
         

College van Advies  

 

Samenstelling College van Advies d.d. 12-10-2017 met daarbij een korte beschrijving van de leden: 

 

 

Piet de Graaf (Timmerindustrie) 

Piet is sinds de 70’er jaren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling 

van de houtskeletbouw in Nederland. Vanaf 1984 werkt hij als secretaris 

en adviseur voor de Vereniging van Houtskeletbouwers (VHSB) waar hij 

werkte aan kennisoverdracht, bouwtechnische normen, voorschriften, 

certificering en publiciteit genereren voor de belangrijke aspecten van 

houtskeletbouw. Met bijna 40 jaar ervaring brengt Piet een schat aan 

ervaring mee vanuit de timmerindustrie en prefab-industrie.  

  

 

  Marco ten Voorde (Timmerindustrie)  

Marco studeerde Bestuurskunde aan de Hogeschool Enschede en kwam 

in 1998 bij Reinaerdt Deuren binnen als medewerker kwaliteitszorg. Met 

systemen (ISO 9001 / 14001 / KOMO/ CE / FSC  /  PEFC / STIP / MVO / 

CO2) is hij als KAM-coördinator nog altijd belast; inmiddels naast 

Reinaerdt ook bij VolkerWessels Bouwmaterieel en De Groot 

Vroomshoop. Toezicht op veilige arbeidsomstandigheden en duurzame 

inzetbaarheid behoren ook tot de dagelijkse werkzaamheden. 

  

 

Nelleke Versloot (People) 

Nelleke heeft bij de Universiteit van Utrecht “algemene sociale 

wetenschappen; management en organisatie” gestudeerd. Bij de 

Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) werkt ze als 

“Beleidsmedewerker arbo, milieu”. Als medewerker bij een prominente 

brancheorganisatie in de sector is ze betrokken bij zowel de milieu als 

Arbo technische aspecten van de branche. Bij dit college bewaakt ze 

mede dan ook de sociale aspecten van deze regeling.  

  

 Reinier Engbers (Planet) 

Na een bosbouwkundige studie heeft hij gedurende zes jaren instructies 

verzorgd op het gebied van bosbeheer en bosexploitatie bij een 

toonaangevend opleidingsinstituut. Daarna heeft hij gedurende tien jaren 

kennis en ervaring opgedaan in projectmanagement en advisering bij een 

internationaal adviesbureau op het gebied van o.a. het doen van 

“Environmental Impact & Risk assessments”. Reinier is vanaf 2003 actief 

https://nbvt.nl/blog?nbvt-blog-uid%5b%5d=15210


op het gebied van advisering bij bos-, natuur en landschapsontwikkeling 

en milieuregelgeving.  

  

 
Paul van Lierop (Voorzitter) 

Paul van Lierop werkt voor de onafhankelijke NGO “Crossing Barriers” 

waar hij als consultant werkt voor de Europese bouw- en houtsector. Hij 

is gespecialiseerd in kwaliteitscontroles, marketing en 

productontwikkeling. Paul is secretaris van “Eurocer Building” een 

verbond van vrijwillig samenwerkende Europese certificerende bedrijven 

in de bouwsector. 

  

 

Bryndis Perdijk (CoC auditor, niet stemhebbend) 

Bryndis stuurde Bos en Natuurbeheer met als afstudeerrichting 

“Tropische Bosbouw” bij van Hall Larenstein. Ze werkte met plezier in de 

bossen van Suriname waarnaar ze in Fiji, Niue en Ethiopië bij 

verschillende organisaties heeft gewerkt. De afgelopen 6 jaar werkt ze 

met passie voor bos & hout voor SKH als FSC/PEFC/Keurhout auditor en 

(mede)projectleider. Als auditor voor SKH bezocht ze de afgelopen jaren 

vele bedrijven in de hout en papiersector. 

  

 

Bôke Tjeerdsma (Secretaris, niet stemhebbend) 

Bôke studeerde aan de Wageningen Universiteit bosbouw met de 

specialisatie in Houtkunde. Daarna heeft hij voor de universiteit 

onderzoek gedaan naar “Organosolv pulp van hout”. Bôke werkt voor 

SHR als Projectleider BioBased materialen (vezels, harsen, composieten, 

plaatmaterialen), houtmodificatie, houttechnologie. Hij heeft daarnaast 

veel ervaring binnen de Grond Weg- en Waterbouw sector.  
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