
De houtsector staat vandaag voor enkele belangrij-
ke uitdagingen. Onze grondstof hout wordt schaar-
ser, grondstofprijzen stijgen, winstgevendheid en 
competitiviteit staan onder druk, het wordt steeds 
moeilijker om vakmensen aan te trekken… Samen 
met onze bedrijven willen wij bouwen aan een 
duurzame toekomst, met oog voor economische 
zekerheid en tewerkstelling, respect voor mens en 
milieu.

Het begrip duurzaamheid wordt momenteel echter 
vaak te pas en te onpas gebruikt. Binnen de hout-
sector heeft duurzaamheid, niet in het minst door 
het gebruik van een van nature uit duurzaam ma-
teriaal, een speciale betekenis. Het vormt dan ook 
een van de basispijlers van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Daarin staat het niet alleen 
voor een verantwoorde grondstoff enpolitiek (zoals 
het gebruik van hout uit duurzaam beheerde 
bossen), maar richt zich bv. ook op de (oplei-
ding van) medewerkers, het naleven van 
de lokale milieuwetgeving, een verant-
woord energiegebruik en, meer alge-
meen, de bedrijfsvoering op zich. 

Met dit MVO-sectorpaspoort wensen wij 
een blauwdruk te maken van wat MVO 
nu echt inhoudt binnen de houtsector. 
Daarbij willen we de waardevolle duur-
zame acties die genomen worden door 
onze bedrijven aanmoedigen en onder-
steunen, en de volgende 7 speerpunten voorop 
stellen.

We hopen dat de ervaring van de bedrijven binnen 
het project mag bijdragen tot een breder draagvlak 
voor MVO binnen de sector.

Filip De Jaeger
Adjunct directeur-generaal Fedustria

MVO‐SECTORPASPOORT

VOOR DE SUBSECTOR VAN DE
HOUTEN BOUWELEMENTEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN DE HOUTSECTOR

GETUIGENIS THEUMA NV 

Al jaren hebben wij achter de 
schermen gewerkt aan diverse 

MVO-thema’s. MVO is dan 
ook een steeds belangrij-
kere rol gaan spelen. Daar-
om hebben wij in 2011 een 
MVO-beleid opgesteld en 
onze missie aangepast:

“Wij willen door onze klanten en 
partners (h)erkend worden als 

dé referentie op het vlak van 
totaaloplossingen voor bin-
nendeursystemen. Dit wil-
len wij bereiken met slag-
vaardige organisatie, die 
ontplooiingskansen biedt 

aan haar gemotiveerde en 
betrokken medewerkers, waar-

bij Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) centraal staat”

De eerste publicatie van ons duurzaam-
heidsverslag in 2013, is hier een mooi be-
wijs van.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze ingesla-
gen weg, nu en nog meer in de toekomst, 
een meerwaarde zal bieden voor al onze 
stakeholders.

Bart Vandamme
Kwaliteits- en milieumanager Theuma
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7 SPEERPUNTEN

Duurzaam ondernemen

Het is de ambitie van Fedustria om tegen 2015 de textiel-, hout- en meubelindustrie op het vlak van duurzaam 
ondernemen te laten groeien tot een toonaangevende industriële sector, die op internationaal niveau duurzame 
ontwikkeling als competitief voordeel ziet. Dit sectorpaspoort werd opgesteld op maat van de bedrijven uit 
de houtindustrie, die  steeds vaker geconfronteerd worden met belangrijke milieu-uitdagingen zoals grondstof-
fenschaarste, klimaat (CO2), emissies… Deze uitdagingen beschouwen zij als een opportuniteit om hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en hun processen en producten te verduurzamen. Steeds meer 
bedrijven in de houtsector ontwikkelen en vermarkten duurzame oplossingen. Duurzaamheid is dan ook een 
belangrijke key-driver voor innovatie geworden.

