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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 20 april  
 

 

    

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

6 april 2022 

 

Activiteiten. 

Hebben we op 25 maart van een prima georganiseerde golfdag kunnen genieten, op 19 april 

komen we bij weer elkaar bij Studio WAE in Utrecht. En deze week kunnen jullie, ook in Utrecht, 

de beurs Material District bezoeken van 5 t/m 7 april in de Werkspoorkathedraal aan de 

Tractieweg 41. Hier staan ook bekenden van de BVP zoals Bloq. Interface, Nora, IVC en studio 

Wae. Daarnaast hebben we in deze uitgave een update van de ontwikkelingen op het gebied 

van de circulaire activiteiten van de BVP en haar leden. 

 

Ook onderwijs verdient onze blijvende aandacht. Deze week is er een oriënterend gesprek om 

te bezien of een opleiding Interieurvakman ook in Oost Nederland kan plaatsvinden. Wel wordt 

er momenteel geconstateerd dat het best moeilijk is om nieuwe leerlingen te werven. Het is ook 
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een beetje “de kip en het ei verhaal”, namelijk de leerlingen in de BBL opleiding hebben een 

werkgever die ze in staat stelt om de opleiding 1 dag per week te volgen. Daarnaast vragen 

werkgevers hoe ze mensen kunnen werven die de opleiding al hebben gedaan. Ja, die werken 

meestal al, ook de werkgever zelf moet personeel zoeken en ze laten opleiden. Zie in onze 

vorige nieuwsbrief hoe professioneel onze leden Klift Roest en Projectstoffering Gooiland dat 

aanpakken. Deze benadering brengt ook het vak op een hoger niveau en de jongeren vragen 

ook een hedendaagse benadering. Als we allemaal actief in de goede richting bewegen, dan 

komt er ook vooruitgang in de interesse voor het vak. Gebruik social media, presenteer je bedrijf 

en je activiteiten, maak het vak eigentijds. We kunnen niet afwachtend zijn. Als jullie suggesties 

hebben, laat het ons weten. We delen graag kennis om jullie gezamenlijke vacatures te kunnen 

invullen. 

   
 

 

  

 

 

Kom naar de ledenvergadering op dinsdag 19 april 

 

De ledenvergadering van de BVP wordt gehouden op dinsdag 19 april 2022. Wij komen bij 

elkaar in een zeer inspirerende ruimte, namelijk Studio Wae te Utrecht. De visie van Studio Wae 

is om impact te maken op de natuurlijke grondstofwinning door reststromen om te zetten in 

schaalbare en mooie producten. Door gebruik te maken van productieafval bronnen wordt de 

levenscyclus van deze bronnen verlengd. Tynke van den Heuvel, de zeer bevlogen directeur 

van Studio Wae zal er veel over vertellen en ons een rondleiding geven door haar bedrijf (in het 

gebouw van het oude Pieter Baan Centrum te Utrecht). 

   
 



4

 

 

Daarnaast zal de heer Hassan Kaddouri, landelijk adviseur werkgeversdiensten UWV, ons 

bijpraten over de wijze waarop hij met zijn teams samenwerkt met opleidingsinstituten om 

werknemers voor onze branche te winnen. 

 

Dus dinsdag 19 april. Inloop 14:30 uur, begin programma 15:00 uur. Einde programma ca. 

17:00 uur, waarna hapje en drankje. Adres Studio Wae: Gansstraat 170, 3583 EP Utrecht. 

 

Geef je op voor deze middag via: http://info@bvprojectinrichting.nl  
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Wij twijfelden of we in deze Nieuwsbrief weer over het pensioen van je medewerkers moesten 

beginnen. We schreven er eind februari ook al over. Maar de oproep van Jurre de Haan is er 

belangrijk genoeg voor. Niet om gelijk aan de slag te gaan, maar wel om attent te blijven op de 

berichten en in actie te komen als dat nodig is. 

 

   

Begin nu met je voorbereiding op nieuw 

pensioenstelsel 
 

Jurre de Haan, beleidssecretaris pensieonbeleid bij VNONCW / MKB schrijft: 

   

Ik waardeer het als ik bij een restaurant of bakker zo'n bordje zie waarop staat 'goed bereid kost 

even tijd'. Dan weet je dat je niet wacht omdat de uitbater dat leuk vindt, maar omdat er achter 

de schermen wordt gewerkt. Zo is het ook bij het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel 

dat nu bij de Tweede Kamer ligt. Na heel veel voorbereiding. 'Twintig jaar praten en tien jaar 

onderhandelen', zo omschreef voormalig minister Koolmees het. De wet gaat in 2023 in. Nu is 

het tijd voor werkgevers om actie te ondernemen. 

