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Van de voorzitter Lieuwe
Steendam

Veel nieuws, ook op circulair gebied!
Naast de vele actuele onderwerpen die onze
secretaris/redacteur u aanbiedt, zoals
digitale veiligheid, een blog van Jacco
Vonhof, de wet DBA en een een nieuw lid,
wil ik u ook even “bijpraten” over de actuele
ontwikkeling op gebied van recyclage van
PVC.
Zoals al gemeld is onze branchevereniging
door de Europese vereniging van
fabrikanten van flexibele vloeren, de ERFMI,
benaderd tot een opzet van een test In
Nederland. We hebben een bezoek gebracht
aan de recyclefabriek van Besstrade in
Lelystad. Tijdens dit bezoek bezoek waren
we aangenaam verrast over de
mogelijkheden van dit bedrijf en de CEO,
Huib van Gulik, liet ons tevens een nieuwe
aanvullende locatie van ca. 8.000 m2 zien,
waarvoor reeds nieuwe machines zijn
aangekocht. Een prima uitgangspunt om in
Nederland een test op te zetten met enkele
projectinrichters en de ERFMI, die hiervoor
een fonds ter beschikking heeft om de test
te realiseren. Besstrade heeft met diverse
Nederlandse en Europese leveranciers van
zowel vloeren als andere pvc-producten, al
projecten opgezet. Ze ziet zichzelf als
fabrikant/leverancier van hernieuwde
grondstoffen, maakt zelf ook PVC platen ed.
en levert zowel binnen als buiten de EU.

Om ook de praktische kanten zoals logistiek, wijze van aanleveren ed. met de
projectinrichters te verkennen, zal de BVP met een 8-tal leden op 15 november de
verdere opzet bespreken met Besstrade. Bij overeenstemming kan daarna door de
ERFMI en Besstrade tot de test worden over- gegaan. De betrokken BVP-leden
zijn: Abeln/Iedema te Almelo en Appelscha, Borrenbergs uit Luijksgestel,
Kampschreur Zoeterwoude, Lykele Amsterdam, Master in Hoofddorp, van Voorst
uit Ede en Verag uit Elst. Het testmateriaal zal deels ook bestaan uit verwijderd
PVC dat verontreinigd is met lijm en egalisatieresten. Ook hier zullen de
mogelijkheden voor recycling worden onderzocht. Anderzijds is er al geruime tijd
een fabriek voor verontreinigd materiaal in Troisdorf (Dtl), de AgpR. www.agpr.de
We houden jullie natuurlijk op de hoogte van deze test die wellicht begin 2023 van
start kan gaan.
Verder zal a.s. donderdag ten aanzien van het onderzoek tot recycling van tapijt en
pvc en ander materiaal (moonshot project) een rapportage plaatsvinden welke
richting moet geven aan het verbreden van de ketensamenwerking, delen van
kennis en bundeling van krachten. Dit onder leiding van “Partners for Innovation”.
Dit is een fase van oriëntatie en er volgt nu een rapportage. Enfin, een deels
ambtelijke aanpak waar we mede bij betrokken zijn. Voordeel van de test zoals ik
hierboven heb beschreven is dat we daadwerkelijk, vooruitlopend en praktisch al
gaan testen in Nederland. De interactie kan alleen maar verdere versnelling
bewerkstelligen. Jullie zien, we zijn er druk mee!

Pand van Besstrade te Lelystad

Gordijnenatelier Van der Lelie is verhuisd.
Afgelopen weekend was de overgang van de
Perenweg in Leiden naar het nieuwe adres in
Alphen aan den Rijn, Flemingweg 20a,
2408 AV.
Telefoon: 0172 338 005
Van harte gelukgewenst met de nieuwe
behuizing!
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Deze week werd door VNO-NCW en MKB Nederland het Platform “Samen
Digitaal Veilig” officieel ten doop gehouden. Een praktische tool om mkbbedrijven en medewerkers op te leiden in digitale veiligheid. Afgelopen jaar
heeft BOVAG het programma met succes getest.

