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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam
9 maart 2022
Eén ding staat vast en dat is dat niets vaststaat.
De wereld kan snel veranderen en gemaakte plannen en planningen zijn zo weer achterhaald. Was een
oorlog in onze buurt korte tijd geleden nog nauwelijks denkbaar, nu is er sprake van een oneerlijke aanval
van Rusland op Oekraïne en zien we live de mensen onder vijandelijk vuur staan en is er een massale
vlucht ontstaan van de inwoners naar de buurlanden. Ook in economisch opzicht is er zorg zoals een
komend tekort aan vele grondstoffen die uit Oekraïne komen en waarvan we ons niet bewust waren. Denk
aan koren, aardappelen maar ook mankracht, omdat dit land vele chauffeurs levert aan West-Europa.
Gevolg is nog hogere prijsstijgingen dan al verwacht was, gevolgd door een hogere inflatie. Maar ook een
meer onzekere en onveilige toekomst. Gelukkig, goede acties worden opgezet en de opvang staat open
voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Maar zoals in iedere nieuwe situatie moeten we zeker niet vergeten
wat er al gaande was! Denk aan de vele mensen die al lang in nood verkeren in andere gebieden in de
wereld. We gaan andere tijden tegemoet met z’n allen en solidariteit mag ook van ons verwacht worden.
Doorgaan.
Ook onze dagelijkse beslommeringen gaan door en ja, we moeten ook aandacht blijven besteden aan
onze werkzaamheden en knelpunten blijven aanpakken. Zo was gisteren een bijeenkomst over de aanpak
van textielafval, met name het afval dat ontstaat tijdens de coupage van gordijnstoffen. Deze vraag is
ontstaan tijdens onze ledenvergadering van 28 september 2021. Sjoerd van der Lelie van het gelijknamige
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bedrijf Gordijnenatelier van der Lelie gaf toen aan een oplossing te zoeken voor de grote hoeveelheid afval
tijdens de confectie van gordijnen en ander textiel. Meer dan 20 mensen vanuit leverancier/producent,
installateur en een verwante branche zijn gisteren op initiatief van de BVP bij elkaar gekomen om te
brainstormen over deze problematiek en de aanpak. Er is als resultaat van deze brainstorm een werkgroep
gevormd die opgedane ideeën en voorstellen verder gaat uitwerken. We zullen jullie natuurlijk op de
hoogte houden van de vorderingen.
Maar gezien de ontwikkelingen in Oost-Europa wilde ik toch beginnen te laten weten dat, naast het MKB,
ook wij vanuit de branchevereniging bezorgd zijn over wat komen gaat, en vooral oproepen om
behulpzaam te zijn en hulp te bieden waar het kan, want dat is helaas het weinige dat wij als individu
kunnen doen in deze netelige situatie.

woensdag 30 maart van 14.30 tot 15.15 uur
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Uitnodiging voor een online kennismaking met
minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat

Beste,
Graag nodig ik de leden van VNO‐NCW en MKB‐Nederland uit voor een online kennismaking
met Mark Harbers, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat op woensdag 30
maart van 14.30 tot 15.15 uur.

Varen, vliegen, rijden
Mark Harbers is als minister verantwoordelijk voor een bereikbaar, veilig en leefbaar
Nederland, en dus voor vrijwel alles wat vaart, vliegt of rijdt in het land. In dit webinar zal de
minister kort de speerpunten van zijn beleid voor de komende periode toelichten. Na deze
introductie geven we u de gelegenheid om kennis te maken met de minister en uw vragen te
stellen.
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Geef uw vragen alvast door
Dat belooft een boeiende gedachtenwisseling te worden, waarbij alles uit de portefeuille van
de minister aan bod kan komen: onderhoud, luchtvaart, stikstof, mobiliteit, enz.
Heeft u specifieke vragen die u graag beantwoord wilt zien, meld deze voor een goede
voorbereiding vast vooraf aan, graag uiterlijk 21 maart, via een e‐mail aan Katja Lamers,
Communicatieadviseur.
We willen zoveel mogelijk mensen aan het woord laten, maar gelet op de beperkte tijd zal dat
helaas niet voor iedereen lukken. Vragen en opmerkingen die niet aan bod kunnen komen
sturen we na afloop na aan de minister.

Aanmelden noodzakelijk
Ik hoop op een grote online deelname, en levendige discussies met de minister en u. Wilt u
zich wel vooraf aanmelden? Dat kan via deze link, tot en met 25 maart. U ontvangt dan
uiterlijk 29 maart de Teams‐deelnamelink.
NB: Tijdens de bijeenkomst zal de Chatham House Rule van kracht zal zijn; hierdoor kan
iedereen vrijuit spreken.
Met vriendelijke groet,
mede namens Jacco Vonhof, voorzitter MKB‐Nederland,
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO‐NCW
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Het jaarlijkse BVP golftoernooi wordt gehouden op vrijdag 25 maart 2022. Alle leden hebben reeds
bericht hierover gehad en een inschrijvingsformulier is toegezonden. Deze dag is mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van onderstaande sponsoren!
De inschrijving is gesloten; maar ... als je toch nog mee wilt doen? Probeer het gewoon
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via http://info@bvprojectinrichting.nl. Wie weet!
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Voor onze rubriek Inspiratie zond TMC te Goes onderstaand project in
Pal naast het luxe Hotel Mondragon hebben wij een zevental zeer hoogwaardige appartementen mogen
inrichten in opdracht van Bouwbedrijf Boogert. Bij deze zeer fraai en luxe afgewerkte appartementen
hebben we onze volledige expertise op het gebied van recreatie inrichting kunnen toepassen. Onze
opdrachtgever hebben wij volledig kunnen ontzorgen in het inrichtingstraject.

