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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam
20 april 2022

Wonen, werken, leren en faciliteren.
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De discussies over te verwachten nieuwbouwprojecten nemen toe. Hoe kunnen we de
woningbouw versnellen? De regering wil meer dan 960.000 woningen bouwen tot 2030.Dat
zijn bijna 1 miljoen woningen! Wat voor projectinrichters vooral interessant is, dat
voorzieningen als scholen, horeca, zorg en winkelcentra daar ook bij horen. Dat gaat een
enorme potentie bieden, naast de woninginrichting die ook een vette kluif kan verwachten.
Maar gaan we het ook realiseren? Hoe gaan de talloos in te zetten onderaannemers, die bij
de bouw worden betrokken, voor voldoende vakmensen zorgen? Daarnaast spelen
serieuze problemen als terugdringing van stikstof, de betaalbaarheid voor de huur- en
koopsector in de huidige markt van sterk stijgende prijzen en wat verder zich als obstakels
kunnen voordoen. Ook een punt: er dient een grotere variëteit aan woningen te komen,
doorstromen is dan ook gemakkelijker. En ook bestaande gebouwen zullen omgezet
worden naar nieuwe woonvormen.
In ieder geval moet er op erg korte termijn wel heel veel worden geregeld op
overheidsniveau, maar ook in de sectoren die erbij betrokken zijn zoals de project- en
woninginrichting. En, jazeker, veel vakmensen zijn nodig naast de beschikbaarheid van zo
duurzaam mogelijke materialen als vloeren, gordijnen, raambekleding en meubilair. Ook
circulariteit gaat een stevige partij meespelen bij de keuzes die de consument en gebruiker
van gebouwen krijgen voorgelegd dan wel wat men eist van de leverancier.
Op de kaart ziet het er goed uit, vooral in Midden- en Zuidwest Nederland gaat veel
gebeuren. Wij zullen er als branche voor moeten zorgen dat ook wij aan deze
ontwikkelingen kunnen bijdragen, zowel in materiaal als in vakmensen.
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Lange betaaltermijn overheid in de bouw onder vuur
VVD-Kamerleden De Groot en Rahimi hebben kritische vragen gesteld over de lange
betaaltermijnen van publieke opdrachtgevers in de bouw. Bouwend Nederland en MKBNederland hadden hier aandacht voor gevraagd in de aanloop naar het Tweede
Kamerdebat over mkb-financiering.
Kaspositie onder druk
De gemiddelde betaaltermijn van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoed en Prorail aan
bouwbedrijven is 75 dagen nadat het werk is uitgevoerd, veel langer dan de norm van 30
dagen. Nu grote bouwbedrijven straks hun kleinere onderaannemers ook binnen 30 dagen
moeten betalen, komt hun kaspositie ernstig onder druk te staan. In een tijd dat de prijzen
van bouwmaterialen de pan uitrijzen en ze fors moeten investeren in elektrisch materieel,
wordt dit een nijpende situatie.
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Bureaucratisch proces
De vertraging zit hem in een te bureaucratisch proces voorafgaand aan de facturatie.
Vanwege allerlei controles en goedkeuringsmomenten duurt het gemiddeld 63 dagen
voordat een factuur kan worden ingediend. Dat moet en kan sneller, want uiteindelijk
worden ook de mkb’ers verderop in de keten hier de dupe van.
Toezegging minister
MKB-Nederland is blij dat de minister van Economische Zaken in het debat over mkbfinanciering heeft toegezegd dat ze samen met betrokken bewindspersonen van Financiën,
BZK en IenW gaat inventariseren hoe het proces versneld kan worden.

Ledenvergadering BVP 19 april 2022
Gisteren, 19 april vond de ledenvergadering van de BVP plaats in Studio Wae te Utrecht.
Studio Wae maakt bijzondere kleden met geometrische vormen van productie uitval van de
grootste tapijttegel producenten van Nederland, waaronder Interface, Tarkett en Forbo. Er
zijn samenwerkingscontracten met deze duurzame koplopers om de levensduur van hun
uitval te verlengen. Studio Wae is opgezet door Tynke van den Heuvel. Tynke was ook de
gastvrouw van onze ledenvergadering. In een bevlogen toespraak en rondleiding kregen
de leden alle verschijningsvormen van de kleden en de grote voorraden tapijtegels, op
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kleur gesorteerd, te zien. Dat alles in de krochten van het oude Pieter Baancentrum. Naast
de tapijten ontwerpt Studio Wae ook circulaire bestratingen en circulaire wandpanelen.
Het was een mooie bijeenkomst, waarin ook Hassan Kaddouri, landelijk adviseur
werkgeversdiensten UWV de leden inlichtte over de wijze waarop hij met zijn team
samenwerkt met opleidingsinstituten om werknemers voor onze branche te winnen. Dit is
een moeilijke opgave; de vijver met kandidaten is klein en het aantal vissers groot. Op alle
mogelijke manieren wordt gezocht om jongeren en zij-instromers te interesseren voor het
vak van projectstoffeerder. Men laat de moed niet zakken en zet door!
De presentatie van Hassan vindt men hier:
https://www.dropbox.com/s/o1iwabgulugxm2n/Presentatie%20Hassan%20Kaddouri%201904-2022.pptx?dl=0
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MDXL Project & Interieur op 25 april 2022
maatwerk voor architecten, inrichters en adviseurs
De Woonindustrie, Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein

Beste allen,
De Woonindustrie nodigt je van harte uit op MDXL Project & Interieur, een ééndaags vakevenement gericht op de toenemende behoefte van interieurbedrijven om de groeiende
projectmarkt te betreden. Een initiatief om vraag en aanbod met elkaar te verbinden op één
inspirerende locatie: De Woonindustrie, hét B2B inkoopcentrum voor de woonbranche..
Deze unieke dag met een interessant programma en inspirerende sprekers staat in het
teken van ontmoeten, netwerken en zakendoen.
Nogmaals, we nodigen je van harte uit om langs te komen! Dus maandag 25 april van
10:00 tot 17:00 uur.
Voor verdere bijzonderheden, zie:
https://www.dropbox.com/s/fdba2vuvpwa6qn3/MDXL%20PROJECT.docx?dl=0

Geldzorgen
Veel ondernemers hebben financiële zorgen door de coronacrisis. MKB-Nederland maakt
het makkelijker om de juiste regelingen en instanties te vinden. Er is namelijk volop hulp
beschikbaar. Op deze infographic op ondernemen.nl, zijn de instanties die ondernemers
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met geldzorgen helpen overzichtelijk in kaart gebracht.

We slaan één keer over met de volgende Nieuwsbrief. Dat nummer verschijnt dus naar we
hopen weer op woensdag 18 mei.
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