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The next challenges 

Het jaar 2020 zal nog lang in het collectieve geheugen gegrift staan als het jaar 
waarin het coronavirus onze manier van leven en werken grondig door mekaar 
schudde. De medische, economische en maatschappelijke impact hiervan 
valt nauwelijks te onderschatten.

En ook al waart corona begin 2021 nog steeds rond op de wereld, we zijn 
het aan onszelf verplicht om de blik op de toekomst te richten. Er wachten 
de hout- en meubelindustrie immers nog andere belangrijke uitdagingen.

Een eerste belangrijke uitdaging die zich nu reeds op korte termijn laat gevoelen, 
is de wereldwijde schaarste aan grondstoffen en materialen. Deze schaarste is het gecombineerde 
resultaat van enerzijds een grote vraag en anderzijds een aantal internationale bevoorradings- 
en transportproblemen. Niet alleen hout en houten plaatmateriaal zijn schaarser geworden, 
ook aan andere materialen (schuim, metaal, …) die verwerkt worden door de bedrijven van de 
hout- en meubelindustrie is er een nijpend tekort. Na “the war for talent” komt er ook een heuse 
“war for materials” op ons af. 

Een tweede, nog grotere uitdaging is de klimaatverandering. 
Deze raakte door corona wat verdrongen uit de actualiteit, maar is 
wellicht dé uitdaging van de komende decennia. Het gebruik van hout 
als materiaal voor de industrie en de bouw kan een belangrijke positieve 
bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Hout is immers 
een duurzame, natuurlijke en hernieuwbare grondstof die bovendien CO2 
opslaat. Ook een initiatief zoals het “New European Bauhaus” van de 
Europese Commissie biedt kansen voor de hout- en meubelindustrie. 
New European Bauhaus wil een heuse nieuwe beweging op gang 
brengen volgens het principe “form follows planet”. De woonomgeving 
van de toekomst wordt hierbij tegelijk duurzamer, mooier en inclusiever. 
De houtproducten en meubelen van onze Belgische industrie zullen zeker 
niet misstaan in dit New European Bauhaus.

De ondernemingen van de sector kunnen alvast rekenen op de onder-
steuning van WOOD.BE om deze uitdagingen om te zetten in evenveel 
opportuniteiten.

CE-MARKERING / 14%

ISPM 15 / 22% 

FSC / 15,5%

 

PEFC / 45%

OVERIGE / 3,5%

1 / CERTIFICATIE

In 2020 beheerde WOOD.BE 
724 certificaten van klantbedrijven.
De belangrijkste certificatiedomeinen waren:

  Chain of Custody certificatie volgens de PEFC norm (PEFC/07-4-01)
  Chain of Custody certificatie volgens de FSC® norm (FSC® A000508)
  Certificatie van verpakkingshout voor internationaal transport volgens ISPM 15
  CE-markering

In 2020 was er een belangrijke toename van  
het aantal Chain of Custody certificaten,  
alsook van het aantal certificaten met betrekking 
tot CE-markering. De overige certificatieactivitei-
ten waren stabiel tot licht stijgend.  
In 2020 heeft WOOD.BE het eerste certificaat 
uitgereikt voor CE-markering van houten gevel-
bekleding. Daarnaast werd ook de certificatie van 
thermisch gemodificeerd hout opgestart. 

Aandeel van de belangrijkste 
certificatiedomeinen binnen WOOD.BE
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2 / TESTEN EN ADVIEZEN

In 2020 is het volume aan testen en adviezen 
gestegen met maar liefst 54% ten opzichte van 
2019. Dit volume omvat alle mechanische testen, 
chemische analyses en afwerkingsproeven,  
evenals adviezen en berekeningen. Ook in het 
kader van onderzoeksprojecten voert het labo van 
WOOD.BE een belangrijk aantal testen uit.

De testen op plaatmateriaal omvatten vooral 
formaldehyde-emissiemetingen van spaanplaten, 
multiplex en MDF (medium density fibreboard). 
De deelsector van de deuren, ramen en gevel-
elementen liet vooral inbraakweerstandsproeven, 
klimaattesten en cyclustesten uitvoeren door 
WOOD.BE. In 2020 diende WOOD.BE bij BELAC 
een aanvraag tot uitbreiding van de scope van het 
labo in voor wat betreft de inbraakweerstands-
proeven en testen op vloerplaten. In 2020 werd 
tevens geïnvesteerd in een nieuwe klimaatkamer.

+54% VLOEREN / 11%
AFWERKING / 4% 

VERDUURZAMING / 4%
INNOVATIE / 2%

PLAATMATERIAAL / 37%

DEUREN, RAMEN EN  
GEVELELEMENTEN / 20%

HOUTBOUW / 12%

HOUTTECHNOLOGIE / 6%
OVERIGE / 4%

In 2020 werden volgende nieuwe projecten 
opgestart:

  STEP: Steps Towards Eco-Production.  
In het kader van het programma “Made Different 
Digital Wallonia” ondersteunt het project STEP de 
digitale transformatie en eco-productie in de hout- 
en meubelsector. Met dit project wil WOOD.BE 
de Waalse bedrijven van de waardeketen hout & 
meubel bewust maken van het belang van eco- 
innovatie en meer bepaald van eco-design.

  Recurwood: Klimaatopwarming, wijzigende 
maatschappelijke omstandigheden, een verouderd 

gebouwenpatrimonium, krimpende ruimte, evolu-
erende veiligheidseisen, evoluerende technologie… 
Alle leiden tot zwaardere eisen gesteld aan onze 
gebouwen en een verhoogde complexiteit van het 
bouwproces. Houtbouw biedt hierbij bijzondere 
kansen als een veelzijdige bouwwijze, vertrekkend 
vanuit een hernieuwbaar materiaal en uitermate 
geschikt voor renovatiedoelstellingen.

  Industrie Partnerschap: 17 Vlaamse innovatie-
partners, waaronder WOOD.BE, slaan de handen 
in elkaar om innovatie en ondernemerschap in 
de Vlaamse industrie te stimuleren. Dankzij dit 
Industrie Partnerschap en de steun van Vlaio kan 
WOOD.BE u een inhoudelijk interessant pakket 
van diensten aanbieden. 

Concreet gaat het om:

 2 thematische events: 
Innovation Day 
Inspired by WOOD

 2 lerende netwerken: 
Future Furniture 
WOOD Matters

 Individuele begeleiding: 
Oriënterend advies 
Individuele coaching

  COOVIRH: Coronaveiligere Omgevingen voor 
Onverpakte Voeding In Retail en Horeca. Met dit 
project willen we de verkoop van onverpakte  
voedingsmiddelen normaliseren in retail en horeca 
door het aanleveren van doeltreffende voorzorgs-
maatregelen. WOOD.BE gaat hierbij op zoek  
naar economisch haalbare, coronaveiligere  
meubeloplossingen in binnen- en buitenland.

3 / PROJECTEN NIEUWE PROJECTEN

WOOD.BE is de kennispartner bij uitstek voor 
projecten van onderzoek en ontwikkeling in de 
hout- en meubelindustrie. 

Om tegemoet te komen aan de kennisnoden van 
onze industrie initiëren wij collectieve onder-
zoeksprojecten voor de sector of een bepaalde 
deelsector.

WOOD.BE ontwikkelt nieuwe kennis, verspreidt 
deze kennis binnen de hout- en meubelindustrie 
en zet de bedrijven aan tot innovatie. In 2020 was 
WOOD.BE actief betrokken bij de uitvoering van 
volgende projecten:

 Ecy-Twin: Eco-Cycle Innovation for the  
Textile and Woodworking Industries

 Refurn: bevorderen van hergebruik van  
gestoffeerd zitmeubilair in de projectmarkt 
door ecodesign & circulaire businessmodellen

 SWOP: Sustainable Wood Panels.  
The first non-toxic bio-based polymer resin  
to revolutionize the wood panel industry

 WOODFORLIFE: durability and performance  
in use of exterior wood products

 WOODLINK: momentstijve verbindingen  
in houtbouw



De werking van de normenantenne kende vorig 
jaar een atypisch verloop als gevolg van de corona- 
maatregelen. Vanaf medio maart 2020 werden  
de fysieke contacten sterk beperkt en verliep  
de dienst verlening in verband met normen hoofd-
zakelijk via online meetings, telefoon en e-mail.

In de opvolging van het aantal normcommissies 
deden zich geen wijzigingen voor. Corona heeft 
er weliswaar voor gezorgd dat vanaf medio maart 
geen face-to-face contacten met andere commissie-
leden plaatsvonden. De werkgroepvergaderingen 
werden dan ook allemaal online georganiseerd. 
Ondanks corona werd toch een belangrijk aantal 
normen gepubliceerd.

In 2020 werden door WOOD.BE een vijftal  
belangrijke sensibiliseringsacties gevoerd, nl.:

 Uiteenzettingen ter gelegenheid van  
de sectorale groepsvergaderingen in  
samen werking met sectorfederaties

 Updates op de eigen WOOD.BE website

 Informatieve nota’s die doelgericht naar  
de ondernemingen verspreid werden

 Organisatie van en medewerking aan 
informatie dagen

 Individuele contacten met bedrijven die  
geconfronteerd worden met vraagstukken  
met betrekking tot normen

In het bijzonder werd in 2020 extra aandacht  
geschonken aan de concrete gevolgen van de  
Brexit voor de hout- en meubelindustrie, onder 
meer via mailings en specifieke webpagina’s.

De dienst Health & Safety van WOOD.BE biedt 
een ruim dienstenaanbod, onder meer op het 
vlak van preventiebeleid, arbeidshygiëne, 
gezondheidsthema’s, ... Waar mogelijk staan 
we de bedrijven van de sector ook bij in de 
administratieve vereenvoudiging van hun 
preventiebeleid.

Onze aanpak is pragmatisch en flexibel.

U kiest als klant zelf hoeveel bezoeken u per 
jaar wenst te krijgen. In het basisabonnement 
is een algemene ondersteuning voorzien: 
toegang tot voorbeelddocumenten, vragen 
per mail en telefonisch advies. Daarnaast heeft  
u de keuze tussen 1 tot 4 bezoeken per jaar.

Voor specifieke opdrachten bieden 
we ondersteuning op maat.

In 2020 namen 56 bedrijven een abonnement 
op de dienst Health & Safety. Als gevolg van de 
coronamaatregelen waren er minder bedrijfs-
bezoeken (104), maar werd er meer online  
dienstverlening verstrekt.

4 / NORMALISATIE

5 / HEALTH & SAFETY

WOOD.BE: een genetwerkte organisatie

WOOD.BE bevordert de netwerking tussen de 
onder nemingen binnen de waardeketens hout 
en meubel. Hiertoe organiseren we zelf activi-
teiten of werken we mee aan initiatieven van 
partnerorganisaties.

Ondanks de coronamaatregelen slaagde 
WOOD.BE er in een aantal activiteiten te 
organiseren, al waren deze doorgaans digitaal.

6/ KALENDER 2020

06022020 WOOD.BE @ KANAAL Z: op donderdag 06/02 wijdde Kanaal Z  
een bedrijfsreportage aan WOOD.BE in het kader van de 10-delige  
reportagereeks Z-Industry in samenwerking met Fedustria. 

26062020 OPTIMO TRENDSEMINARIE: de jaarlijkse klassieker met de eigen  
trendpresentatie ‘Trend Report 2020’. Gastspreker Vincent Meurisse bracht 
er de uiteenzetting ‘De transformatie naar Digital Brand Ambassador’.  
Dit was de eerste digitale editie van het trendseminarie sinds het ontstaan 
van dit initiatief in 1999…

07092020 Lancering INNOVADERS: de nieuwe roepnaam voor de Unie van de  
Collectieve Research Centra, waar WOOD.BE en 9 andere kenniscentra  
deel van uitmaken.

15102020 STARTEVENT RECURWOOD: tijdens de startvergadering van dit project 
ging het onderzoeksteam van RECURWOOD in interactie met de bedrijven 
uit de gebruikerscommissie.

01122020 Eerste workshop RECURWOOD: tijdens de eerste RECURWOOD workshop 
lag de focus op aspecten van brandreactie en brandvertragende behandeling 
van houten bouwproducten.

03122020 Webinar COOVIRH: Coronaveiligere Omgevingen voor Onverpakte Voeding In Retail 
en Horeca. Het projectteam presenteerde de reeds geïnventariseerde maatregelen 
om de verkoop van onverpakte voeding binnen retail en horeca te normaliseren. 
De focus van WOOD.BE lag hierbij op coronaveiliger winkel -en horecameubilair.

08122020 Op 8 december 2020 animeerde WOOD.BE in het kader van het project STEP 
de digitale workshop “Comment l’écodesign peut-il contribuer à écoproduction ?”

10122020 FUTURE FURNITURE: kick-off meeting van dit lerend netwerk voor de  
meubelwaardeketen.



Het Vast Comité van WOOD.BE is sinds de Algemene Raad van 2020 als volgt samengesteld: Koen Maenhout (LS Bedding), Filip De Jaeger 
(Fedustria), Jean-Marie Bols (Mathy-by-Bols), Jan Desmet (Decospan), Christophe Engels (Engels), Pascal Vanderhaeghen (De Coene Products), 
Koen Nel (Unilin), Peter Van Hoecke (Van Hoecke), Justin Daerden (ACV), Hildegard Moreels (Houtunie), Renaud Collette (FOD Economie), 
Gianni De Vlaminck (ABVV), Johan Vandycke (ACLVB). Chris De Roock (WOOD.BE) woont de vergaderingen van het Vast Comité bij.

WOOD.BE • Hof ter Vleestdreef 3 • B-1070 Brussel • 0032 2 558 15 50 • info@wood.be
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