Hout geeft zuurstof

Hout is een uniek materiaal dat de eigenschap heeft koolstof op te slaan enerzijds en zuurstof af te geven ander-
zijds. Bomen halen immers koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer, via fotosynthese wordt koolstof opgeslagen 
in het hout en zuurstof vrijgegeven. De koolstof die de boom tijdens zijn groei opslaat, blijft vastgehouden in de 
latere houten producten en dit gedurende hun volledige levensduur, ook na hergebruik en recyclage. Zo blijft 
een groot volume aan koolstof voor lange tijd opgeslagen. Het gebruik van hout vormt met andere woorden een 
eenvoudige en doeltreff ende manier om klimaatverandering tegen te gaan. 
De toekomst vraagt energiezuinige en milieuvriendelijke bouwoplossingen. Binnen de bouwsector kunnen 
de houtbouw en de houten bouwelementen hierin een belangrijke rol vervullen. Hout is immers een natuurlijk 
materiaal dat zich uitstekend leent voor de realisatie van energiezuinige constructies, bijvoorbeeld door de toe-
passing van houtskeletbouwtechnieken. Hout vereist bovendien 30 % minder energie dan andere grondstoff en 
bij de verwerking tot producten voor de bouw en het interieur, wat bijkomende CO2-winsten oplevert.
Het gebruik van houten producten beperkt de emissies van broeikasgassen naar de atmosfeer met 2 ton CO2 per 
m³ hout. Een sprekend voorbeeld: door 10 % meer houten woningen te bouwen, kan Europa zijn CO2-uitstoot 
verminderen met 25 %! 
Kortom: door meer hout te gebruiken, timmeren we aan een beter klimaat!

Een duurzaam geproduceerde grondstof

Opdat we onze grondstof in de toekomst kunnen blijven garanderen wordt maximaal ingezet op het gebruik 
van hout uit duurzaam beheerde bossen. Bij duurzaam bosbeheer wordt het hout op een verantwoorde manier 
geoogst, met respect voor de ecologische, sociale en economische functie van het bos.  Een verhoogd gebruik 
van hout creëert een marktwaarde voor bossen, de houtsector erkent dan ook dat haar toekomst onlosmakelijk 
verbonden is met de bescherming en de expansie van bossen. Het gebruik van Europees hout staat voorop, o.a. 
door het zoeken naar nieuwe toepassingen voor hout uit de gematigde luchtstreken, en door effi  ciënter gebruik 
ervan.
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VOOR DE HOUTSECTOR

Met oog voor de volledige levenscyclus

Als groep van houtverwerkende bedrijven vormt de deelsector “houten bouwelementen” een belangrijke scha-
kel in de levenscyclus van hout. Deze bedrijven zijn zich zeer bewust van de rol die zij kunnen opnemen in de 
waardeketen van hout. Zij willen bijdragen tot de verduurzaming van de gehele productieketen en de vol-
ledige levenscyclus van hun producten, vertrekkende vanaf de ontwikkeling tot de productafdanking. Van bij 
het ontwerp van producten wordt de milieu-impact over volledige levenscyclus in beschouwing genomen en 
worden continu acties ondernomen om verbeteringen door te voeren naar het gebruik van grond- en hulpstof-
fen, energieverbruik, emissies… 
Anderzijds worden houten producten zo ontworpen zodat ze bij de productafdanking eenvoudig kunnen worden 
ontmanteld of gerecycleerd. Na productafdanking kan het hout als restmateriaal opnieuw waardevol worden 
ingezet in nieuwe toepassingen en krijgt het hout een nieuw leven, bij voorkeur in een zo hoogwaardig moge-
lijke toepassing. Wanneer er geen enkele andere toepassing meer mogelijk is, kan dit hout verbrand worden met 
energierecuperatie.

Geloof in de kracht van onze medewerkers

Onze houtbedrijven produceren trendy interieurs, kwaliteitsvolle ramen en deuren, decoratieve plaatmateria-
len, innoverende houtconstructies… Dit is mogelijk dankzij ondernemingszin, creativiteit in het aanvoelen van 
trends en klantenbehoeften, investeringen in een aangepast machinepark en in een sterke marketing van merk 
en producten. Dit alles kunnen zij maar realiseren dankzij hun medewerkers. Deze bedrijven geloven in de com-
petenties van hun medewerkers en beschouwen ze als een belangrijke troef voor het succes van je onderne-
ming. Een strategisch HR-beleid staat dan ook centraal in de bedrijfsstrategie.  Het (h)erkennen, inzetten en 
ontwikkelen van competenties vormt de basis van een duurzame werkgever-werknemer relatie. 

De houtsector, een sector met toekomst

De houtsector heeft een toekomst in België. En de toekomst, dat is de schoolgaande jeugd. Daarom promoten 
wij ook bij hen het gebruik van hout als duurzame grondstof en willen hen op die manier warm maken voor een 
job in de houtsector. Met educatieve lespaketten en creatieve opdrachten leren zij de wereld van hout kennen. 
In nieuwe bouwconcepten, in kunst, in trendy en klassiek meubilair, en in tal van andere voorbeelden van men-
selijk vernuft en creativiteit is hout veel meer dan alleen maar een grondstof. Hout doet nadenken en innoveren. 
Hout inspireert vormgevers, ingenieurs, architecten, kunstenaars en wetenschappers. Allen gaan zij aan de slag 
met hout!

