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2 september 2020
Zoals jullie weten zijn wij als branchevereniging ook actief om nieuwe instroom van vakmensen te bevorderen.
Want ook als de markt onder druk gaat staan is de verwachting dat meer mensen zullen uitstromen wegens
pensioen en andere redenen, dan we aan instroom kunnen verwachten. Daarom de nieuwe opleiding bij het
Summa college in Veldhoven. Maar vergeet ook niet om de bestaande opleidingen hierin te benoemen:
Het ROC Midden Nederland locatie Nieuwegein
Het Hout- en Meubilerings College (HMC) in Rotterdam
Het Deltion College in Zwolle
Momenteel zijn er meer dan 60 leerlingen landelijk in opleiding. Dat is al een hele verbetering, maar niet genoeg!
Afgelopen week heeft het bestuur een sessie belegt waarin het thema was:
Wie zijn de stakeholders (belanghebbenden) van de BVP en waar staat de BVP over 5 jaar?
Tijdens deze sessie werd ook besproken hoe we de jeugd kunnen betrekken bij ons vakgebied. Hierbij viel de
term Generatie Z als opvolgers van de Millennials. Wie zijn zij en wat kan dat voor onze branche betekenen?
1. Generatie Z is volledig digitaal "opgevoed"
2. Is meer individueel ingesteld
3. Maatschappelijk betrokken, denk aan klimaatverandering, politieke verschuivingen ed.
4. Groeit op in een multi-culturele samenleving, zijn daardoor meer open en tolerant.
Dit betekent dat we als werkgever ook hiermee rekening moeten gaan houden in onze bedrijfsvoering. Deze
generatie wordt als werknemer belangrijk voor ons en we vinden ze al in de opleidingen. We zullen nu moeten
nadenken over hoe we deze groep kunnen bereiken en betrekken bij onze branche en aan ons te binden. Of ze
met de handen werken, plannen of leiding geven, ze zijn nodig en realiseer je dat ze anders communiceren dan
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de meesten van ons nu gewend zijn (digitaal ipv werkbriefjes bijvoorbeeld). Ook de BVP denkt na over hoe we
deze groep kunnen bereiken. Ons bestuurslid Leroy Lutterman is zich aan het verdiepen over de vraag hoe we
meer gebruik kunnen maken van de social media ed. om aan onze BVP en ons vakgebied meer bekendheid te
geven.
In veranderende tijden moeten we alert blijven en onze taak is om de leden te betrekken in deze veranderingen.
Het bestuur is altijd per mail bereikbaar onder: info@bvprojectinrichting.nl

Van het BVP-bestuur

20 nieuwe leden erbij, dat moet toch mogelijk zijn?
Het kwam in het voorwoord van Lieuwe in de laatste Nieuwsbrief al aan de orde. Het thema ledenwerving. Lieuwe
schreef toen: “Wat betreft de potentiële leden ligt hier ook een mooie taak voor onze leden zelf. Tenslotte werkt
de BVP voor de leden en dankzij de leden. Als u een gelegenheid ziet om ondernemers in onze branche te
motiveren om lid van de BVP te worden wordt dat op hoge prijs gesteld. Ik ben graag bereid om uw leads op te
volgen en zal zelf ook graag bijdragen aan de verdere groei van de BVP.”
In de bestuursvergadering kwam dit punt ook aan de orde. Daar werd gesteld dat het toch mogelijk moet zijn met
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wat inspanning van onze 112 leden (leveranciers en projectinrichters) in 2021 een ledenaanwas van zo’n 20
bedrijven te bewerkstelligen. Je kunt dit als BVP-lid natuurlijk zelf doen, de contacten leggen en het enthousiasme
overbrengen. Het secretariaat verzendt op jouw verzoek graag alle nodige info aan een potentieel lid. Je kunt er
ook over praten met je collega’s en Lieuwe vragen een bezoek in te plannen. Het gaat er maar om dat de BVP bij
zo'n onderneming is geïntroduceerd.

C-Lant Projectinrichting werd lid van de BVP

C-Lant is ons 113e lid*. We vroegen Marc de Looze om zijn onderneming in de volgende Nieuwsbrief van 16
september bij de overige leden te introduceren. Natuurlijk nu al van harte welkom.
* Je vindt de complete ledenlijst op onze website:
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https://www.bvprojectinrichting.nl/bvp-leden/ledenlijst/
en als pdf onder de downloads op deze website.

Wij meten de temperatuur van de branche

Zoals al eerder aangekondigd, zal halverwege de maand september een tweede vragenlijst aan de BVP-leden
worden toegezonden in het kader van de corona-monitor.
We tonen hieronder nogmaals de infographic met de resultaten van de eerste vragenronde:
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De bedoeling van de tweede ronde half september is na te gaan of er verschuivingen zijn opgetreden. We nemen
zogezegd de temperatuur op van de branche.
Zoals al eerder geschreven is dit belangrijk om eventueel later te kunnen aantonen dat overheidssteun al dan niet
noodzakelijk is.
Het bestuur hoopt dat veel leden deze maal de korte vragenlijst invullen en retourneren. De beantwoording is
geheel anoniem; de ingezonden formulieren worden na verwerking vernietigd.
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PMR Projectstoffering werd lid van de BVP

In de Nieuwsbrief van 5 augustus werd al vermeld, dat de firma PMR Projectstoffering te Rotterdam lid werd van
de Branchevereniging Projectinrichting. De firma, onder leiding van Peter en Lennart Harreman stelt zich
hieronder nader voor:

Als nieuw lid van de Branche Vereniging Projectinrichting stellen wij onszelf graag even aan u voor. Sinds 2004 is
PMR Projectstoffering werkzaam op het gebied van inrichting, management en realisatie van verschillende
projecten in heel Nederland. Denk hierbij aan het leveren en aanbrengen van verschillende soorten vloeren en
raambekleding in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Bij elk project, klein of groot, staan drie punten
centraal: vakkundigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Wij halen plezier uit het bedenken en realiseren van
projecten van begin tot eind en bovenal naar de tevredenheid van onze opdrachtgever, waarbij bovenal altijd
wordt gestreefd naar een goede samenwerking met de betrokken partijen. Op verschillende manieren probeert
PMR Projectstoffering invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Benieuwd naar
wat PMR Projectstoffering voor u kan betekenen? Neem eens een kijkje op onze website, www.pmr-bv.nl.
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Shaw Contract trad toe tot de BVP

Ons nieuwe lid stelt zich hieronder graag voor:

Shaw Contract opent haar deuren in Nederland met een nieuw pand en een nieuw toegewijd team. Shaw
Contract opent in Oosterhout, een kantoor, een showroom en een sample magazijn. De showroom biedt de
mogelijkheid om de productportfolio van Shaw Contract te presenteren en architecten, projectinrichters en
eindgebruikers te ontvangen om de verschillende mogelijkheden voor projecten te bespreken

Het Nederlandse verkoopteam bestaat uit de accountmanagers Sacha van Eibergen Santhagens, voormalig
mede eigenaar P&R Trading, en Elisabeth Korenhof.
Sacha heeft tijdens haar tijd bij P&R Trading uitgebreide ervaring opgedaan in het werken met en verkopen van
Shaw Contract producten en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de vloerbedekking branche met een focus op
design. Elisabeth heeft ruime ervaring in de contractmarkt in de regio Den Haag en Rotterdam. Zij zal nieuwe
relaties voor het bedrijf gaan ontwikkelen met architecten, projectinrichters en eindgebruikers in de Randstad.
Lars Huppertz, regionaal vice-president voor continentaal Europa, zal het verkoopteam aansturen.

Shaw Contract heeft het pand overgenomen van zijn voormalig dealer P&R Trading, sinds 1995 distributeur van
Shaw Contract in Nederland. David Smith, vice-president van de divisie: “Dit is een spannende stap in de
ontwikkeling van onze Europese activiteiten. We kijken ernaar uit om onze relaties in Oosterhout te verwelkomen
en samen met hun mooie en duurzame vloerontwerpen te realiseren.”
“Daarnaast zijn we voornemens een deel van ons EMEA-klantenserviceteam onder te brengen op onze nieuwe
basis in Oosterhout, zodat we rechtstreeks aan de behoeften van onze klanten in continentaal Europa kunnen
voldoen. Te zijner tijd zullen ook marketing- en financiële ondersteuningsfuncties worden toegevoegd aan het
team”
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Het nieuwe adres is:
Shaw Contract, Vaartweg 10, 4905 BL Oosterhout
Website: www.shawcontract.com

Sacha van Eibergen Santhagens
m

+31 6 53536961

e

sacha.santhagens@shawcontract.com

Elisabeth Korenhof
m

+31 6 51088204

e

elisabeth.korenhof@shawcontract.com

Voor verdere informatie over Shaw klik hier:
https://www.dropbox.com/s/ndbqlhekucijp53/Info%20Shaw.docx?dl=0

9

BVP in Inside Information

In het blad Inside Information van juni 2020 is een uitgebreid artikel opgenomen over onze BVP. In een interview
met de voorzitter Lieuwe Steendam wordt omstandig stilgestaan bij de samenstelling van de Branchevereniging
en de geschiedenis ervan en bij de inspanningen rond de MBO-opleidingen. Natuurlijk komt onze band met MKB
Nederland aan de orde en wordt stilgestaan bij de corona-effecten op de branche, hoe verschillend die ook
ervaren worden. Tenslotte wordt er veel aandacht in het gesprek gegeven aan de duurzaamheidsdoelen van de
verschillende leveranciers en projectinrichters.
Kortom, een artikel waarin de Branchevereniging Projectinrichting laat zien waarvoor ze staat! Het nalezen waard.

Tot op het laatste moment is er door VNO-NCW en MKB-Nederland, samen met de vakbeweging en het
kabinet, hard gewerkt aan het derde noodpakket. Drie zaken waren daarbij voor ons essentieel: het
aanjagen van investeringen, het inzetten op het begeleiden van mensen naar nieuw werk en omscholing,
plus natuurlijk het verlengen van het steunpakket.
Het resultaat is een pakket dat een goede basis biedt voor de periode tot 1 juli 2021. Dat betekent broodnodige
duidelijkheid voor ondernemers. Ook goed nieuws is dat het kabinet heeft geluisterd naar onze oproep om
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'investerend de crisis uit te komen'. Er wordt massaal ingezet op het aanjagen van investeringen, zowel publiek
als privaat. Met nieuwe instrumenten als het Equity-fonds, een baangerelateerde investeringskorting en het
nieuwe Groeifonds.
Voor specifieke sectoren, zoals de evenementenbranche en delen van de horeca blijft gelden dat maatwerk
mogelijk moet blijven als het steunpakket onvoldoende blijkt te zijn. Voor de cultuursector heeft het kabinet al
aanvullende middelen vrijgespeeld.
Er komen nog steeds nieuwe informatiebronnen bij voor ondernemers. Voor een goed overzicht: ga naar
www.mkb.nl/corona of www.vno-ncw.nl/corona
Lees vooral de gehele corona-update van 28 augustus:
https://www.dropbox.com/s/ojfejuwajh88hai/Corona-update%202020%200828.docx?dl=0

Copyright © Branche Vereniging Projectinrichting. Alle rechten voorbehouden.
Ons algemene e-mailadres is:
info@bvprojectinrichting.nl
Wilt u de wijze waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen? Update uw gegevens of meld u af.
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