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1.     Van de voorzitter, Lieuwe Steendam  

2.     2tec2 werd lid van de BVP 

3.     De BVP is present in de nieuwste uitgave van Bedrijfsgoed 

4      Schönox stelt zich voor als nieuw lid 

5.     Wees zuinig op het lokale bedrijfsleven! 
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6..    Spreuk van de maand 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 1 juni  
 

 

 

    

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

18 mei 2022 

   

 
 

Hoe gaat het in de branches? 

Ja, hoe gaat het in diverse branches na twee jaar Coronaperikelen? Nu is er 

weer enige tijd een min of meer normale situatie. We hebben al kennis kunnen 

nemen dat de onlineverkoop terugloopt, bij BOL.com is sprake van -7% en ook 

bij Coolblue en andere webshops is er sprake van teruggang. Wel moeten we 
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in aanmerking nemen dat zij een grote groei hebben doorgemaakt gedurende 

de afgelopen jaren. Maar toch, het stagneert nu niet alleen, de omzet daalt. 

Profiteert de fysieke winkel daarvan? Onze projectenbranche kende de 

afgelopen jaren ook een mooie groei en de eerste maanden van dit jaar was de 

indruk vanuit onze branche positief. Maar omzetcijfers inclusief de 

prijsverhogingen ten opzichte van de totale groei is een ander verhaal. Stijgt 

bijvoorbeeld ook het aantal m2, het lijmverbruik en verdere toebehoren? We 

zullen daarom de komende tijd een vinger aan de pols houden bij onze leden.  
 

 

   

 

 

Opleiding Interieurvakman in Amsterdam. 

Op 30 mei aanstaande van 17.00 uur tot 19.00 uur is er een bijeenkomst bij het 

Hout- en meubileringscollege, Arlandaweg 173 in Amsterdam waar vakgenoten 

uit de woon- en projectenbranche geïnformeerd worden over de start van 

deelopleidingen. We kunnen dan vernemen wat de plannen zijn en hoe de 

vakbedrijven kunnen bijdragen aan een goede start. Succes is afhankelijk van 

zowel het HMC als de ondernemers die deze opleiding wensen en 

daadwerkelijk ook kandidaten aanbieden voor deze opleidingen. Ook 

projectinrichters en leden van de BVP uit de regio zijn hiervoor uitgenodigd.  
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Over onze vereniging 

 

 

De BVP mocht de afgelopen maand weer 2 nieuwe leden begroeten, namelijk 

de firma 2tec2 en Schönox. Verderop in deze Nieuwsbrief een bericht van 

Schönox. 

 

2tec 2 stelt zich hieronder aan je voor:  

 

 

2tec2 heeft een passie voor vloeren gecombineerd met uitmuntendheid en 

innovatie. Dat resulteert dagelijks in verfijnde ontwerpen en materialen. De 

naadloos geweven vinylvloerbedekking getuigt van de vindingrijkheid en het 

vakmanschap van Belgisch design. 2tec2 levert ecologisch verantwoorde 

vloeren van hoge kwaliteit voor een groeiende diversiteit aan interieurs, 

waaronder kantoorruimtes, horeca, gezondheidszorg, openbare ruimtes en 

retail. 

 

Geluidsabsorberende vloeren 
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Bij 2tec2 geloven we dat elke ruimte zowel comfortabel als uniek moet zijn. 

Onze functionele vloeren combineren de duurzaamheid en 

onderhoudsvriendelijkeheid van harde vloeren met de elegante look en feel van 

tapijt. De Acoustic Comfort Backing absorbeert het geluid van voetstappen tot 

een onmerkbare ruis en vermindert het geluid met 70%. 

  

Voor 2tec2 is de aansluiting bij BVP projectinrichting een logische stap om 

samen met andere hoogwaardige branchegenoten kwalitatieve producten op 

de markt te brengen. 

 

Liselot van Dam, salesmanager Nederland 

https://www.2tec2.com/nl/ 

   
 

 

Deze maand verschijnt er weer een uitgave van het blad Bedrijfsgoed, waarin 

deze maal extra aandacht wordt geschonken aan het onderwerp: circulariteit. 

De BVP wordt hierin vertegenwoordigd door een uitgebreid interview met 

Lieuwe Steendam. 

Enkele fragmenten hieruit:  
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’Het is belangrijk om over een nieuwe bestemming na te denken voor afval of 

restmateriaal dat overblijft na herinrichting of sloop, ‘’zegt Steendam. ‘’Maar 

minstens zo belangrijk is het om al bij de productie en verwerking te kijken naar 

mogelijke herbestemmingen. Steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen 

vragen aan onze leden wat ze doen aan circulariteit. Ze willen bijvoorbeeld 

weten wat er gebeurt met de oude gordijnen en tapijttegels en met de nieuwe, 

als hun levenscyclus eenmaal voorbij is. Het afvalverhaal begint al aan de 

voorkant.’’ 

