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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam
3 november 2021
Er komt veel op ons af.
Hebben we sinds 2020 al veel te doen gehad met de opkomende corona met
alle maatregelen en beperkingen als gevolg, ook de komende tijd zal ons veel
uitdagingen bieden. Weer meer beperkende maatregelen wegens toenemende
aantallen coronapatiënten op de verpleeg- en de Intensive careafdelingen van
ziekenhuizen en ook de toenemende discussie en onbegrip ten opzichte van
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elkaar door de steeds maar doorlopende besmetting. En omdat bijna iedereen
precies kan vertellen hoe het in elkaar steekt, helaas zijn het vaak wel totaal
verschillende verhaallijnen, is het gezonde verstand hopelijk een redmiddel. Als
we maar de mens centraal stellen in onze benadering, want niemand verdient
een ziekte door nonchalance van anderen, ga daarom zorgvuldig om met je
omgeving. En dat slaat zowel op je privésituatie als op het werk. Verantwoord
leiderschap vraagt ook om het aangeven van de goede richting. We doen de
riem toch ook om in de auto voor het geval dat! En de kans op een ongeval is
klein, maar het zal jou maar net overkomen. En dat geldt ook voor de
passagiers toch? Corona bestrijden, het begint bij jezelf en bij jouw bedrijf!

Ja, er komt meer, zoals de te verwachten strengere aanpak om ons
wereldwijde milieuprobleem in ieder geval nu drastisch te gaan verminderen.
De wereldconferentie in Glasgow is van start gegaan en hoewel dat een mega
uitstraling heeft begint een beter milieu ook simpelweg bij jezelf en bij jouw
bedrijf.
Speel in op een markt met stijgende prijzen, de energiekosten, de
grondstofprijzen, de transportkosten, we gaan dit uiteindelijk allemaal zelf
betalen. Om daarom niet in verdrukking te komen moet je ook tijdig en
consequent je prijzen aanpassen. Voor je het weet is een winstmarge geen
marge meer! En je moet wel kunnen blijven investeren in menskracht en
andere middelen. Wat de klant jou betaalt begint ook bij jezelf en jouw bedrijf.
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Eigenlijk spreken we met bovenstaande over het gezond maken en gezond
blijven van mens, van omgeving en het bedrijf. Alle drie liggen in elkaars
verlengde: pas goed op anderen en jezelf en pas goed op je bedrijf. Dat vraagt
niet altijd om zachte heelmeesters maar een gemotiveerde aanpak. Ja, er komt
veel op ons af, maar de aanval is de beste verdediging.
De BVP zal helpen waar het kan met advies, aandacht voor het milieu,
uitwisseling van kennis, mede door en voor onze leden en het behoud van de
vakmensen in de branche. En voor extern advies is er ons lidmaatschap van de
MKB. Ja, het is een tijd met wel erg veel veel grote uitdagingen, maar de
aanpak begint bij onszelf.

Voskuilen Interieur trad toe tot de BVP

Afgelopen maand werd de firma Voskuilen Interieur te Hoevelaken lid van de
Branchevereniging Projectinrichting. Voskuilen is een bekende naam in onze
branche en de vereniging verheugt zich in de samenwerking met deze
onderneming.
Hieronder stelt Jos Voskuilen zijn bedrijf aan ons voor.
Jos Voskuilen Interieur is een allround bedrijf in onze branche. Het omvat 5
disciplines die het gehele proces van kantoorinrichting omvatten.
Ontwerpstudio
Voskuilen is volledig ingericht om de visie van de opdrachtgever te vertalen
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naar inspirerende 2D en 3D ontwerpen.
Projectstoffering
Alles wat te maken heeft met wanden, vloeren en raambekleding.
Interieur en interieurbouw
Met op maat gemaakte interieurstukken en meubels. Voskuilen heeft een eigen
werkplaats waar vaklieden de benodigde interieurs vervaardigen.
Projectinrichting
Denk aan indeling, het gebruik van de ruimtes, looproutes, ergonomie, kosten,
binnenklimaat en energiegebruik. Dit alles valt onder de afdeling
projectinrichting.
Gebouwautomatisering
Hieronder vallen b.v. presentatiesystemen, videoconferenties en multiroom
audio.
De opdrachtgevers van Voskuilen treft men in alle sectoren aan; kantoor,
onderwijs, winkels, hotel ne horeca, medisch en zorg. Zie de website voor een
overzicht van de door Voskuilen gerealiseerde projecten.
https://voskuileninterieur.nl/

