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Doelstellingen
De uiteindelijke doelstelling van dit project is een 
bijgewerkte, heldere en gedetailleerde voorspelling te doen 
van de toekomstige ontwikkeling van de sector gezien de 
impact van de digitalisering voor: 
• Acteurs in de sociale dialoog van de Europese 
meubelsector teneinde de inhoud en resultaten van hun 
werk te verbeteren.
• Bedrijven, arbeiders, aanbieders van beroepsopleidingen 
en regelgevende instellingen, zodat zij aanpassingen aan 
de verwachte veranderingen in de sector beter 
kunnen plannen.
Door aan te dringen op een verfijning van het aanbod aan 
beroepsopleidingen binnen de meubelsector, zullen deze 
resultaten hopelijk voor een grotere aanpassingsbereidheid 
zorgen van werknemers op de digitale transformatie in 
veiligere werkomgevingen. Dit zal het 
concurrentievermogen van Europese meubelbedrijven in de 
mondiale markt ondersteunen. De projectresultaten 
kunnen positieve neveneffecten hebben op andere 
productiesectoren. 

Geanalyseerde beroepsprofielen 
• Meubelmakers en gerelateerde werknemers 
• Fabrieksarbeider 
• Meubelmonteur 
• Meubelontwerpers 
• Industriële productiemanager 
• Onderhoudstechnici (onderhoud en reparatie van 
machines) 
• Verkoop- en marketingmanager 
• Supply chain manager (Supply-, distributie en 
aanvrwrante managers) 
• Stoffeerders en aanverwante werknemers 
• Operatoren in houtverwerkingsbedrijven 
• Instellers en gebruikers van houtbewerkingsmachines



DIGIT
-FURHet DIGIT-FUR-project heeft zijn 

onderzoek gericht op de veranderingen 
die veroorzaakt worden door de 
industriële digitalisering in de Europese 
houtmeubelsector in 2025

Publicaties
 Het belangrijke projectrapport, waarin alle resultaten 

worden gepresenteerd, is beschikbaar in 10 Europese 
talen. U vindt het samen met de specifieke, 
gedetailleerde rapporten op de website van het project: 
www.digit-fur.eu/documents 

Resultaten
 Een state-of-the-art rapport over de meubelsector

in de EU: bijgewerkte, samengevatte informatie over 
de structuur, processen en technologieën, beroepen, 
werkgelegenheid, risico's voor veiligheid en 
gezondheid op het werk, beroepsopleidingen in de 
sector en belangrijkste drijfveren voor verandering in 
de meubelsector.

 Een schema van de 19 nationale EU en andere 
initiatieven om de digitalisering van de industrie in 
Europa een impuls te geven.

 Een voorspelling van het scenario van de 
meubelsector in 2025 door het effect van 
digitalisering.

 
Op basis van deze voorspelling, heeft het 
DIGIT-FUR-project de veranderingen voorspeld voor 11 
herziene ESCO beroepsprofielen (Europese classificatie van 
vaardigheden/competenties, kwalificaties en beroepen) in 
2025 door het effect van de digitalisering:

 Een voorspelling van de taakwijzigingen (blauwe 
tabellen), op basis van de impact van 
McKinsey-hefbomen en Industrie 4.0 technologieën.

 Een voorspelling van risico's voor veiligheid en 
gezondheid op het werk (OHS) (gele tabellen).

 Een voorspelling van nieuwe of bijgewerkte 
vaardigheden, kennis en competentie behoeften 
(beroepsopleiding) (groene tabellen).
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