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MET KENNIS VAN ZAKEN

WOOD.BE is  het  kenniscentrum voor de hout-  en 
meubel industr ie . Ons team van exper ts  ondersteunt de 

ondernemingen maximaal  b i j  het  rea l i seren van een innovat ieve 
en duurzame toekomst . Steeds op maat van uw onderneming , 
ste l len we onze kennis  en technolog ische competent ies ter 

beschikk ing , f lex ibe l  en toegankel i jk .
Kor tom, een one-stop-shop waar u v lot  terecht kan met a l  uw 
vragen over technolog ie , innovat ie , cer t i f icat ie , normal isat ie , 

testen, ve i l igheid … 
Ons d ienstenaanbod is  ru im en gevar ieerd. We beki jken uw 

producten, processen, d iensten en bus inessmodel  vanuit  een 
ge ïntegreerde aanpak. Uw innovat ieve en duurzame toekomst is 

onze ambit ie .

Om onze bedr i jven nog beter te kunnen d ienen werden de 
inspanningen op het v lak van administrat ieve vereenvoudig ing en 

in format iser ing voor tgezet . Het volta l l i ge team van WOOD.BE 
kreeg in 2017 een ople id ing “customer del ight  management” .

De samenwerking tussen de bedr i jven en WOOD.BE wordt 
intens iever, de samenwerkingstra jecten worden u i tgebreider 

en d iepgaander. Onze industr ie wordt immers steeds 
kennis intens iever, een evolut ie d ie z ich in de toekomst a l leen 

maar za l  doorzetten. Met het oog op deze toekomst wi l 
WOOD.BE z ich iedere dag opnieuw inzetten om onze rol  a ls 

kennispar tner voor de bedr i jven van de hout-  en meubel industr ie 
opt imaal  te ver vul len .

Chris  De Roock

Genera l  Manager WOOD.BE

SPREAD THE WOOD!



In 2017 beheerde WOOD.BE 621 cer tificaten van 
klantbedrijven. De belangrijkste cer tificatiedomeinen 
waren:

• Chain of Custody cer tificatie volgens de
PEFCTM-norm

• Chain of Custody cer tificatie volgens de
FSC®-norm

• Cer tificatie van verpakkingshout voor
internationaal transpor t volgens ISPM 15

• CE-markering

1 - CERTIFICATIE
PEFC FSC ISPM15 CE-markering Overige

2 - TESTEN & ADVIEZEN
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In 2017 heeft WOOD.BE 235 studies en proeven 
uitgevoerd. Dit aantal omvat mechanische testen  
en chemische analyses uitgevoerd in het labo 
van WOOD.BE, alsook adviezen en technische 
berekeningen. Het labo voer t eveneens testen uit 
in functie van projecten van col lectief onderzoek.

In 2017 werden de invester ingen in het nieuwe 
afwerkingslabo van WOOD.BE voltooid. Het 
afwerkingslabo beschikt voor taan over UV, xenon 
en infrarood apparatuur. In combinatie met de reeds 
aanwezige kl imaatkamer s biedt WOOD.BE een

complete waaier van testmogel i jkheden aan om de 
(ver snelde) verouder ing van producten te simuleren, 
zowel voor buiten- als voor binnentoepassingen.

De gemiddelde waarde per opdracht is in 2017 
toegenomen, wat wijst op een ver schuiving van kor te , 
punctuele vraagstukken naar meer diepgaande en meer 
kennis intensieve samenwerkingen tussen de bedr i jven 
en WOOD.BE als kennispar tner. 

In 2017 werd onze Belac accreditat ie uitgebreid met 
volgende testen:

• Duurzaamheid van de zelfs luitendheid
van brandwerende deurgehelen

• Testen van deurgehelen tussen
2 ver schi l lende kl imaten

• Duurzaamheid van de zelfs luitendheid
van poor ten

• Bepal ing van de luchtdoor latendheid
van bouwmater ialen

Vloerbekleding

Houten platen

Deuren en gevelbekleding

Structurele toepassingen

Houttechnologie

Meubelen

Afwerking

Innovatie

Overige
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WOOD.BE i s  de kenn ispar tner b i j  u i t s tek voor O&O projecten in  de hout-  en meubel industr ie .