Nieuw pensioenstelsel is moderner 

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe goed voorbereid dit voorstel is. De 

werkgeversorganisaties, vakbonden en overheid hebben er samen hard aan gewerkt om te 
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komen tot een moderner pensioenstelsel. Het is taaie materie met een grote impact. We 

hebben het over bijna 2000 miljard aan pensioenvermogen dat wordt omgezet naar een 

moderner stelsel. En daarmee bedoel ik beter ingericht op het leven en werken van nu, en ook 

een veel doorzichtiger systeem.   

Vaste premie is eerlijker  

In het nieuwe pensioenstelsel gaat een vaste premie gelden. Dus geen verschil tussen jonge en 

oude werknemers. Dat is toch veel eerlijker? En qua transparantie? Probeer voor nieuwe 

medewerkers maar eens je arbeidsvoorwaarde pensioen te vergelijken met die van de huidige 

werkgever. Dat is gecompliceerd. In het nieuwe systeem weet je als werkgever en medewerker 

waar je aan toe bent. 

Overstap kan kostenneutraal  

Voor werknemers wordt duidelijker wat zijzelf inleggen en wat de werkgever inlegt en wat ze 

aan pensioenen krijgen. En voor werkgevers en sectoren biedt het nieuwe stelsel ook meer 

helderheid. Want die weten met stabiele premies waar ze aan toe zijn. Bovendien hebben we 

afspraken gemaakt hoe de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel kostenneutraal mogelijk 

is. 

Wacht niet tot de deadline  

De wet wordt 1 januari 2023 van kracht. Werkgevers hebben tot 2027 de tijd om op het nieuwe 

stelsel over te stappen. Dat klinkt als: ik heb nog alle tijd dus. En toch zou ik iedere ondernemer 

willen aanraden: wacht niet tot de deadline. En onderzoek nu wat het nieuwe pensioenstelsel 

gaat betekenen. Want zoals gezegd: 'goed bereid, kost even tijd.' 

 

Jurre de Haan  

Beleidssecretaris pensioenbeleid  
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Een geslaagd golftoernooi op 25 maart 

              

Het was een geanimeerd feest op vrijdag 25 maart. Het golftoernooi van de BVP. Heel mooi 

weer, meer dan 60 bezoekers, veel golfers en veel belangstelling voor de clinics. Terecht 

kregen William Snoeren en Mark Jongkind lof voor de goede organisatie. Dirk Dotman 

verwoordde dat namens alle aanwezigen. 

De flights lagen zeer dicht bij elkaar in de uitslag; uiteindelijk ging de flight met Mieke de Mol, 

Fanc Hogervorst, Erik van Kooten en William Snoeren met de eer strijken. 

De tweede plaats was voor René ter Borg, Fred van Kersbergen, Chris Noordover en Patrick 

Nijens, terwijl Marc van de Put, Harry van Gent, Harry van Buuren en Fedde Trinks op de voet 

volgden met de derde positie.    
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Circulariteit: waar zijn wij als BVP momenteel mee bezig en bij betrokken? 

Het onderwerp circulariteit is een breed begrip en op diverse manieren zijn onze leden en/of de 

BVP hierbij betrokken. We hebben al eerder geconstateerd dat onze opstelling niet meer 

vrijblijvend kan zijn, we moeten als maatschappelijk bewuste organisatie ons mede betrokken 

voelen en dus ook samenwerken. Zonder te technisch te worden geef ik hierbij aan waar we 

momenteel mee bezig zijn. 

 

Eigen acties.                                                                                                                              

Ten eerste zien we individuele acties van leden, niet alleen ten aanzien van het verzamelen en 

scheiden van afval, wel of niet in samenwerking met een leverancier, maar ook door 

bijvoorbeeld het eigen wagenpark om te zetten naar elektrische auto’s. Daarnaast hebben we 

als brancheorganisatie natuurlijk ook onze verplichting naar onze leden om te laten zien dat we 
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dit onderwerp serieus nemen. Ook vanuit de overheid, semi-overheid en andere organisaties 

worden steeds meer eisen gesteld aan de samenstelling van producten, het onderhoud hiervan 

en de oplossingen aan het eind van de gebruiksfase. Dat dit sterk leeft blijkt uit het simpele feit 

dat we ook als branchevereniging steeds meer worden benaderd om mee te denken en mee te 

werken aan oplossingen, zowel vanuit de leden, andere brancheorganisaties, als vanuit 

projecten die mede door overheidssubsidie worden opgestart. 

