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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam

11 november 2020
Als je niet weet waar je heen gaat, maakt het ook niet uit welke weg je inslaat!
Hoe ziet het "slagveld" er straks voor jullie uit? Tot nu toe is de projectenbranche in het
algemeen goed door de coronacrisis heen gekomen. Maar er zijn zaken die gaan
veranderen.


de manier van werken gaat ongetwijfeld in veel beroepen meer thuis plaats vinden



de kantoorfunctie en de daarbij behorende inrichting gaat daarom drastisch
veranderen; o.a. bij een grote telecommunicatie-multinational is men nu al plannen
aan het maken om op zeer korte termijn het kantoor naar een ontmoetings- en
stimuleringsplaats om te bouwen. En heel veel bedrijven zijn hiermee bezig



wat gaat er verder gebeuren in de zorg; uitbreiding?



moeten scholen anders worden ingericht?



kunnen bedrijven in de komende periode genoeg blijven investeren?
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hoe gaan de mensen in de toekomst recreëren, meer in eigen land?

Schijnbare bedreigingen bieden juist ook kansen, als je maar kritisch de markt volgt en de
juiste route uitstippelt. En dat niet alleen, maar ook tijdig blijft bijsturen en in staat bent de
route te veranderen. Als branchevereniging zullen we jullie daar natuurlijk graag bij
ondersteunen door je goed op de hoogte te houden. Al de informatie die MKB Nederland
ons verstrekt helpt daar natuurlijk bij. Ook als bestuur zijn we bezig met de toekomst. Zie
ook het item "bestuursvergadering" hieronder.
Het bestuur is altijd per mail bereikbaar onder: info@bvprojectinrichting.nl

Bestuursvergadering BVP
Op 30 oktober vergaderde het voltallige bestuur van onze Branchevereniging
Projectinrichting digitaal. Behalve de begroting 2021 die in een volgend paragraafje
uitgebreid aan de orde komt werd vrij grondig gediscussieerd over een eventuele cao voor
projectinrichters en over de branche-erkende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De
vraag binnen het bestuur was of we deze voor de vereniging kostbare zaken moeten
aanvatten en zo ja op welke wijze. Beide zaken zijn slechts bedoeld voor de
projectinrichters binnen onze vereniging, zodat een eventuele bekostiging ervan niet uit de
algemene kas kan komen. Voeg daarbij dat al langer wordt gesproken over het feit dat de
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BVP zich meer wil manifesteren via bepaalde sociale media, waarvoor ook budget moet
worden vrijgemaakt.
Voor alle hierboven genoemde zaken is het belangrijk te weten hoe de missie en visie van
de vereniging in de huidige tijd wordt omschreven. Hierover zal overleg plaats vinden
binnen bestuur en Raad van Advies en binnen het bestuur zelf in één of meerdere
brainstormsessies.

Bericht van MKB Nederland
In het afgelopen weekend deed de voorzitter van MKB Nederland, de heer Jacco Vonhof
weer een “herderlijk schrijven” uitgaan, waarin hij aandacht schonk aan de teststraten, het
thuiswerken, de detailhandel en de PFAS-problematiek. Wat betreft het thuiswerken
schrijft hij onder meer: ….We hebben de beide bewindslieden er wel nogmaals op
gewezen dat de helft van onze beroepsbevolking, 4,5 miljoen mensen, op geen enkele
manier kan thuiswerken. En van de andere 4,5 miljoen kunnen ‘slechts’ 2,4 ,miljoen
mensen voor de volle 100 procent hun werk vanuit huis doen. We hebben ook gezegd dat
het kabinet in uitingen best eens aandacht mag besteden aan die 4,5 miljoen mensen die
wel buiten de deur móeten werken. En dan niet alleen de zorg, maar alle medewerkers in
onze achterban die buitenshuis Nederland draaiende houden. Het beeld moet wel
kloppen.
Lees de gehele brief van Jacco
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hier: https://www.dropbox.com/s/7wvdj0ogf0ipa2e/Bericht%202020%201106.pdf?dl=0

Meer vrouwen actief in onze
branche

Lieuwe schrijft:

We hebben in onze interviewsessie over vrouwen in onze branche deze maal een
gesprek met Kristel Leerkes-Boerhof van Boerhof Projectinrichters te Heeten, welke
onderneming al sinds de WVVR-tijd lid is van de vereniging voor projectinrichting.(WVVRPPI-BVP).
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Hoe ben je in onze branche terechtgekomen?
Mijn ouders zijn bijna 50 jaar geleden begonnen in de woninginrichting en vanuit daaruit
naar de projectstoffering. Toen mijn vader met de business-to-business tak begon, werd
mijn interesse aangewakkerd. Ik ben niet in de wieg gelegd voor de particuliere verkoop
(daar heb ik geen geduld voor). Maar de zakelijke markt vind ik erg leuk. Mijn vader hield
zich alleen bezig met projectstoffering en ik heb daar projectmeubilair en ontwerp aan
toegevoegd.

Hoe ervaarde je dat als vrouw in deze wereld van projectinrichting en is de acceptatie een
probleem geweest?
In mijn beginjaren (circa 20 jaar geleden) waren er echt heel weinig vrouwen in onze
branche. Bij vergaderingen van de PPI waren Mieke de Mol en ik regelmatig de enige
dames. Ik heb er helemaal geen problemen mee, ik weet niet anders en werk graag in
een mannenwereld. Maar een beetje diversiteit is wel goed, vrouwen hebben over het
algemeen toch andere kwaliteiten dan mannen. Dus dat er wat meer vrouwen in de
branche komen, juich ik alleen maar toe.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik niet geaccepteerd werd. Mijn technische kennis is
inmiddels wel dusdanig dat ik over veel dingen mee kan praten. En voor wat ik niet weet,
heb ik gelukkig genoeg mensen om me heen verzameld die wel die kennis
hebben. Bovendien word ik juist wel eens “tactisch” ingezet om eerst het concept te
verkopen i.p.v. gelijk in de technische details te verzanden.

Wanneer is Boerhof Projectinrichters opgericht en op welke doelgroep(en) richt jij je
hoofdzakelijk (eindgebruiker, architect, inrichter, particulier ed )?
Inmiddels bestaat Boerhof al bijna 50 jaar. Mijn ouders zijn begonnen met een winkeltje
met 4 rollen tapijt (voor particulieren) en in 1987 is officieel de projectentak (Boerhof
Projectinrichters) ontstaan. In 2010 zijn we gestopt met de woninginrichting, dus we
bedienen nu alleen nog de zakelijke markt. Daarbij bieden we complete inrichting aan, van
ontwerp tot vloeren en van zonwering tot meubilair.
We richten ons op de sectoren: kantoor, zorg en onderwijs. Waarbij de overheid voor ons
een belangrijke opdrachtgever is (vanuit aanbestedingen). Uiteraard heb we ook veel
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contact met architecten, maar we hebben zelf ook 3 interieurontwerpsters in dienst.

Wat vind je een leuke uitdaging in je vak?
Ten eerste willen wij als Boerhof (nog) meer groeien in het aanbieden van
totaalconcepten, dus van ontwerp tot complete inrichting.
Daarnaast is mijn ambitie om nog verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid
en circulariteit. Dat vergt veel samenwerking (o.a. met fabrikanten), maar dat vind ik juist
erg leuk. De uitdaging ligt met name op het gebied van zonwering en gordijnen, ik vind dat
die branche nog wel wat meer in beweging mag komen m.b.t. recycling van de materialen.
Een andere uitdaging is de aanwas van jong talent voor onze branche. In onze regio
hebben we daar een erg mooi platform voor om de jeugd te enthousiasmeren voor
techniek in de breedste zin van het woord. Dit is het Platform Techniek Salland, waar ik
sinds dit jaar voorzitter van ben.

Hoe kijk je naar de toekomst van onze branche?
Om die aanwas van jongeren in onze branche te creëren zullen we wat moeten doen aan
de bekendheid en het imago van onze branche. We hebben immers een prachtig vak!
Hiervoor zullen we meer ècht moeten gaan samenwerken, wat toch nog wel lastig blijkt te
zijn. Wij hebben een succesvolle samenwerking met diverse (con)collega’s, dus het kan
echt wel. En ook samenwerken met de fabrikanten, we hebben elkaar hard nodig om
bijvoorbeeld ook meer te kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid.
Ons vak blijft uiteraard bestaan, maar de grenzen vervagen, de markt wordt steeds
transparanter. De fabrikant heeft contact met de eindgebruiker, de interieurbouwer biedt
ook stoffering aan, zonwering kun je via internet bestellen, etc… Hier kun je tegenaan
schoppen, maar dit is een beweging die je niet kan stoppen. Dus ik vind dat je dit beter
kan omarmen en kijken welke kansen en mogelijkheden dit biedt. Want kansen zijn er
altijd!

Waarom is Boerhof Projectinrichters destijds lid geworden van de BVP?
Wij zijn al lid vanaf de beginperiode van de WVVR (daarna PPI en daarna BVP), ik denk
inmiddels al wel 25 jaar. Mijn vader was altijd al iemand van de samenwerking en dat heb
ik wel meegekregen. De eerste jaren ging ik dan ook altijd met mijn vader mee naar de
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bijeenkomsten. Inmiddels zijn er aantal mooie succesvolle samenwerkingen tussen
Boerhof en collega-bedrijven ontstaan.
Naar mijn mening is het ook een goede stap geweest om fabrikanten en leveranciers aan
te laten haken bij de branchevereniging. Wij produceren zelf niets en zij installeren niet,
dus we hebben elkaar echt nodig om verder te ontwikkelen.
Om maar af te sluiten met een mooi Afrikaans gezegde: “Alleen ga je sneller, maar samen
kom je verder”.

Kristel zeer bedankt voor dit interview, in het bijzonder je afsluitende woorden zijn
bijzonder aansprekend. Je bent zelf ook bijzonder actief in onze gelederen. In het
verleden ben je voorzitter geweest, lid van de Raad van Advies en nu actief als leider in
de werkgroep PPI Keurmerk en altijd bereikbaar als we informatie nodig hebben. Kortom
intensief betrokken bij je werk, bij de BVP en je privé-omgeving.
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BVP begroting 2021

In de afgelopen periode heeft het bestuur zich nogal grondig gebogen over de begroting
voor het jaar 2021. Een aantal vragen kwam hierbij aan de orde; bijvoorbeeld het
lidmaatschap van MKB Nederland. Naar het oordeel van het bestuur hebben we daar als
vereniging in deze corona-periode veel profijt van; we worden heel goed ingelicht over wat
er speelt en kunnen eventuele problemen van de branche goed kwijt in de lobby
organisatie van MKB Nederland. Er staat wel tegenover dat hiervoor een vrij hoge
contributie wordt gevraagd (ca. € 120,-- per lid van de BVP, dit is overigens het
gereduceerde tarief omdat onze contributie erg laag is). Uit de contacten die we hebben
bij telefonades met de leden blijkt dat het merendeel het lidmaatschap in deze periode op
prijs stelt; de Nieuwsbrieven van MKB Nederland worden volgens de statistiek voor
ongeveer 60% geopend.
Alles afwegende besloot het bestuur het lidmaatschap van MKB Nederland in ieder geval
voor het jaar 2021 te handhaven. Door in de rest van de begroting de kaasschaafmethode
te hanteren kon de verhoging van de contributie met € 10,00 per jaar beperkt blijven. Dus
voor projectinrichters en vloeronderhoudsbedrijven € 435,00 en voor leveranciers en
fabrikanten € 810,00 ex. BTW per jaar.
Zie voor de begroting
hier: https://www.dropbox.com/s/31rgkyuv6zli570/Begroting%202021.pdf?dl=0
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Algemene ledenvergadering BVP op 19 november

We herhalen het graag; op donderdag 19 november 2020 zal er een Algemene
Ledenvergadering van de BVP worden gehouden. De (technische) voorbereidingen zijn in
gang gezet, want het wordt natuurlijk een digitale bijeenkomst. De vergadering zal
beginnen om 16:00 uur en niet langer duren dan 1 uur, waarschijnlijk korter. Natuurlijk zal
de agenda met de te bespreken punten ruim tevoren via de e-mail worden verzonden. Alle
leden krijgen de gelegenheid om nog voor de vergadering vragen in te dienen over de
voorstellen die in de agenda worden genoemd. Omdat we met velen aan deze digitale
ALV meedoen is "meepraten" geen optie.
Houd s.v.p. de datum 19 november 16:00 uur gereserveerd.
Nadere mededelingen volgen per e-mail!
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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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