Op vraag van de sector of in opdracht van een bedrijf of een consor tium van bedrijven kan WOOD.BE 
optreden als kennispar tner in projecten van onderzoek en/of ontwikkeling, al dan niet met overheidssteun.

In 2017 was WOOD.BE actief betrokken bij de uitvoering 
van volgende lopende projecten:

• CARESIT: prenormatief onderzoek voor zitmeubilair 
in de zorg

• CELFI: het ontwikkelen, produceren, toepassen en 
recycleren van Wood Plastic Composites (WPC)

• Cluster Bouwindustrialisatie: een doorgedreven 
gebruik van prefab bouwproducten en –oplossingen  
& automatisatie op de werf

• Entretien des menuiseries extérieures en bois: 
onderhoud van houten buitenschrijnwerk in al  
zijn facetten

• FIRESIST: berekeningsmodellen voor brandweer-
stand van houten wand-, vloer- en dakelementen

• FUTURE FURNITURE: een innovatief bedrijfs-
netwerk voor de meubelwaardeketen

• HANDS ON DESIGN: ambacht en vakmanschap als 
inspiratiebron voor innovatie in de industr ie

• INNOMAT: innovatie van matrassen in de O&O- en 
de end-of-life fase

• SYNERGYTIMB: optimaal ontwerp van houtskelet-
bouw door synergetisch structuurgedrag

• VISUAL WOOD CLASS: visuele sterkteklasser ing 
van naaldhout

• #VERDUURSAMEN: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) in de hout- en meubelsector

3 - PROJECTEN

4 - HEALTH & SAFETY

Inspe lend op de vr agen van onze k lanten werd deze d ienstver len ing in  2017 in  een n ieuw k leed je 
gestoken . We b ieden een r u imer d ienstenaanbod dan voorheen , onder meer op v lak van prevent ie-
be le id , arbe idshyg iëne , gezondheidsthema’s  . . . Waar mogel i j k  s taan we de bedr i jven van de sector 
ook b i j  in  de admin is t r at ieve vereenvoudig ing van hun prevent iebe le id . 

Onze g loba le aanpak en v i s ie  bl i j ven deze l fde : e f f i c iënt , he lder en pr agmat i sch !  De vern ieuwde  
formule beoogt  ook een meer doelger ichte onder steun ing en i s  daarom f lex ibe ler  geworden . 

U k iest  a l s  k lant  voor taan ze l f  hoevee l  bezoeken u per jaar  wenst  te kr i j gen . In  het  bas i sabonnement 
i s , net  a l s  vroeger, een a lgemene onder steun ing voorz ien : toegang tot  voorbee lddocumenten , vr agen 
per mai l , te le fon isch adv ies . Daarnaast  p lannen we jaar l i j ks  minstens één bezoek ter  p laatse . U heef t 
daarbi j  de keuze tussen 1 tot 4 bezoeken per jaar. Voor speci fieke opdrachten bieden we onder steuning 
op maat .

NIEUWE PROJECTEN

In  2017 werden vo lgende n ieuwe 
pro jecten opgestar t : 

•  MIMWOOD:  
een databank van innovat ieve 
mater ia len voor de 
meubelsector 

•  MATERIAL WORLD:  
sensor i sche er var ing en 
duurzaamheid a l s  s t r ateg ie 
b i j  mater iaa lkeuzes voor 
winke l inter ieur s 

•  REFURN :  
bevorderen van her gebr u ik  van 
gestof feerd z i tmeubi la i r  in  de 
pro jectmar kt  door ecodes ign & 
c i rcu la i re bus inessmodel len



5 - NORMALISATIE

In 2017 volgde WOOD.BE als sectoroperator 
16 Europese en internationale norm-
commissies op.