Transparante Europese oplossingen

Wij willen mee een verenigd Europa bouwen door resoluut te kiezen voor transparante Europese oplossingen 
waar deze bestaan, i.p.v. nationale regelingen in stand te houden. Wij ijveren voor een veralgemeend gebruik 
van Europese normen en technische goedkeuringen, die in heel Europa begrepen kunnen worden. Wij lanceren 
innovatie- en communicatie-initiatieven die meer slagkracht krijgen door samenwerking met Europese zuster-
organisaties. 
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN DE HOUTEN BOUWELEMENTEN

Met het project “Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de houten bouwelementen”, gelanceerd 
in het najaar van 2013, wil Fedustria het thema MVO verkennen en bedrijven uit de subsector van de houten 
bouwelementen hierin begeleiden. MVO kan worden opgevat als een continu verbeteringsproces waarbij 
bedrijven vrijwillig en op systematische wijze economische, ecologische maar ook sociale overwegingen in hun 
bedrijfsvoering integreren.  

HET MVO-SECTORPASPOORT VOOR DE HOUTEN BOUWELEMENTEN

Binnen het kader van dit project werd een MVO sectorpaspoort opgesteld voor de subsector van de 
houten bouwelementen. Dit gebeurde in samenwerking met een stakeholderspanel, bestaande 
uit vertegenwoordigers van o.a. de overheid, middenveldorganisaties, werknemersorganisaties 

en overige betrokken partijen. 
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7 SPEERPUNTEN VOOR DE HOUTSECTOR, 26 UITDAGINGEN VOOR DE BEDRIJVEN

Fedustria formuleerde 7 speerpunten voor de houtsector, 
die als koepel staan boven 26 concrete uitdagingen 
voor de bedrijven uit de subsector van de houten 
bouwelementen. Deze 26 uitdagingen werden 
geselecteerd en gevalideerd door het stakehol-
derspanel en vormen de basis van het MVO-
sectorpaspoort. Elk van deze uitdagingen 
is terug te brengen onder één van de drie 
grote pijlers binnen MVO: de sociale, eco-
nomische en ecologische pijler (people, 
profi t, planet).



MATERIALEN
• Hout zo hoogwaardig mogelijk inzetten

• Gebruik van duurzaam geproduceerd hout

• Houtresten zo hoogwaardig en lang mogelijk inzetten / recycleren

• Reduceren en optimaliseren van het gebruik van grond- en hulpstoff en (lijmen, 
lakken…)

ENERGIE
• Energie-effi  ciënt produceren

GETUIGENIS BERRY FLOOR 

Beaulieu International Group 
is reeds geruime tijd over-

tuigd van de noodzaak 
van maatschappelijk 
verantwoord onder-
nemen. Dit wordt 
mee uitgedragen in 
de waarden die bij 
het ontstaan van 

de groep tot stand 
zijn gekomen.

De houtdivisie en in het 
bijzonder BerryAlloc Menen zijn 

vanaf hun oprichting, rond de 
millenniumwissel, actief in het 
FSC (Forest Steward Council) 
gebeuren en vinden dan ook 
het sectorpaspoort een uit-
stekend initiatief.

Guy Verrue
R&D manager 

Beaulieu International Group

ECOLOGISCHE PIJLER
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EMISSIES
• Reduceren van solventgebruik

AFVALWATER EN AFVALSTOFFEN
• Kwantitatieve en kwalitatieve afvalpreventie en door-

gedreven sortering van afval

• Preventie en/of recyclage van verpakkingsafval

PRODUCTEN EN DIENSTEN
• Producten ontwerpen volgens de principes van het le-

venscyclusdenken (eco-design)

NALEVING
• Anticiperen op boetes en sancties m.b.t. wetgeving 

(milieu)

TRANSPORT

• Effi  ciënte transportplanning

ECOLOGISCHE LEVERANCIERSBEOORDELING

• Beoordeling van leveranciers op ecologische impact

⑥

⑦



INTERN

TEWERKSTELLING
• Uitbouwen van een duurzame relatie met de werknemer

VERHOUDINGEN WERKGEVER - WERKNEMER
• Respecteren van de sociale dialoog

GETUIGENIS ENGELS NV 

Als onderneming die 
“duurzaamheid” en 

“integriteit” als 2 van 
zijn 7 basiswaarden 
heeft gedefi nieerd 
zijn wij heel enthou-
siast over dit lovens-

waardig initiatief van 
Fedustria.

Wij vinden het immers heel be-
langrijk om “pro-actief” te kun-
nen duidelijk maken waar wij 
– samen met andere onder-
nemingen die dezelfde waar-
den nastreven – voor staan.