Binnen zijn branche gebeurt er volgens Steendam al heel veel. ‘’Zo zijn enkele 

tapijtproducenten die bij ons lid zijn, druk bezig om retourafspraken te maken 

voor gebruikt tapijt. Een ander lidbedrijf houdt zich bezig met hergebruik van 

tapijttegels. Tapijt in een gebouw dat heringericht wordt, niet veel is belopen en 

nog in goede conditie verkeert, kan  misschien elders weer een nieuw leven 

vinden, zodat het niet naar de stort hoeft. Dit scheelt uiteraard ook weer in de 

stortkosten. Over elk aspect van een product wordt binnen onze vereniging 

nagedacht, maar het circulariteitsprincipe is niet altijd even makkelijk 

toepasbaar. Soms zijn materialen nauw verweven en moeten ze worden 

gescheiden voor hergebruik. In tapijt bijvoorbeeld zitten bepaalde soorten 

garens. Misschien kun je die scheiden  en hergebruiken? En als dat garen aan 

zijn einde komt, wat doe je er dán mee?’’ De BVP is samen met andere 

branches vertegenwoordigd in werkgroepen die door de overheid worden 

gefaciliteerd, zoals  Moonshots  en waar wordt nagedacht over circulariteit, 

onder meer als het gaat om vloerbedekking. Steendam wijst ook op het belang 

van onderhoud. ‘’Dat  werkt levensduurverlengend en komt de duurzaamheid 

ten goede.’’ 

 

Zie voor het gehele interview: 

https://www.dropbox.com/s/qwebqdwz7pwv8xr/Bedrijfsgoed.pdf?dl=0  
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Hierbij stel ik graag Sika - Schönox aan u voor. 

 

Sika is ‘’Building trust’’ 

Sika is een onderneming werkzaam in de speciale chemie branche met een 

vooraanstaande positie in de ontwikkeling en productie van systemen en 

producten voor het verlijmen, afdichten, dempen, versterken en beschermen 

voor diverse takken in de industrie. Sika is wereldwijd present met 

dochterondernemingen in 101 landen en meer dan 300 productievestigingen. 

  

Dagelijks anticipeert Sika op toekomstige uitdagingen en biedt het Sika team 

betrouwbare, innovatieve, duurzame en blijvende oplossingen voor de bouw, 

handel en industrie. 

Bij alles wat wij doen bieden wij kwaliteit waarop zowel onze medewerkers, 

klanten as alle belanghebbenden kunnen vertrouwen. 

Sika is ‘’building trust’’: samen met onze partners bouwen wij da vertrouwen. 

  

Schönox is een Sika brand 

Met het merk Schönox worden oplossingen voor het verlijmen van keramische- 

houten en zachte vloerbekledingen voor de vakman aangeboden. Het 

assortiment omvat tegel- en vloerlijmen, voegmortels, nivelleermiddelen, snel-

cementdekvloeren, gronderingen, afdichtingen en wand-egaliseermiddelen. 

Dagelijks staan we onze klanten bij doormiddel van het geven van 

projectadviezen, begeleiden van bouwprojecten, trainingen en scholingen. 

  

Het team Vloertechniek wordt vertegenwoordigd door de volgende 

personen: 

Douwe de Haan Noord - Oost Nederland 

Michael Klaassen Zuid - Oost Nederland 

René Leeuwerink Zuid - west Nederland 

Frank Fidder Centraal – Noord - West Nederland 

Klaus Bartmann – Manager Schönox Nederland 

Albert Sprokkereef – Verkoopleider Tegel en- vloertechniek Nederland  
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Wees zuinig op het lokale bedrijfsleven, zeker in deze onzekere 

tijd.  

 

Een beperkte lastenontwikkeling en coulante terugbetalingsregeling van 

uitgestelde lokale belastingen zijn na twee jaar corona en door de gevolgen van 

de Oekraïne-oorlog nog steeds bittere noodzaak. Die oproep doet MKB-

Nederland-voorzitter Jacco Vonhof samen met de regio’s van MKB-Nederland 

en VNO-NCW in een brief aan alle gemeenten. 

  

Onderzoek OZB bedrijfspanden 

Aanleiding voor de oproep is de Atlas van de lokale lasten 2022 van het Coelo, 

waaruit blijkt dat de onroerendzaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden dit jaar 
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gemiddeld 2,7 procent bedraagt, twee keer zo laag als vorig jaar. ‘Het is goed 

en verstandig dat gemeenten deze lasten dit jaar in toom hebben gehouden. 

Het  bedrijfsleven krijgt nog steeds heel wat voor de kiezen en dat blijft 

voorlopig zo,’ aldus Vonhof. 

  

Giftige cocktail aan kosten 

In zijn brief legt Vonhof uit dat inmiddels een giftige cocktail is ontstaan van 

recordprijzen voor energie, transport en grondstoffen gecombineerd met 

stijgende lonen door een nijpend personeelstekort. Ondertussen gaan 

ondernemers in retail en horeca gebukt onder een enorme schuldenberg als 

gevolg van de coronacrisis, terwijl zij net als de rest van het bedrijfsleven voor 

de grootste verduurzamingsoperatie uit de geschiedenis staan. 

  

63 keer verlaagd 

Ondanks uitschieters van gemeenten die de lasten met 20 tot 30% laten 

oplopen, hebben maar liefst 63 gemeenten de OZB voor bedrijfspanden juist 

verlaagd. Een meerderheid laat bovendien de kosten maar beperkt oplopen. 

‘Die gemeenten krijgen vandaag van mij een dikke pluim’, aldus Vonhof. 

 

 

 

Spreuk van de maand 
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Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen 

zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen. 

(Prediker, 450 v. Chr.) 

 

of in andere woorden: 

De geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert. 

(Hegel, 1770 - 1831) 
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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. 

 

 

   

  

 


