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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 29 juni

Van de voorzitter Lieuwe Steendam
15 juni 2022

De kip en het ei

Wat was er eerder, de kip of het ei?
In ieder geval kan het één niet zonder het ander en dat geldt ook voor vele
dagelijkse vraagstukken. Je kunt je vastbijten op die ene vraag of gebruik
maken van dit feit: ik weet het niet. Maar geen ei, geen kip en geen kip dan ook
geen ei. Oh ja, de haan speelt ook nog een rol, enfin zo kunnen we nog wel
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even doorgaan.
Zo is er de vraag of de opleiding voor vakmensen geïnitieerd moet worden
vanuit de branche of het vakonderwijs. De projectinrichter wil graag gebruik
maken van het aanbod van de leerlingen zoals de onderwijsinstellingen graag
gebruik maken van de leerling stoffeerder die het bedrijf al in dienst heeft en
onderwijs op de school laat geven. Ook zoeken de opleidingen contacten met
de markt om kennis, materiaal en andere hulp te ontvangen. Wie het ei legt is
minder relevant dan degene die het uitbroedt. Het onderwijs heeft ons hard
nodig als partij die mede leerlingen “aanlevert”. Ook bij de opstart bij het HMC
in Amsterdam zie je dat projectbedrijven afwachten, ja, dan kom je niet snel
vooruit natuurlijk. Als iedereen wacht dan is er geen beweging. Zelf ben ik nu
enkele bedrijven aan het benaderen om meer betrokkenheid te creëren voor de
plannen van het Hout- en meubileringscollege in Amsterdam. En het blijkt
overduidelijk dat iedereen het nut zeker inziet, maar verder afwacht. Wij vragen
om te bewegen, er is grote behoefte aan vakmensen en veel concurrentie uit
andere branches. Kortom, we moeten bewegen en samenwerken aan onze
toekomst. De leverancier, het vakbedrijf, de brancheverenigingen BVP en
INretail en het vakonderwijs zijn alleen toekomstbestendig als we er als de
kippen bij zijn om een te grote onbalans tussen aanbod van vloer, wand- en
raambekleding en de kundige verwerking hiervan te voorkomen.

NB: Er wordt vakonderwijs (interieurvakman) gegeven in Veldhoven,
Rotterdam, Nieuwegein, Zwolle en Groningen. Nu Amsterdam nog en
eventueel in Oost Nederland: we kunnen en moeten samenwerken voor de
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toekomst: dat is broodnodig voor onze totale branche.

Over de BVP website
Natuurlijk kijkt niet ieder lid van de BVP regelmatig op de website van de
vereniging. Waar zou dat goed voor zijn?
Vooruit, ik geef drie tips.
Er is een serie documenten die je vrij kan downloaden. Zoals de
leveringsvoorwaarden, de meest recente ledenlijst, statuten en huishoudelijk
reglement en meer. Te vinden onder het hoofdje “leden”.
Er is een paragraaf “opleiden”. Daar vind je regelmatig nieuwe items die
verwijzen naar activiteiten die de BVP en anderen ontwikkelen om vaklieden
voor onze branche te werven en op te leiden. Zoals ieder weet een moeilijk
traject omdat velen in dezelfde kleine vijver vissen. Maar we kunnen
constateren dat deze voortdurende aandacht resultaten oplevert. Het aantal
leerlingen voor dit vakgebied op de MBO-scholen stijgt in de loop der jaren.
Tenslotte wijs ik op de paragraaf “circulariteit”. Samen met opleiden een

4

kernpunt in het beleid van de BVP. Op allerlei gebied vinden initiatieven plaats;
sommige leiden snel tot oplossingen, andere hebben nog veel tijd nodig.
In 2023 zullen we meer gaan merken van de “uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid” (UPV). Producentenverantwoordelijkheid
betekent dat producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het
afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn (of worden)
gebracht. Dit zijn zaken die de gehele keten kunnen raken.

Vanuit de Nieuwsbrieven van MKB Nederland
In deze serie komen de brancheleden van MKB-Nederland en VNO-NCW aan
het woord. Deze week voorzitter Lieuwe Steendam van de BVP, de
Branchevereniging Projectinrichting.