VOLLEDIG INTERIEUR
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Na het maken van een uitgebreid ontwerp, gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever, hebben we
o.a. de volgende (maatwerk) collecties geleverd:
Vloeren, meubilair (binnen en buiten), complete inventaris, raambekleding, televisies, verlichting,
decoraties.
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Oekraïne-oorlog: zorgen ondernemers over medewerkers en energieprijzen
Het Nederlands bedrijfsleven heeft ernstige zorgen over de veiligheid van medewerkers in Oekraïne en de
regio eromheen en het effect op de prijzen en beschikbaarheid van energie en grondstoffen. Dat bleek
vanmiddag uit een overleg van MKB-Nederland en VNO-NCW met zo'n tweehonderd ondernemers uit de
achterban over de oorlog in Oekraïne. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben inmiddels een meldpunt
geopend waar ondernemers met hun knelpunten terecht kunnen: oekraine@vnoncw-mkb.nl.

Cybersecurity
“De zorgen van ondernemers gaan in de eerste plaats uit naar de veiligheid van hun medewerkers die in
Oekraïne, Wit-Rusland of Rusland werken of wonen, of hier werken maar familie in die regio hebben", zegt
voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW. "Zorgen zijn er ook over de energieprijzen, de beschikbaarheid
van grondstoffen zoals graan, hout en metalen. Cybersecurity staat ook hoog op de agenda van
Nederlandse bedrijven nu het oorlog is in Oekraïne. We zijn zowel met de leden als het met het kabinet en
de betrokken departementen veelvuldig in overleg om de vinger goed aan te pols te houden en de
gevolgen te bespreken. De huidige sancties met een exportverbod voor tal van producten wordt nog
uitgebreid. En zeker is dat Rusland met tegenacties komt die ook stevige impact kunnen hebben. De
onzekerheid onder bedrijven is groot.”
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Prijsstijgingen tot 100 procent
“Hoewel de economische gevolgen voor ons in Nederland nog moeilijk zijn in te schatten, is duidelijk dat
deze oorlog ons allemaal gaat raken, direct of indirect", aldus Jacco Vonhof, voorzitter van MKBNederland. "We zien het al in de verdere stijging van energie- en grondstofprijzen. Bakkers verwachten
prijsstijgingen voor graan tot 100 procent ten opzichte van de reeds gestegen prijzen. Zo’n 30 procent van
het graan in Nederland komt uit Oekraïne. Bedrijven in zowel groente en fruit als bloem en en planten
melden al dat orders on hold zijn gezet en ook is er vrees voor een tekort aan pallets, omdat veel van het
hout daarvoor uit Oekraïne en Wit-Rusland komt. Het zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven dat de
gevolgen breed zullen neerslaan.”

Crisisoverleg
De ondernemersorganisaties hebben de afgelopen dagen meerdere crisisbijeenkomsten met leden
georganiseerd over de situatie in Oekraïne. Gisteren spraken ze al met een grote groep ondernemers
samen met minister Liesje Schreinemacher (BHOS). Vanmiddag spraken ze wederom met een grote
groep ondernemers, met als doel een beeld te krijgen van de gevolgen van de crisis. Ook voor komende
week staan overleggen met leden gepland en blijven de ondernemersorganisaties in gesprek met het
kabinet en de relevante ministeries. In Brussel is met alle leden van de Europese ondernemersorganisatie
Business Europe al verschillende malen overleg geweest over de effecten en de sancties.

Potentieel enorme gevolgen
Ondernemers vrezen grote gevolgen van de crisis. Zo zijn veel zorgen over de energievoorziening en de
prijsstijgingen van energie en grondstoffen. Die kunnen de toch al hoge inflatie nog verder opstuwen,
waarbij ondernemers de kostenstijgingen maar beperkt kunnen doorberekenen. Sectoren als bakkers en
zoetwarenfabrikanten kunnen last krijgen van veel hogere graanprijzen, zo bleek vanmiddag tijdens de
sessie. Ook de import van andere grondstoffen zoals nikkel, hout en oliën en vetten wordt duurder of
moeilijker. Leden in de transport en logistiek melden al over gevolgen op verzekeringen, zoals krediet- en
transportverzekeringen, en strengere controles en langere wachttijden bij de diverse landen waaraan
Oekraïne grenst die nog wel open zijn. De Nederlandse reders hebben onder meer zorgen over
bemanningsleden die vastzitten in het gebied en het ontregelen van scheepvaartcommunicatie door
cyberaanvallen. Deze angst voor cyberaanvallen leeft breder onder ondernemers.

Meldpunt geopend
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De ondernemersorganisaties hebben vandaag een meldpunt geopend waar ondernemers met hun
knelpunten en zorgen terecht kunnen: oekraine@vnoncw-mkb.nl. Dit geeft MKB-Nederland en VNO-NCW
met hun branches belangrijke input ook voor het overleg met kabinet en ministeries.

Spreuk van de maand
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Oorlog mag geen ander doel hebben dan vrede
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