 

Ook zijn vele leden-fabrikanten van de BVP al ver met hergebruik en recycling. Maar de 

inspanning moet gericht zijn op de hele sector, dus ook op lidbedrijven die producten verkopen 

welke niet in Nederland worden geproduceerd en wat via importeurs en groothandel op de 

markt wordt gebracht. 

 

Op de vorige ledenbijeenkomst bij Lensen Projectinrichters in Zaltbommel is door de vragen van 

Sjoerd van de Lelie, van het gelijknamige gordijnenatelier, inmiddels een opzet gemaakt met 

diverse leveranciers en projectinrichters om middels een werkgroep na te denken over een 

oplossing van het vele snijafval dat ontstaat tijdens het op maat maken van gordijnen. Maar 

tijdens deze brainstormsessie bleek ook dat er al eindgebruikers zijn die min of meer eisen om 

de oude gordijnen terug te nemen ter recycling, in geval de projectinrichter nieuwe wil leveren. 

Enfin, genoeg stof tot het onderzoeken van de mogelijkheden van recycling. In de werkgroep zit 

tevens een deskundige van Modint, die ook betrokken is bij de tapijtrecycling en daarom zijn 

kennis ook kan inbrengen ten aanzien van mogelijke processen om van het gordijnenafval weer 

grondstof te maken. 
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Externe contacten 

Ministerieel uitvoeringsprogramma circulaire economie – ministerie van Infrastructuur en 

Milieu     

Momenteel is er dus ook een breed onderzoek gestart naar tapijtrecycling, zoals hierboven al 

vermeld, echter dit onderzoek gaat zich zeker breder oriënteren op vloerbedekking in zijn 

algemeenheid zoals pvc vloeren, vinyl op rol, linoleum, rubber en laminaat. En dat betreft alle 

producten, ook die uit het (verre) buitenland komen. In deze discussie zijn we één van de 

partijen die werden benaderd, niet alleen voor de expertise, zover aanwezig, maar ook wegens 

de betrokkenheid bij deze discussie die specifiek ook onze branche aangaat. En je kan beter 

meepraten dan afwachten wat er komen gaat. 

De aanzet tot het project tapijt geschiedt met behulp van overheidssteun, het zogenaamde 

Moonshot project. De opzet wordt o.a. gesponsord door het ministerie van Infrastructuur en 

milieu, maar ook het MKB is erbij 

betrokken.                                                                                                  

Wat is de definitie 

van een moonshot:                                                                                                            

“Een moonshot is een ambitieus, verkennend en baanbrekend project, waarvan er bij de 

uitvoering nog geen enige verwachting is van winstgevendheid of voordelen op de korte termijn. 

Bij dit type projecten gaat er dan ook geen onderzoek naar de potentiële risico's of voordelen 

vooraf.” 

Als na een jaar de probleemstelling duidelijk is, inclusief cijfers over de hoeveelheid, type 

product en zo meer, kan een aanpak worden geformuleerd. 

 

Als je verdere informatie over moonshotprojecten wilt: www.hetversnellingshuis.nl 

Informatie over de UPV (=Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) voor vloerbedekking: 

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/26/verkenning-upv-voor-vloerbedekking 

 

Je ziet, we maken gebruik van aangeboden kennis maar naar onze kennis en inbreng wordt ook 

gevraagd. Circulair ondernemen kan alleen maar slagen door samen te werken. En in dit geval 

geldt zeker: niet alleen woorden maar ook daden! We houden jullie natuurlijk verder op de 

hoogte.  
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Spreuk van de maand 

 

 

  

Deze maal maar eens geen spreuk, maar ter afwisseling 

een "olleke bolleke" van drs. P 

   

Hoeveelste eeuw nu al? 

O, eenentwintigste … 

Steeds meer problemen 

En minder gerief 

Voer ons terug naar het 

Paleozoïcum 

Niks evolutie 

Gewoon primitief 

 

  

  

 

   

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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