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De Stichting Bedrijfstakheffing (BTH) is een initiatief van
OnderhoudNL. Het doel van de Stichting is activiteiten
in het belang van de bedrijfsvoering van leden financieel
te ondersteunen en projectmatig uit te laten voeren.

Wat krijgt u voor uw bijdrage?
Met uw bijdrage voor 2022 kunnen we dit jaar het volgende realiseren:

1

Onderwijs, opleidingen en instroom
In onze branche is een zeer grote behoefte aan goed gekwalificeerde
medewerkers. Vooral aan uitvoerende medewerkers is een groot
gebrek. Daarom ondersteunt de BTH jaarlijks de samenwerking met de
Schildersvakopleidingen. Daarnaast worden projecten gefinancierd die
niet alleen mensen zonder werk enthousiast maken en opleiden voor
onze branche, maar ook mensen zoeken en helpen die een overstap
vanuit een andere branche naar de onze willen maken.
Daarnaast wordt er budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling
van nieuwe en het actualiseren van bestaande cursussen en trainingen.
Ook de huidige medewerkers blijven zo up-to-date en verwerven
nieuwe vaardigheden.

2

Klimaat en energietransitie
Op dit gebied gebeurt veel en de veranderingen gaan snel.
Projecten die de transitie van gas en diesel naar elektriciteit
of hybride (bedrijfswagen, materieel en huisvesting)
ondersteunen, geven u als lid handvatten om hierin
voorloper te zijn. Praktische bijeenkomsten, factsheets
en stroomschema’s helpen u bij het maken van keuzes.

3

Vergelijken en verbeteren van bedrijfsprocessen
Door het bekostigen van de BrancheBarometer, voorheen het Ondernemerspanel, kunt u uw eigen bedrijfsprestaties toetsen aan die van de branche
als geheel. Dit jaar wordt verder gewerkt aan een Barometer die niet alleen
een indicatie geeft van de stand van zaken in de hele achterban, maar nog
beter bruikbaar wordt gemaakt als benchmarkgereedschap.
Daarnaast ondersteunt en financiert de BTH
projecten die de technologie in onze branche
verbeteren. Dat kan gaan om nieuwe technieken
voor houtrotinventarisatie tot het verbeteren
van automatisering en digitalisering, inclusief
digitale veiligheid.

4

Veilig werken
Veilig werken is meer dan “de regels opvolgen”.
Het gaat ook over werkcultuur en zorgplicht
voor de medewerkers. Wet- en regelgeving is
al ingewikkeld genoeg. Reden dat de BTH
initiatieven bekostigt om alle regels inzichtelijk
en uitvoerbaar te maken. Laagdrempelige
informatie voor zowel directie als werkvloer,
zoals toolboxen met informatiebladen en
instructievideo’s.

5

Imago van de branche
De BTH biedt alle OnderhoudNL-leden aan om
continu te werken aan de verbetering van het
imago van de onderhoudsbranche. Dat is van
belang voor klanten en opdrachtgevers, maar
ook voor potentiële nieuwe medewerkers. Zo
wordt er een imagoproject ondersteund, maar
ook voor de Sector Glas een activiteitenproject
in het kader van het Jaar van het Glas.

6

Netwerken
De BTH ondersteunt OnderhoudNL in haar taak
als netwerkorganisatie. Ketensamenwerking,
relatievorming en informele kennisoverdracht
werken als smeerolie tussen uw opdrachtgevers,
toeleveranciers, onderaannemers en uw eigen
bedrijf. De BTH financiert de jaarlijkse Ondernemersdag, hét netwerkevent voor onze branche
en relaties. Daarnaast ondersteunt de BTH
het nieuwe concept van de beurs ‘Masters of
Maintenance’ die eind 2022 wordt georganiseerd.

