 2020

25

50
JAAR 
CBM-LID

JAAR 
CBM-LID

• MEUBELINDUSTRIE HET ANKER

• MEUBELFABRIEK FMO

•  HOUTWERK MKM 

HATTEM BV

• IHC HOLLAND BV

• IMMANO BV

•  KBK RAMAKERS 

INTERIEURBOUW BV

JAARVERSLAG 2019 • CONJUNCTUURENQUÊTE 2020-1 

CONJUNCTUURENQUÊTE 2020-2 • CORONA-ONDERZOEK 4X 

CORONAPOSTERS MET RICHT LIJNEN VOOR DE BRANCHE

Website: www.cbm.nl

83.161 BEZOEKERS

Gemiddeld bleven ze 1 minuut en 41 seconden op de site en 

bekeken in die tijd 2,2 pagina’s.

• STRUIK & HAMERSLAG BV

• TWINFORM NEDERLAND BV

•  MEUBEL- EN ROMPENFABRIEK  

VERMEIJ BV

• VERSCHUREN INTERIEURBOUW BV

• WIGGERS LIJSTPROFIELEN BV

•  WIJBENGA INTERIEURBETIMMERINGEN BV

• VAN ‘T WOUT INTERIEURBOUW

• BRAND CONTROL ROOMS

• BOERBOOM HOUT BV

• MARTENS INTERIEURBOUW

VIDEO’S  
GEPLAATST

Films en video’s:

• animatiefilm Samen-

werkings verbanden

• video’s Energie bespa ren de 

maat regelen 2x

• coronacommercial radio 

en tv: hart onder de riem 

voor CBM-leden

• documentaire door braak -

project matrasrecycling

“ Ik vond JM een mooie ervaring, 

zeker de studiereizen naar het 

buitenland. Het is een waardevolle 

toevoeging van CBM.” 

– Paul Kroeze van Kroeze Interieur B.V. uit Oldenzaal 

De magie van veilig werken -  

Fokker terminal, september 2020’
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Colofon
Koninklijke CBM
Postbus 100
2100 AC Heemstede
T 023 515 8800
W www.cbm.nl
E info@cbm.nl

Volg ons op:
 @decbm.nl
 Koninklijke CBM
 @koninklijkecbm
 Koninklijke CBM

Eindredactie:
Marleen Pouwels

Ontwerp/druk
Sixtyseven Communicatie BV

DAAROM!

DAAROM CBM

Als branchevereniging is CBM voor werkgevers  

een betrouwbare en stabiele partner voor

• CAO

• PENSIOEN

• VAKOPLEIDING

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.  

De netwerkevents hebben al veel zakelijke matches  

opgeleverd tussen de CBM-leden.

Kijk op cbm.nl voor de meest recente informatie  

of bel ons: 023-5158800.