Om duidelijk te maken dat 
duurzaamheid en ondernemer-

schap wel degelijk hand in hand 
gaan om groei te creëren.

Didier Engels
CEO Engels
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID
• Beschermen van werknemers tegen risico’s ver-

bonden aan de uitvoering van hun arbeidsover-
eenkomst

• Ontwikkelen van een positief aanwezigheidsbe-
leid

OPLEIDING EN ONDERWIJS
• Ontwikkelen en implementeren van een compe-

tentiebeleid in de onderneming

DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN
• Ontwikkelen van een diversiteitsbeleid

LEVERANCIERSBEOORDELING OP ARBEIDS-
VERHOUDINGEN
• Beoordeling van de leveranciers op arbeidsver-

houdingen
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SOCIALE PIJLER

ECONOMISCHE PIJLER

ECONOMISCHE PRESTATIES 
• Financiële transparantie

EXTERN

LEVERANCIERSBEOORDELING OP MENSENRECHTEN
• Beoordeling van leveranciers op respecteren van de mensen-

rechten

LOKALE GEMEENSCHAP
• Reduceren van activiteiten met een potentiële negatieve impact op 

de lokale gemeenschap

• Ondersteunen van of inspelen op lokale initiatieven

NALEVING
• Anticiperen op boetes en sancties m.b.t. wetgeving (so-

ciaal)

GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN CONSUMENTEN
• Beoordeling van de eigen producten en diensten op de im-

pact op gezondheid en veiligheid van consumenten met het 
oog op verbetering

NALEVING
• Anticiperen op boetes en sancties m.b.t. wetgeving (producten)

ECO
NOMISCHE UITDAGINGEN

GETUIGENIS DECOSPAN 

Om onze positie als Eu-
ropees marktleider 

op gebied van 
f ineerverwer-
king te kunnen 
h a n d h a v e n 
en versterken, 
zoeken wij elke 

dag naar oppor-
tuniteiten om onze 

bedrijfsprocessen en 
producten te verbeteren. 

Duurzaamheid en eco-
lo gische verantwoor-
delijkheid behoren tot 
de kernwaarden van 
onze bedrijfsvisie. Een 
duurzaamheidsrap-

port is volgens ons dan 
ook de juiste tool om zo-

wel de stakeholders te in-
formeren als onze strategische 

keuzes te onderbouwen.

Wouter Polfl iet
Sales manager Decospan
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STAKEHOLDERMATRIX

Vooraleer een duurzaamheids-
verslag kan worden gepubliceerd, 
dient dit zowel intern als extern te 
worden gevalideerd. Binnen het 
project “MVO in de houten bouw-
elementen” werd er een stakehol-
dermatrix opgesteld, waarin alle 
potentiële belanghebbenden ge-
rangschikt werden volgens hun in-
teresse in en macht op het bedrijf. 
Deze matrix begeleidt de bedrijven 
bij de selectie van een stakeholders-
panel voor de interne validatie van 
het duurzaamheidsverslag. In een 
laatste fase volgt dan de validatie 
door externe experten.

Foto’s:

① Theuma, ② Theuma, ③ Machiels Building 
Solutions, ④ Europlay, ⑤ Decospan, 
⑥ Beaulieu, ⑦ Beaulieu Inernational Group, 
⑧ Engels, ⑨ Engels, ⑩ Decospan, ⑪ Decospan
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DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING 

& GRI

“Met steun van”:

Eén van de mogelijkheden om te communiceren omtrent de MVO-inspanningen, is het opstellen van een duurzaam-
heidsverslag. GRI oftewel het Global Reporting Initiative is een internationale richtlijn voor duurzaamheidsver-
slaggeving en geeft o.a. een uitgebreide lijst van aspecten waarover kan worden gerapporteerd in een duur-
zaamheidsverslag. Dit MVO-sectorpaspoort werd opgesteld conform GRI 4, wat onder meer impliceert dat de 
26 bedrijfsuitdagingen werden ondergebracht onder 19 GRI-aspecten. Concreet betekent dit dat, dankzij het 
MVO-sectorpaspoort, de bedrijven direct aan de slag kunnen met de sectorrelevante uitdagingen.

Wij zijn trots u dit MVO-sectorpaspoort te kunnen overhandigen, dat nu door bedrijven uit de subsector van 
de houten bouwelementen gebruikt kan worden als basis voor de opstelling van een duurzaamheids-
verslag. Voor meer informatie omtrent de sectorspecifi eke uitdagingen en GRI-aspecten verwijzen wij 
graag door naar onze website www.fedustria.be. 
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