Voor de meeste van onze leden lijkt dit een goed instrument te zijn; kleine bedrijven zijn kwetsbaar, ondanks het feit dat de meesten
zich beroepen op dezelfde argumenten (weinig verstand van zaken, vertrouwen op extern bureau, bij mij is niets te halen, alles staat
toch in de cloud). In een meeting van MKB afgelopen week werden deze argumenten al snel ontzenuwd.
De kans dat een onderneming door brand wordt getroffen: 1: 8.000
De kans dat een onderneming te maken krijgt met inbraak: 1: 250
De kans dat een onderneming wordt getroffen door cyberaanval: 1:5
De schade bij brand is 150 miljoen per jaar, de schade bij een
cyberaanval is > 10 miljard per jaar.
Het bestuur gaat verder in contact met MKB Nederland om na te gaan op welke wijze de BVP gebruik kan gaan maken van dit
Platform. Want het gaat ons allen aan!

***************************************************************************************************************************************

In de vorige Nieuwsbrief beschreven we de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, vastgesteld
door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties.
We gaan vandaag iets dieper in op de laatste van de 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Het laatste doel streeft naar het laten leven van het mondiale
partnerschap voor duurzame ontwikkelingen en het versterken
van de implementatiemiddelen. Om alle bovenstaande doelen in
2030 te behalen, moeten regeringen, organisaties, bedrijven en
burgers samen moeten werken.

Hierbij gaat het vooral om handel, kennisoverdracht,
technologie, data en financiële stromen.
Voor ons dus als “gewone ondernemingen” aangaan van diverse
samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid en
circulariteit
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Uit een blog van
Jacco Vohof,
voorzitter van
MKB Nederland

In deze uitzonderlijke tijd trekt het kabinet ongekende bedragen uit om de
koopkracht overeind te houden. Bovenop de 12 miljard euro aan maatregelen die
al met Prinsjesdag was aangekondigd, kwam deze week het definitieve
prijsplafond op gas en elektriciteit ter waarde van 23,5 miljard euro. En dan
schroeft de FNV doodleuk haar looneis nog eens op tot 17 (!) procent. Alsof het
kabinet níet zojuist historisch diep in de buidel heeft getast om de koopkracht in
de benen te houden. Wij hebben steeds gezegd dat het kabinet voor het energiedeel van de hoge inflatie met een oplossing moet komen -die is er nu- en dat
voor de ‘normale’ inflatie werkgevers en werknemers samen in gesprek moeten
over wat mogelijk is.
Natuurlijk zien ook werkgevers dat medewerkers worstelen met de rekeningen
en natuurlijk willen zij daar hun bijdrage leveren. Maar dat kan en hoeft niet
alleen via de structurele loonsverhogingen. Wij hebben daar eerder een beter
voorstel voor gedaan: de mogelijkheid voor werkgevers om hun medewerkers
eenmalig, belastingvrij, iets extra’s uit te keren.
Want wát je als werkgever nu ook voor je mensen doet, er blijft een onevenredig
groot deel aan de fiscale strijkstok hangen, waardoor het uiteindelijk weinig
zoden aan de dijk zet.
Het onmogelijke vragen in elk geval weinig zinvol. En een 17 procent structurele
loonstijging, dat ís onmogelijk.

Koopkrachtbehoud is cruciaal en ook belangrijk
voor bedrijven die het van
consumentenbestedingen moeten hebben. Wie
echter denkt dat bijvoorbeeld de bakker met die
extreme looneis ‘geholpen’ is omdat de
consument dan blijft komen, die heeft het niet
begrepen. Er zit immers een grens aan wat je
voor een brood kunt vragen. Wordt dat te duur,
dan gaat de klandizie naar de grote supers. En
brood wórdt onbetaalbaar, als diezelfde bakker
óók die 17 procent loonstijging van de FNV moet
betalen en dat zou doorberekenen.
Of geldt die looneis slechts voor een selecte
groep bedrijven en niet voor het mkb (97
procent van álle bedrijven in dit land)? Zeg dat
dan!