De normenantenne van WOOD.BE 
sensibi l iseer t en informeer t de bedr i jven van 
de hout- en meubelindustr ie , met nadruk op 
de KMO’s, over het belang van normen via 
sectorale groepsvergader ingen, de website van 
WOOD.BE, ar tikels en publicaties, studiedagen 
en voordrachten, telefonische onder steuning 
en bezoeken ter plaatse .

In 2017 werden infosessies, seminar ies en 
publicaties verzorgd over thema’s als :

• CE-markering en de 
bouwproductenverordening (CPR)

• Factor y Production Control (FPC)
• Initial Type Testing (ITT)
• CE-markering van op sterkte  

gesor teerd hout
• CE-markering voor dummies
• Buitenschrijnwerk CE-proof in 3 stappen
• …



Het Vast Comité van WOOD.BE was in 2017 als volgt samengesteld: 
Pascal Vanderhaeghen (De Coene Products), Filip De Jaeger (Fedustria), Jean-Marie Bols (Mathy-by-Bols), 

Justin Daerden (ACV), Chris Decaesstecker (Wycor), Christophe Engels (Engels), 

Koen Maenhout (LS Bedding), Hildegard Moreels (Houtunie), Koen Nel (Unilin), 

Kristel Wierinck (FOD Economie), Gianni De Vlaminck (ABVV), Johan Vandycke (ACLVB), 

Bart Wauters (Theuma). Chris De Roock (WOOD.BE) woonde de vergaderingen van het Vast Comité bij.

WOOD.BE: EEN GENETWERKTE ORGANISATIE

WOOD.BE bevordert de netwerking tussen de 
ondernemingen binnen de waardeketens hout en 
meubel. Hiertoe organiseren we zelf events of werken 
mee aan initiatieven van partnerorganisaties. In het 
kader van de Cluster Bouwindustrialisatie en het 
lerend netwerk Future Furniture vonden er in 2017 
ook tal van kleinere, interactieve workshops plaats.

EEN SELECTIE UIT DE KALENDER VAN 2017
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19012017
Kick-off Made Different Digital Wallonia: een multisectoraal 
programma dat er op ger icht is om Waalse bedr ijven te begeleiden naar 
de Industr ie 4.0. 

21062017
Optimo trendseminarie : de jaarl i jkse klassieker met de eigen 
trendpresentatie “Beursgenoteerd 2017” door het Optimo-team en 
topdesigner Stefan Diez als internationale eregast.

24022017
Slotevent Hands on Design: dit Vlaamse beleidsproject en de 
bijhorende tentoonstell ing werden afgesloten met een feesteli jk slotevent  
in het Design Museum Gent.

18092017
Met een groep van 25 enthousiaste deelnemers trokken WOOD.BE en  
The Argonauts voor 3 dagen op Learning Journey naar 
Kopenhagen . Het centrale thema was businessmodel innovatie .

23032017
Kick-off van Caresit , een onderzoeksproject rond zitmeubilair voor 
de zorg. De deelnemende bedr ijven en WOOD.BE waren te gast in 
Woonzorgcentrum Veil ige Have .

03102017
De aftrap van het onderzoeksproject Material World werd gegeven 
ti jdens een studienamiddag in samenwerking met het Retail Design Lab  
van de UHasselt.

08062017
Op 8 juni 2017 onder tekenden ca. 150 organisaties , waaronder WOOD.BE, 
de Green Deal Circulair Aankopen . WOOD.BE engageerde zich als 
facil itator om de bedr ijven van de hout- en meubelindustr ie te begeleiden 
r ichting circulaire economie .

28112017
Op 28 november 2017 vond de 6de editie van het Cleantech festival 
plaats in Brussel. WOOD.BE presenteerde er de resultaten van het 
coöperatieve onderzoeksproject Innomat.


