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Een speciale Nieuwsbrief van de Branchevereniging Projectinrichting voor
projectinrichters in Noord Holland en directe omstreken. Dat vooral omdat er
pogingen worden gedaan een MBO opleiding interieurvakman in Amsterdam
op te starten. U leest er verder meer in de bijdrage van onze voorzitter Lieuwe
Steendam.
De BVP is lid van MKB Nederland en geeft graag de oproep aan de overheid
door om zuinig te zijn op het lokale bedrijfsleven. Het bedrijfsleven krijgt nog
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steeds heel veel voor de kiezen; de overheden moeten daarmee rekening
houden en de ondernemingen waar mogelijk ontzien van extra lasten.

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam
23 mei 2022

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
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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.

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
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.
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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 MKBNederland-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
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
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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.

2 speerpunten van de Branchevereniging Projectinrichting

Werven en opleiden
Het lijkt wel alsof heel Nederland klaagt over het gebrek aan vaklieden. Ook de
branche van de projectinrichting ondervindt helaas dat soms bepaalde
opdrachten niet of nauwelijks kunnen worden uitgevoerd door gebrek aan
interieurvaklieden. De BVP beijvert zich om de Mbo-opleidingen zoveel
mogelijk te ondersteunen; met materiaal, kennis en menskracht. En vooral met
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initiatieven om leerlingen en zij-instromers te interesseren voor onze mooie
branche.

Circulariteit
In de visie van de BVP staat vermeld dat circulariteit één van de speerpunten
van de vereniging is. Op alle fronten van de BVP wordt gewerkt aan
duurzaamheid en circulariteit. Zowel de leveranciers als de projectinrichters als
de vloeronderhoudsbedrijven treffen ieder in de eigen discipline maatregelen
om het milieu zoveel als maar mogelijk is te ontzien.
2 speerpunten ook die in gezamenlijkheid gemakkelijker kunnen worden
behandeld dan als bedrijf alleen. Als u nog geen lid bent van onze vereniging
misschien iets om te overwegen!
http://info@bvprojectinrichting.nl
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