
Duidelijk zijn! 

 

“Ik snap er niets meer van!” kan mijn dochter zo mooi zeggen als ze geïrriteerd is wanneer ze iets 

niet kan volgen of als het voor haar onduidelijk wordt. Ze stopt abrupt met waar ze mee bezig is en 

loopt dan gefrustreerd weg. Voor mij volkomen duidelijk dat ze boos is, niets is zo vervelend als iets 

niet duidelijk is. Mooie taak om het haar duidelijk te maken en weer vrolijk te krijgen. Bij SHR doen 

we eigenlijk hetzelfde, zaken inzichtelijk en duidelijk maken. 

Dit doen we met onderzoeken in ons testlaboratorium waar we producten voor de bouw testen op 

vele eigenschappen in combinatie met de toepassing ervan. Naast onderzoek hebben we als SHR ook 

een duidelijk adviserende rol. Als er nieuwe producten of ideeën zijn, dan kunnen we hier 

desgewenst ook een goed advies voor geven. Hierbij valt te denken aan hoe het product of idee 

verantwoord en duurzaam toepasbaar of te gebruiken is. Dit kan dan weer worden onderbouwd met 

bijvoorbeeld een onderzoek. Op basis van onze kennis wordt SHR ook regelmatig ingeschakeld voor 

inspectiewerk om de oorzaak van een probleem inzichtelijk te krijgen. Dit gebeurt op vele gebieden 

waarbij een houtproduct is toegepast. 

Onze kennis willen we ook graag delen met anderen, zodat vragen en onduidelijkheden worden 

weggenomen. Op onze website is hierover veel te vinden maar ook in publicaties in vakbladen. Ook 

worden er regelmatig lezingen, symposia gegeven en organiseren we studiedagen waarin we 

bepaalde specifieke onderwerpen verder uitdiepen. Zo zal er 1 oktober a.s. een studiemiddag zijn 

over de houtsoort eiken welke de laatste tijd erg in trek is bij architecten. Wat kun je er mee, waar 

moet je op letten maar ook wat je niet moet doen en wat zijn de gevolgen daar dan van. Heel 

interessant en er zal veel duidelijk worden. Meer info hierover? Kijk op www.shr.nl.  
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