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Intentieverklaring  
Allview partner 

 
Allview partners uit acht Europese landen* - onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties 
en overheidsinstellingen – vormen samen een ecosysteem (Alliance of Centres of Vocational 
Excellence, CoVEs. Het doel is: een bijdrage leveren aan voldoende en goedgeschoold personeel 
voor de hout- en meubelsector. De Europese Unie ondersteunt de vorming van deze CoVE tot oktober 2024 en 
mogelijk ook daarna. 

 
Vanuit het Allview-project bouwt het Hout- en meubileringscollege (HMC) namens Nederland aan 
landelijke ecosysteem (regionale CoVE). 
 
Doelstellingen: 
Goedgeschoold personeel 

• Op het Allview learning platform vindt u lesmateriaal over circulaire economie, industrie 4.0 en AAL (Active 
Assisted Living) 

• Op het Allview netwerkplatform vindt u een aanbod van trainingen specifiek voor de sector. 
 
Voldoende personeel 

• Op het Allview netwerkplatform kunt u uw bedrijf/instelling zichtbaar maken en vacatures plaatsen.  
• U kunt personeel werven in Europa. 
• U krijgt toegang tot CV’s van Europese studenten die geschoold zijn om te werken in de branche. 
• U krijgt toegang tot best practices op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

 
Als Allview partner heeft u de volgende intentie: 

• Gebruikmaken van het Allview netwerkplatform en learning platform. 
• Plaatsing van uw bedrijf/instelling op de Europese kaart van bedrijven, onderwijs- en 

overheidsinstellingen. 
• Leveren van input over de huidige uitdagingen in de sector op stakeholdersmeetings (2 keer 

per jaar) georganiseerd door het HMC. Onder andere om het beleid op Europees niveau te 
beïnvloeden. 

• Bijdragen aan de uitbreiding van het Allview netwerk, door er bekendheid aan te geven bij 
eigen partners. 

• Partner blijven bij voortgang van Allview na 2024. 
 

Dit is een intentieverklaring om samen te bouwen aan een landelijk ecosysteem (regionale CoVE) 
voor de hout- en meubelsector. Aan deze verklaring zijn geen rechten te ontlenen.   
 
Bij deze verklaar ik dat ons bedrijf/instelling deelneemt aan de regionale CoVE voor de hout- en 
meubelsector door Allview partner te worden. 
 
Datum: 
Naam bedrijf/instelling: 
Naam ondertekenaar:      
Functie: 
E-mailadres: 
 
* Polen, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Slovenië 

https://allview.eu/
https://platform.allview.eu/
https://forms.office.com/r/PWThysSzVx
https://forms.office.com/r/CSXsbQ79Ur
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=16Axz88436YzH_yjFvGe5abbq-v7jQiSL&hl=it&ehbc=2E312F&ll=52.8472625095193%2C8.337581043414204&z=4
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