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.
“Onze brancheleden houden zich met name bezig met het leggen van vloeren
en stofferen van gebouwen. Wij zijn een relatief kleine en jonge vereniging met
129 leden. In 2015 hebben we de stap gezet van een werkgeversvereniging
naar een bredere branchevereniging. Sindsdien zijn ondernemers uit de hele
brancheketen lid, waaronder ook importeurs en fabrikanten. Grote en complexe
onderwerpen als circulariteit kunnen we nu als keten breder oppakken. En we
groeien nog steeds.”

Hoe lang bent u voorzitter en wat is uw achtergrond?
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“Ik ben sinds vier jaar voorzitter en heb een commerciële achtergrond. Lange
tijd ben ik verkoopdirecteur geweest in de vloerenindustrie en ik heb vrij veel
ervaring met projectinrichting. Daarom ben ik na mijn pensioen gevraagd om
voorzitter te worden van de BVP. Mijn onafhankelijke rol maakt het in mijn
ervaring makkelijker om problemen aan te kaarten.”

Welke actuele kwesties spelen er voor jullie?
“Een grote kwestie is het tekort aan vakmensen. We hebben nog veel handjes
nodig, en tegelijkertijd verwachten we ook nog uitstroom van medewerkers.
Bovendien concurreren we onderling met andere sectoren waar ook tekorten
zijn. Het is daarom belangrijk dat de opleidingen goed verspreid zijn over het
land. Circulariteit is een ander onderwerp dat nu erg speelt. Veel leden hebben
daarin al grote stappen gezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om het terugnemen en
recyclen van linoleumvloeren of tapijttegels. Om dit goed te kunnen doen, is
samenwerking in de keten heel belangrijk.”

Wat zijn belangrijke lobbypunten?
“De BVP zet zich in om de vakopleidingen zoveel mogelijk te ondersteunen en
uit te breiden waar mogelijk. Dat moet natuurlijk wel interessant zijn voor een
mbo-school, ook op financieel gebied. Op het gebied van circulariteit en
duurzaamheid denkt onze branchevereniging samen met andere branches mee
in werkgroepen van de overheid. Een voorbeeld daarvan is
een Moonshotproject dat zich richt op tapijtrecycling.”

Hoe ziet u de toekomst van de branchevereniging in het
algemeen?
“Ik denk dat het nodig is om jongeren te blijven activeren. Wij zijn dan ook hard
bezig ook de jongere ondernemers aan te trekken. Daarnaast zullen
brancheverenigingen nieuwe vormen moeten bedenken om niet te exclusief te
worden. Zo hebben wij onlangs een werkgroep gestart over de afvalverwerking
van gordijnen, wat enorme hoeveelheden zijn in Nederland. Denk maar eens
aan ziekenhuizen, scholen en kantoren. In die werkgroep zitten niet alleen
verenigingsleden, maar ook ondernemers uit andere segmenten. Om je
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maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, moet een branchevereniging
niet alleen naar binnen gericht zijn.”

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?
“Door de coronacrisis zijn we gaan nadenken over onze positie. Wat als er een
enorme terugval is in onze branche? We zijn te klein om zelf te lobbyen in Den
Haag. Daarom zijn we lid geworden. We hebben gelukkig niet veel last gehad
van de pandemie. Maar wij blijven lid voor de mogelijkheid tot een brede lobby
en de kennis die MKB-Nederland in huis heeft.”

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen
en waarom?
“Met Wouter van Soest van Actiz, de branchevereniging voor de ouderenzorg.
Met die branche hebben wij indirect ook veel te maken, denk maar aan de
inrichting van verpleeghuizen. Ik ben geïnteresseerd in de enorme uitdagingen
die daar op dit moment liggen. Het spanningsveld tussen het kostenveld en de
wensen, tussen techniek en de mens, tussen zorg en wonen. Daar zou ik graag
eens een dag meelopen.”

Het ligt nog ver weg, maar de agenda's lopen snel vol.
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Reserveer a.u.b. de volgende data voor onze BVP-ledenvergaderingen
Dinsdag 20 september
Dinsdag 22 november
Het bestuur is bezig met de voorbereidingen van deze samenkomsten. U hoort
zo spoedig mogelijk details.
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