***************************************************************************************************************************************

Een nieuw lid
van de BVP

Zoals via LinkedIn en de BVP website bekend gemaakt is werd de firma Forest Group Nederland lid van de Branchevereniging
Projectinrichting. De contactpersoon is Vincent van Osch. Hij stelt het bedrijf en zichzelf hieronder voor.
Forest Group is al meer dan 30 jaar producent en wereldwijd leverancier van gordijnrailsystemen. Daarmee is Forest de onmisbare
schakel tussen een kaal en een sfeervol interieur. Met een assortiment van meer dan 20 verschillende raamdecoratie systemen in
verschillende prijsklassen is er altijd een geschikte oplossing. Onze systemen zijn duurzaam, elegant en multi-functioneel. Maar daar
houdt het voor ons niet op. Wij bieden volledige productondersteuning en unieke garantie van 10 jaar op onze systemen.
Onze gordijnrailsystemen zijn niet alleen terug te vinden in het merendeel van de particuliere huizen maar worden ook veelvuldig
toegepast in projecten en de hotelbranche. Wij leveren en assembleren vanuit Deventer, hierdoor zijn de mogelijkheden legio; van
standaard tot maatwerk.
Door onze jarenlange, wereldwijde ervaring hebben wij voor ieder project dé oplossing. Of het nu om handbediende -of gekoorde
systemen gaat of om volledig gemotoriseerde systemen, al dan niet geïntegreerd in een domotica-omgeving.
Sinds een jaar mag ik onderdeel uitmaken van de Forest Group. Als Sales Manager Nederland ben ik mede uw aanspreekpunt voor al
uw vragen omtrent uw projecten en vertaal ik uw ideeën graag in passende raamdecoratie oplossingen. Mijn naam is Vincent van
Osch; 45 jaar oud; getrouwd, een zoon van 17 en een dochter van 15. Met mijn achtergrond in de communicatie en de meubels denk ik
mijn steentje te kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering en het verder uitbouwen van Forest Group.
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De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)
vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De
bedoeling van de wet DBA is om zzp’ers en hun
opdrachtgever duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie
die wordt aangegaan

Op de grens van 2016 en 2017 werd voor de BVP in het kader van de wet DBA een branchegericht modelcontract opgesteld, dat
de leden kunnen gebruiken wanneer ze vaklieden inhuren. Zoals hierboven al genoemd wordt hiermee duidelijkheid geschapen
in de arbeidsverhouding tussen ingehuurde zzp-er en de onderneming. Hoewel er nauwelijks gehandhaafd wordt op dit gebied
is het toch raadzaam dat BVP-leden waar nodig van dit modelcontract gebruik maken.
Het modelcontract is echter slechts 5 jaar geldig en moest daarom weer opnieuw bij de Belastingdienst ter goedkeuring
worden voorgelegd. Zoals al een beetje gevreesd waren er toch nog wat opmerkingen van de Belastingdienst. Deels omdat er
in de afgelopen 5 jaar nog enige verduidelijking is geweest vanuit de overheid, wat in het contract dient te worden opgenomen;
maar ook omdat er een tweetal vragen van de dienstdoende ambtenaar waren over de betekenis van enkele gebruikte termen
in het contract.
Het enigszins aangepaste contract is inmiddels weer aan de Belastingdienst overhandigd. Wij hopen binnen afzienbare tijd nu
definitieve goedkeuring te krijgen voor de volgende 5 jaar.
**********************************************************************************************************************************

Spreuk van de maand

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 2 november 2022
info@bvprojectinrichting.nl,
Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft

