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PROGRAMMA 

10.00 u    Ontvangst 

 

10.15 u    Inleiding, door Chris De Roock 

 

10.30 u CE-markering van brandwerende deuren, door 

Raymond Van Pestel 

 

11.15 u    Het afwerkingslabo van WOOD.BE, door Lieven 

De Boever 

 

12.00 u    Afsluitende drink 

 





w 
ONZE MISSIE 

WOOD.BE ondersteunt de ondernemingen 

van de hout- en meubelindustrie bij het 

realiseren van een innovatieve en duurzame 

toekomst 

 



w 
WIE ZIJN WE? 

• het kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie 

• een multidisciplinaire one-stop-shop  

• geïntegreerd kenniscentrum voor integrale innovatie 

van product, proces, dienst en business model 

• flexibel en toegankelijk, op maat van uw 

onderneming 

• dé kennispartner bij uitstek voor de ondernemingen 

van de hout- en meubelindustrie 

• een team van 22 personen 

 



w 
VOOR WIE? 

• WOOD.BE is opgericht door en voor de 
Belgische hout- en meubelindustrie: 

• de meubelindustrie (47,2%) 

• houten plaatmaterialen (26,3%) 

• houten bouwelementen (15,8%) 

• houten verpakkingen (7,5%) 

• overige houtverwerking (3,2%) 

• zowel KMO’s als grote ondernemingen 

• actief in alle regio’s van België en zelfs over de 
landsgrenzen heen 



w 
WAARDEKETENBENADERING 

Wij houden rekening met 

• bedrijfskolom hout 

• toeleveranciers en klantsectoren 

• dienstverleners en voorschrijvers 

• noden van de eindgebruiker 

 



w 

 

 

ONZE DIENSTEN 

• technologisch onderzoek en advies 

• innovatie 

• labo 

• certificatie 

• normalisatie 

• veiligheidsadvies 
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Een greep uit ons aanbod… 



w 

De gepaste oplossing voor uw technologisch 
vraagstuk 

 

• Brandreactie 

• Levenscyclusanalyse 

• Houtidentificatie 

• Gemodificeerd hout (thermisch of chemisch) 

• Houten gevelbekleding 

• … 
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Uw toekomststrategie, onze passie 

 

• Optimalisatie van het innovatieproces 

• Gebruikersobservaties en –analyses 

• Trendinformatie 

• Partner matching 

• Eco-innovatie 

• Business model innovatie 

• Nieuwe materialen 

• … 
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MateriO: een schatkamer aan nieuwe materialen 

 

Zie ook stand 1423 op Prowood 2018 
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Volgens het boekje of op maat van uw 
product 

 

• Mechanisch labo 

• Chemisch labo 

• Nieuw: het afwerkingslabo van WOOD.BE 

 

Sterke evolutie naar maatwerk in combinatie met 
technologisch advies 
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Het mechanisch labo van WOOD.BE 
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Zeker zijn en zekerheid uitstralen 

 

• Chain  of  Custody certificatie volgens PEFCTM 

• Chain  of  Custody certificatie volgens FSC® 

• CE-markering van (houten) bouwproducten 

• ISPM 15 

• CARB 

• Eigen WOOD.BE certificaten steeds mogelijk op 
vraag van de industrie 

• … 
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Safety First! 

 

• Uitvoeren van risicoanalyses 

• Opstellen van verslagen voor indienststelling 

• Veiligheidsinstructiekaarten op maat 

• Adviseren bij opmaak globaal preventieplan en 

jaaractieplan 

• … 

Veiligheidsadvies 



w 

Een heldere blik op normen 

 

Tweeledige opdracht voor WOOD.BE: 

• Normenantenne 

• Sectoroperator 

 

Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich 

steeds aanmelden voor schaduwcommissies 

Normalisatie 



Voorbeelden van lopende 

onderzoeksprojecten 



w 
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ONDERZOEKSPROJECTEN  

• Individueel onderzoek: contractonderzoek in 

opdracht van één bedrijf 

• Coöperatief onderzoek: onderzoek in opdracht 

van een beperkte groep van bedrijven 

• Collectief onderzoek: onderzoek ten dienste 

van een hele sector of subsector 



w 
LOPENDE PROJECTEN  

• Caresit: prenormatief onderzoek voor zitmeubilair in 

de zorgsector 

• 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 
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LOPENDE PROJECTEN 

• Future Furniture: een innovatief bedrijfsnetwerk 

voor de meubelwaardeketen 

• Material World: sensorische ervaring en 

duurzaamheid als strategie bij materiaalkeuze voor 

winkelinterieurs 

• Mimwood: een databank van innovatieve 

materialen voor de meubelsector 

• Refurn: bevorderen van hergebruik van gestoffeerd 

zitmeubilair in de projectmarkt door toepassing van 

ecodesign & circulaire business modellen 
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PROGRAMMA 

10.00 u    Ontvangst 

 

10.15 u    Inleiding, door Chris De Roock 

 

10.30 u CE-markering van brandwerende deuren, door 

Raymond Van Pestel 

 

11.15 u    Het afwerkingslabo van WOOD.BE, door Lieven 
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