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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 15 juni  
 

 

    

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

1 juni 2022 

 

Het is duur. 

 

Het gaat nu wel erg hard met de prijsstijgingen, dat hadden we enige tijd geleden niet 

kunnen voorzien. Ja, de schaarste aan goederen en personeel werkte al niet mee 

Maar de hele situatie om Oekraïne met bijbehorend tekort aan fossiele brandstoffen, 

voedsel ed. heeft wereldwijd ook een groot nadelig effect. En die situatie is verdraaid 

lastig voor de bedrijven die eind 2021 de budgetten met inschatting van de omzet, de 

investeringen en het te verwachten resultaat voor 2022 hebben gemaakt. En vaak 

ook voor langere tijd. Nou, dat is momenteel “wel even een dingetje” zoals problemen 

tegenwoordig populair worden aangeduid. Uitzonderingen daargelaten zijn we nu in 

een periode aanbeland die op vele vlakken toch wel (te)veel onzekerheden geeft. 
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In de vorige nieuwsbrief vroegen we ons al af: hoe gaat het in de branches? 

 

Wat reacties die we tot nu toe vernamen van BVP leden en nieuws uit de bouw- en 

vastgoedwereld:  

 Er worden steeds meer projecten vertraagd of uitgesteld door zowel gebrek 

aan arbeidskrachten als materialen die voor prijsstijgingen zorgen. Enkele 

projecten zijn wegens de sterk gestegen kosten zelfs stilgezet of gaan niet 

door. 

 Prijzen vastleggen op langere termijn is niet mogelijk. De contracten met de 

projectpartijen zijn erg ingewikkeld geworden, niemand wil zich binden aan de 

lange termijn, maar aan de andere kant willen opdrachtgevers wel zoveel 

mogelijk zekerheid. Contracten met aannemers zijn meer en meer 

juristenwerk geworden. 

Ook jullie spontane reacties over de markt zijn welkom, je kunt met ons contact 

opnemen of je bericht sturen aan: http://info@bvprojectinrichting.nl 

 

Verder in deze nieuwsbrief ook een verslag over de nieuw op te zetten opleiding 

Interieurvakman in Noord-Holland.   
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Over de werkgroep gordijnrestanten 

 

Eén van de speerpunten van de BVP is circulariteit. In dat kader bestaat er sinds kort 

een werkgroep “gordijnrestanten”, ontstaan na vragen op de ledenvergadering van 

september 2021 door Sjoerd van der Lelie. De werkgroep gordijnrestanten (retouren 

en knipafval, dus gebruikt en nieuw) staat onder leiding van Kristel Leerkes. Er zitten 

BVP-leden in, aangevuld met betrokkenen van Royal Vriesco en Kvadrat. De 

werkgroep wordt ondersteund door Peter Koppert van Modint, een expert op het 

gebied van textielrecyling. 

 

De werkgroep probeert in eerste aanleg te inventariseren om hoeveel 

gordijnrestanten het eigenlijk gaat. De focus van de groep ligt op polyester, wat de 

bulk uitmaakt van de hoeveelheid die wordt verkocht.    

 

Natuurlijk worden er pogingen gedaan om restafval te hergebruiken als 

isolatiemateriaal, grondstof voor tasjes etc. maar gezien de enorme hoeveelheden 

gordijnafval is dat maar een druppel op een gloeiende plaat. En bovendien is 

hergebruik mooi, maar het is wel uitgesteld afval. Momenteel zijn de ogen gericht op 

op chemische reclycling. Er zijn momenteel 4 partijen, die zich richten op een 

methode om polyester stoffen chemisch te recyclen. Maar .. het duurt nog wel even. 

Het is wellicht mogelijk tussen 3 tot 5 jaar vanaf nu een 10 kiloton installatie voor 

chemische recycling te hebben geïnstalleerd. De BVP-werkgroep werkt zoveel 

mogelijk mee om hieraan input te leveren. 

Je wordt via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op dit front.  
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Accountantsverklaring jaarrekening 2021 

 

Deze week zond onze accountant de goedgekeurde jaarrekening 2021 van onze 

Branchevereniging Projectinrichting. Ook in 2021 kon de BVP slechts weinig 

activiteiten ondernemen wegens de bekende redenen. Geen nieuwjaarsreceptie, 

geen golftoernooi, geen dag van de projectinrichting. Slechts één  algemene 

ledenvergadering in Zaltbommel bij de fa. Lensen; die bijeenkomst was zeer 

geslaagd! 

Dat betekent dat we naast de kosten van voorzitter en secretaris minder uitgaven 

hadden dan begroot. Een batig saldo van ruim € 13.000 was het resultaat. 

We hopen dat we verder worden gevrijwaard van verdere bewegingsbeperkingen. Na 

wat stilstand in de eerste maanden van 2022 zijn we met het golftoernooi en de 

ledenvergadering bij Studio Wae weer goed op weg gelukkig.  
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Informatiebijeenkomst over de opzet van opleiding Interieurvakman aan het 

Hout- en meubileringscollege (HMC) in Amsterdam 

 

Allereerst: we weten dat het belang van instroom en daaraan gekoppeld het opleiden 

in onze branche van vloer- en raambekleding van levensbelang is. Er is al aandacht 

aan besteed op onze vorige bijeenkomst waarbij de heer Hassan Kadouri, adviseur 

werkgeversdiensten van het UWV,  al een interessant beeld schetste van de huidige 

krappe situatie in de arbeidsmarkt. 

 

Actie geeft reactie en een hoge input geeft ook output!  

Afgelopen maandag 30 mei was er van 17.00 tot 19.30 uur een bijeenkomst waarbij 

zowel de bedrijven uit de woning- en projectinrichting als directie van het HMC, Theo 

van Elk van InRetail en Lieuwe Steendam van de BVP deelnamen. Ook in de regio 

Noord Holland is behoefte aan een goede opleiding en dit helpt mede om de 

instroom van nieuwe mensen te bevorderen. De concurrentie om nieuwe mensen te 

werven is groot. Alleen actief zijn, voortdurend de aandacht op ons vak vestigen en 

vooral samenwerken kan resultaat geven.. 

De opkomst was helaas niet erg groot, een enkele afzegging maar er waren 4 

woninginrichters en ons lid Siersema uit Amsterdam. Maar de discussie was zeker 

zinvol en na een presentatie van Jacqueline de Nooijer, manager cursus en training 

werd er onder leiding de directeur van het HMC lokatie Amsterdam, Stefan Welie, 

een discussie gevoerd over de voorgestelde invulling van de eerste opzet. Dat het 

door het College serieus werd opgepakt bleek uit feit dat de heer Paul Oomens, de 
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voorzitter van College van Bestuur, ook aanwezig was om aan het gesprek deel te 

nemen. In de eerste opzet wordt gedacht aan deelopleidingen, waarbij ook 

certificaten worden uitgereikt mede namens de BVP en InRetail. In het HMC 

Rotterdam is deze opzet inmiddels succesvol en ook in de regio Amsterdam bleek in 

de discussie dat dit positief werd benaderd. Daarnaast een 9 maanden opleiding wat 

bij zij-instroom ideaal is in combinatie met 4 dagen per week werken. Wij zullen wat 

opleiden betreft ons steentje moeten bijdragen, ook onze leden worden hierbij 

betrokken. Stephan Welie van het HMC benadrukte: “Om dit goed van de grond te 

krijgen hebben we elkaar nodig, het HMC om de opleiding te realiseren en wij als 

marktpartijen om samen te werken en op die wijze nieuwe mensen te werven en op 

te leiden.” Onderstaand het voorstel van deelopleidingen: 

 

 

De 9 maanden opleiding: 
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Ook aan de orde kwam dat vrouwen ook invulling kunnen geven aan ons vak, 

speciaal wat betreft raamdecoratie en gordijnen. Sommige bedrijven hebben hier al 

succes mee en de klant ervaart het als plezierig. 

Verdere bekendheid over de opleiding zal o.a. worden gegeven via de open dagen, 

eventueel een lokale banenbeurs en natuurlijk door het bekendmaken via InRetail, de 

BVP en onze leden. 

De intentie is om in het najaar te starten, we houden jullie op de hoogte. 
 

 

Vanuit het MKB 

 

Alsof je net iets teveel gedronken hebt en de volgende morgen wakker wordt. Je 

weet wat er komt en toch valt het tegen in de ochtend. Zo voelde de Voorjaarsnota 

eigenlijk afgelopen week. 

 

De meeste "verrassingen" wisten we wel. Ook stond één en  ander al in bedekte 

termen in het Coalitieakkoord als er tegenvallers zouden zijn. En toch valt het tegen 
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als je het laat inwerken. 

De lasten gaan omhoog in Box 2 (extra schijf van 29,5%) en in de winstbelasting 

wordt de eerste schijf verlaagd van 4 naar 2 ton. Ondernemers gaan dus eerder het 

hoge tarief betalen. Ook tegenvallers bij de pensioenopbouw van MKB-ondernemers. 

Lees je de nota dan voel je dat er in augustus nog wel eens meer kan komen. En dat 

terwijl ondernemers juist nu meer zekerheid nodig hebben. 

 

Kleine lichtpuntjes waren er ook. Ook heeft het kabinet de nieuwe Fondsen (Klimaat, 

Stikstof, Groeifonds) gelukkig slechts bepekt afgeroomd. Dat zag er eerst dreigender 

uit. En de extra investeringen in defensie zijn natuurlijk van groot belang. 

 

Een lichtpunt is verder dat nu de Voorjaarsnota er is, het kabinet hopelijk weer tijd 

heeft voor de grote vraagstukken waar we voor staan. Dus geen borrelpraat meer en 

geen katers, maar hopelijk verstandig beleid voor de lange termijn van dit land; met 

visie en stabiliteit. Juist in deze onzekere tijd. 

 

Thomas Grosfeld, Teammanager Economie, Ondernemerschap en Internationaal 

MKB 

   
 

 

  

  

   

 

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. 

 

 

   

  

 


