
 

                                                                                                                         
 
 

 
Vragen (met bijbehorende antwoorden) gesteld na de presentatie in het 
plenaire gedeelte van de SGT/HOUT100%-aangeslotenenbijeenkomst op 20 
november 2019 
 

 
Naar aanleiding presentatie Anoushka Mulder 
 
1. Gevraagd wordt of HOUT100% via de website/socials/de campagne ook 

gegevens verzameld voor een (e-mailbestand) waarmee later partijen benaderd 
c.q. kunnen worden bereikt via e-mailmarketing 

 
Hierop wordt geantwoord dat dit niet het geval is, omdat HOUT100% niet zoals bij de 
door NBvT ingezette campagne bedrijven binnen de doelgroep een document laat 
ondertekenen. 
 
2. Een van de aanwezigen geeft aan dat het van belang is, de campagne ook te 

richten op de corporaties. 
 
Hierop wordt geantwoord dat corporaties ook tot de doelgroep behoren en worden 
meegenomen in de campagne. 
 
3. Een van de aanwezigen geeft aan het nogal lastig te vinden als wordt gevraagd 

naar de SGT-garantie. Hoe moet hij dat uitleggen. 
 

Met het betrokken persoon wordt een afspraak gemaakt om persoonlijk uitleg te 
geven. 
 
 
Naar aanleiding presentatie Taco Schoonderwoerd 
 
1. Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat montage van de kozijnen niet is 

meegenomen in de film. 
 
Een zinvolle opmerking die zeker wordt meegenomen. Ook onderhoud aan onze 
producten zou misschien nog meegenomen kunnen worden 
 
2. Geopperd wordt of het een idee is om bij elk certificaat een bewijs van 

hoeveelheid opgeslagen CO2 in het houten HOUT100%-product mee te leveren. 
 
Ook een goede opmerking. Binnen het bestuur is al gesproken over het 
communiceren van CO2-opslag per project. Dit idee wordt ook meegenomen. 
 



 

                                                                                                                         
 
3. Gevraagd wordt naar de GIP-garantie. 

 
GIP-garantie bestaat niet meer.  
 
 
4. Een van de aanwezigen vraagt naar eventuele samenwerking met de NBvT 
 
Van samenwerking met de NBvT is geen sprake. Er staat wel een afspraak gepland  
met een afvaardiging van het bestuur van de Sectie Kozijnen om te bekijken of het 
mogelijk is om elkaar te versterken op bepaalde onderdelen binnen 
marketingcommunicatie c.q. om gedeeltelijk samen te werken. 
 
 