In onze serie over duurzaamheid deze maal de schijnwerper op
Duofort.
Duurzaam vloeronderhoud staat steeds nadrukkelijker op de agenda van
overheidsinstellingen, bedrijven, facilitair managers en facilitair adviesbureaus.
Duurzaam vloeronderhoud is namelijk kostenbesparend, goed voor het milieu
en werkt levensduur verlengend. Ons lid Duofort met Peter van der Jagt als
directeur is een belangrijke aanjager van de focus op duurzaam specialistisch
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vloeronderhoud.
Er wordt naar gestreefd om het traditionele onderhoud van elastische vloeren
met veel water, chemicaliën en polymeer te vervangen door een permanente
bescherming door middel van ‘ProShield’. Zo kunnen linoleum, PVC en andere
elastische vloeren duurzaam onderhouden worden; dat betekent dat de
originele bescherming van de vloer vervangen of versterkt wordt en dat deze
na behandeling nooit meer behoeft te worden gestript.
Dat het Duofort serieus is blijkt ook uit de zogeheten “Missie ‘22”. Duofort heeft
bepaald dat zij vanaf 2022 geen enkele vloer meer zullen voorzien van
polymeer. Hiermee komt een einde aan de milieubelastende, dure, traditionele
methode van vloeronderhoud. De nieuwe methodiek kent meerdere voordelen.
Er worden kosten bespaard. Het periodieke onderhoud wordt namelijk
goedkoper, doordat bij gebruik van polymeer de vloer ieder jaar zwaar
gereinigd of gestript moet worden en een nieuwe laag moet krijgen. Dat behoeft
volgens de nieuwe methode niet meer. Daarnaast is dagelijkse en wekelijkse
schoonmaak eenvoudiger geworden.
Peter van der Jagt benadrukt dat het belangrijk is dat deze nieuwe
methodieken op grote schaal worden ingevoerd. Hiermee worden grote
milieuvoordelen behaald en er wordt ook op kosten bespaard. En we weten dat
er in de toekomst vloeren ook moeten worden gerecycled. En dat kan vooral
als de vloer niet vol zit met chemicaliën, doordat deze jarenlang op een
milieuonvriendelijke manier is gereinigd.
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Nieuwe toekomstcheck biedt ondernemer inzicht in liquiditeit en scenario’s
MKB-Nederland en VNO-NCW presenteerden vorige week een nieuw
instrument voor ondernemers, dat onder meer inzicht geeft in hun
liquiditeitspositie voor de komende twaalf maanden. Ook krijgen ondernemers
te zien wat er in verschillende scenario’s met hun liquiditeit gebeurt. Deze
zogenoemde toekomstcheck is vandaag live gegaan.

Zicht op de toekomst
Na ruim anderhalf jaar zit de Nederlandse economie weer in de lift. Dat
betekent niet dat de financiële zorgen van ondernemers meteen verdwenen
zijn. Veel ondernemers hadden de afgelopen tijd vooral één zorg: het bedrijf
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overeind houden. Nadenken over de lange termijn schoot erbij in. Het is
belangrijk om nu het vizier op de toekomst te richten en inzicht in hun financiële
positie helpt daarbij.

Extra ondersteuning
Ingrid Thijssen, VNO-NCW- voorzitter: “Ondernemers hebben veel aan hun
hoofd. Met de Toekomstcheck helpen we ze eenvoudig inzicht te krijgen in de
liquiditeit van hun bedrijf. Hoe staan ze er nu voor en wat is de prognose voor
de komende twaalf maanden? En in hoeverre is het bedrijf bestand tegen
verschillende toekomstscenario’s? Zo proberen we extra ondersteuning en
perspectief te bieden om uit deze onzekere tijden te komen.”

Goed inzicht financiële situatie
Jacco Vonhof, MKB-Nederland- voorzitter: “Veel ondernemers hebben in de
coronaperiode schulden opgebouwd - bij de Belastingdienst, bank en
leveranciers - en die moeten worden terugbetaald. Tegelijk moeten ze weer
gaan investeren, in groei, digitalisering, verduurzaming. Daarbij is goed inzicht
in je financiële situatie bij verschillende scenario’s van groot belang.”

Toekomstcheck
De toekomstcheck biedt ondernemers:


op een makkelijke efficiënte manier financieel voorbereid zijn op wat er
in de toekomst kan gaan gebeuren;



snel inzicht in de financiële liquiditeit van het bedrijf nu en de komende
twaalf maanden, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens;



een indicatie van de financiële liquiditeit in drie scenario’s: realistisch,
optimistisch en pessimistisch;



alles overzichtelijk in één persoonlijk dashboard;



direct tips bij de relevante scenario’s;



doorverwijzing voor persoonlijke begeleiding naar het
Ondernemersklankbord en in het vervolg ook brancheorganisaties.

Blik op de toekomst
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De toekomstcheck is veilig, overzichtelijk en werkt snel, en wordt de komende
tijd op basis van ervaringen en ontwikkelingen verfijnd en uitgebreid. De tool is
onderdeel van het project ‘Blik op de toekomst, met perspectief vooruit’. Dit
project is een initiatief van MKB-Nederland in samenwerking met het
Ondernemersklankbord, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW en wordt
mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Van Doesburg Vloerprojecten werd lid van de BVP
Verleden week besliste Leon van Doesburg dat de firma Van Doesburg
Vloerprojecten te Meerkerk lid zal worden van de Branchevereniging
Projectinrichting. Van Doesburg is sinds 1972 actief op de Nederlandse markt
als toonaangevende leverancier van vloeren en raamdecoratie. Leon is met zijn
echtgenote Lucienne de nieuwe generatie die aan het roer van de onderneming
staat. Er wordt bijzonder veel aandacht gegeven aan de wensen van de klant,
want Van Doesburg wil daarmee een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit
van vloeren en raambekleding. En kwaliteit is immers het voldoen aan de
wensen van de klant? Dat begint al bij de inventarisatie van het wensenpakket.
Een keuze van de juiste vloer kan best lastig zijn. Van Doesburg gaat op zoek
naar de beste oplossingen in relatie met de wensen. Daarbij wordt natuurlijk
rekening gehouden met de stijl en voorkeuren van de klant en wordt voorstellen
gedaan voor de beste soort vloerbedekking in de gegeven situatie. Wanneer de
keuze definitief is geworden kan met de uitvoering worden aangevangen.
De manier waarop de vloer wordt geïnstalleerd is essentieel voor een
uitstekend resultaat. Vandaar dat Van Doesburg zich richt op vakmanschap
van de interieurvaklieden die de werkzaamheden uitvoeren. Scholing en
opleiden staan daarom hoog in het vaandel van de onderneming.
Daarnaast wordt uiteraard extra aandacht gegeven aan de milieueisen. In
overleg met de leveranciers wordt zoveel als momenteel maar mogelijk is gelet

9

op de circulariteit van de producten.
Natuurlijk behoort nazorg ook tot de automatische bezigheden van Van
Doesburg. Regelmatig wordt contact gehouden met de afnemers of alles nog
naar wens is en worden afspraken gemaakt om de vloer waar gewenst verder
te onderhouden om de levensduur te verlengen.
Geen wonder dat Van Doesburg over een brede en trouwe klantenkring
beschikt.
Zie: https://www.vloerprojecten.nl/

Nieuwjaarsbijeenkomst
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Na de persco van gisteren en de slechte berichten uit de ziekenhuizen wordt
alles weer een beetje meer onzeker. Maar laten we onderstaande datum toch
nog maar vasthouden.
We hopen dat we in 2022 weer een Nieuwjaarsbijeenkomst kunnen houden
zoals we dat tot en met het jaar 2020 gewend waren.
TFD Floortile in Dalfsen bood aan om in haar ruime onderkomen bijeen te
komen
Reserveer de datum vast: dinsdag 25 januari 2022 van 16:30 tot 18:30 uur
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