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Born maakt werk van metaal
MCL neemt deel aan Metal@Work opleiding voor aankomende vaklieden
Yvonne van der Heijden

BORN Metaalbedrijven in ZuidLimburg leiden werklozen op
voor een baan in de metaaltechniek. Het gaat om schoolverlaters zonder diploma of mensen die worden omgeschoold.
Mechanical Contracting Limburg (MCL) in Born is een van
de deelnemers aan het project
Metal@Work. ‘Wij hebben daardoor in de afgelopen jaren zes
aankomende vakmensen kunnen aannemen. Constructiebankwerkers en lassers, onder
wie een vrouw’, zegt directeur
Rob Feij.
MCL is een apparatenbouwer die
drukapparatuur levert aan de chemie
en petrochemie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt boven
de vijftig. Feij: ‘We hebben dringend
nieuwe aanwas nodig voor de vervanging van mensen die met pensioen gaan. Het werk is zo specifiek
dat we mensen intern moeten opleiden. Oudere werknemers moeten
hun ervaring overbrengen op aanko-

Twee medewerkers van
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Contracting
Limburg (MCL)
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mende vakmensen.’ Elk jaar starten
ongeveer acht werklozen met een
opleiding tot constructiebankwerker,
lasser of pijpfitter niveau 2. Motivatie is het belangrijkst.
Een half jaar lang krijgen ze elke
werkdag twee uur theorie en leren
verder in de praktijk basisvaardighe-

den. Het tweede half jaar is een stage
bij één van de deelnemende bedrijven.
Projectorganisatie ProLabor, verantwoordelijk voor het projectmanagement, draagt onder meer zorg voor
opleiders en voor werving en verloning van deelnemers. MCL stelt een

leslokaal en andere opleidingsfaciliteiten ter beschikking. Elk bedrijf
betaalt maandelijks 1.600 euro voor
zijn leerling.

neel heb om het werk op een kwalitatief hoogwaardig niveau uit te voeren.
Er zouden meer bedrijven mee moeten doen om de opleiding in stand te
houden. De baten liggen uiteindelijk
hoger dan de kosten.’

Feij vindt investeren in mensen erg
belangrijk. ‘Ik kan geen extra werk
aannemen als ik niet genoeg perso-

i www.mclbv.nl; www.metalatwork.nl

arbeidsomstandigheden die al bij wet
geregeld zijn. Deze kritiek is al langere tijd bij FSC Nederland bekend
en wordt in een aantal gevallen ook
gedeeld.
Samen met belanghebbende partijen
wordt aan een oplossing gewerkt, zo
reageert FSC op het artikel. De standaard (die aan certificering ten

grondslag ligt) wordt momenteel
herzien en het terugdringen van
administratieve lasten is daarbij een
belangrijk aandachtspunt. Particuliere boseigenaren zijn bij dit proces
betrokken via de Unie van Bosgroepen en de Federatie Particulier
Grondbezit, naast Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten.

hout

Bosbeheerders weg bij keurmerk FSC
DEVENTER Een aantal Nederlandse
bosbeheerders heeft het vertrouwen opgezegd in het FSC-keurmerk voor duurzaam hout. Te veel
administratieve rompslomp en
onnodige controles zijn vooral
middelgrote houtproducenten een
doorn in het oog.
Dat schreef dagblad Trouw vorige
week. Grote leveranciers als Nationaal Park de Hoge Veluwe en Landgoed Twickel zijn inmiddels met FSC

gestopt. Deze bosbeheerders willen
hun hout nu als duurzaam ‘streekhout’ op de markt brengen, voorzien
van een eigen logo.
De Unie van Bosgroepen, waarbij de
particuliere bosbeheerders zijn aangesloten, spreekt van een ‘leegloop’.
In één jaar tijd heeft 30 procent van
de leden FSC opgezegd. De oppervlakte van door particulieren beheerd
FSC-bos is na jaren van groei voor
het eerst afgenomen van 41.000 naar
33.000 hectare.

De grootste klacht van houtproducenten is dat het keurmerk veel lasten met zich meebrengt, maar niets
oplevert. De prijs van FSC-hout zou
hoger liggen, maar daar is niets van
terechtgekomen, zo schrijft Trouw.
Wel worden de beheerders geconfronteerd met bureaucratie en onnodige controles van zaken die ook in
de Nederlandse wet geregeld zijn.
FSC Nederland erkent dat er bij FSCcertificering en controles te veel
nadruk is komen te liggen op de

Bouw en Hout Convenant uitgebreid
UTRECHT Met de ondertekening door van Wijnen Groep
hebben zich inmiddels weer zes grote Nederlandse bedrijven aangesloten bij het Bouw en Hout Convenant.
Van Den Berg Hardhout, GWW Houtimport, Tuindeco international, Aannemersbedrijf van Zoelen en De Klerk tekenden voor de zomer het convenant. Het Bouw en Hout
Convenant bestaat daarmee uit een groep van vijftien
bouw- en hout bedrijven en heeft als doel uitsluitend nog
duurzaam hout toe te passen in bouwprojecten. De convenant partners nemen concrete stappen en spreken elkaar aan op hun ambitie. De deelnemers gaan hiermee
bewust een stap verder dan de Europese Houtverordening
die de import van illegaal hout moet tegengaan. Samen
met FSC Nederland communiceren zij hierover naar de
markt en de overheid.

Op maandag 23 september zal de Kick-off meeting van
het convenant plaatsvinden. De bijeenkomst is gericht op
een kennismaking van de deelnemers en het spreken over
de invulling en uitvoering van het convenant en de bijbehorende communicatie. Een middag met inspirerende
presentaties, kennisuitwisseling, een open discussie en
het maken van concrete plannen voor de vervolgstappen.
‘Deze koplopers vinden toepassing van gecertificeerd
duurzaam hout vanzelfsprekend. En zo moet het zijn, willen we onze bossen wereldwijd nu én in de toekomst behouden’, aldus Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland. De verklaring staat open voor ondertekening door
alle belanghebbenden in de bouw- en houtsector die willen bijdragen aan deze ambitie.
(advertenties)

De FSC-standaard (die aan certificering ten grondslag ligt) wordt momenteel
herzien en het terugdringen van administratieve lasten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

