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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

Open dagen onderwijs: er zijn nog genoeg jongeren die 

graag met hun handen willen werken. 

In de vorige nieuwsbrief heb ik de data vermeld van de 
open dagen in november 2022. Vanuit mijn woonplaats 
Breda heb ik aan twee open dagen deelgenomen, namelijk 
Veldhoven en Rotterdam. Wat vooral opviel was het 
groeiende aantal geïnteresseerde jongeren die op bezoek 
kwamen, veelal met hun ouder(s). Je kan merken dat 
Corona meer en meer op de achtergrond is geraakt en de 
mensen op pad gaan in plaats van online zo’n open dag 
“bezoeken”. Dat is natuurlijk ook goed voor nieuwe 
instroom van leerlingen op ons vakgebied. En wat ook 
opviel was de belangstelling van meisjes. Twee hebben 
zich aangemeld voor de opleiding. Momenteel zijn er 
landelijk ca. 200 leerlingen en door deze open dagen 
hopen we natuurlijk dat het gestaag blijft groeien. We 
hebben de jeugd hard nodig om ons vak van vloer- en 
raambekleding verder te ontwikkelen in de toekomst. 

Wat impressies uit Veldhoven: onze sponsoring bestaat uit 
promotie en advies. 

  
 

In Rotterdam een creatieve toegang tot het 
instructielokaal 

 

Het is duidelijk: om jongeren te interesseren heb je actie 
nodig en vooral ook leden die het vak willen promoten. Wij 
willen laten zien dat het stoffige van stofferen verleden 
tijd is. Nu kun je als aankomend Interieurvakman werken 
en leren, aan fraaie projecten werken met een grote 
variatie aan vloeren, gordijnen en raambekleding en een 
diversiteit aan klanten. Maar ook door te beseffen dat er 
kansen voor een mooie toekomst mogelijk zijn, 
doorgroeien naar bijvoorbeeld 
werkvoorbereider/calculator, projectleider etc. Wij 
hebben werk en wij hebben daarbij vakmensen hard 
nodig. Of we nu produceren, leveren of installeren, een 
goede vakman/vrouw is hierbij onontbeerlijk. We zullen 
jullie in de volgende editie de data van de open dagen in 
januari 2023 nog eens doorgeven. Jullie zijn meer dan 
welkom om nader met de opleidingen en leraren kennis 
te maken. 

                                     

 

 

 

Van Wijngaarden Interieur sluit zich aan bij de BVP! 

 

 

 

 

 Jos van Wijngaarden stelt zich voor: 

Na een dienstverband van bijna 8 jaar 
als accountmanager bij Desso 
Projecten, ben ik eind 2004 bij mijn 
ouders in de winkel getrokken met de 
definitieve overname in 2010. Vanaf 
het begin ben ik me ook gaan 
toeleggen op de projectstoffering o.a 
middels de websites 
Kantoorvloeren.nl en 
Kantoorraambekleding.nl. 

Inmiddels bedien ik vanuit mijn winkel 
in het centrum van het mooie 
Montfoort de particuliere markt en via 
de websites en de contacten met 
verschillende aannemers en 
vastgoedbedrijven de projectenmarkt.  
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Van de redactie: 
We beginnen in deze Nieuwsbrief met een nieuwe vaste rubriek; de naam: “spotlight op …”. In iedere Nieuwsbrief wordt in een kort 
artikel een lidbedrijf belicht. Hoe is het ontstaan, hoe is het georganiseerd, welke markt bedient het, in welke regio werkzaam, hoe 
met circulariteit en duurzaamheid, hoe ziet het de toekomst enz. De bedrijven worden willekeurig gekozen via randomnummer.nl en 
worden in een kort telefonisch gesprek (10 minuten) geïnterviewd. De tekst wordt voor plaatsing door het betreffende lid nog even 
gecontroleerd. 
                                                             PMR Projectstoffering te Rotterdam bijt de spits af.   

 

18 jaar geleden is het al weer dat Peter Harreman een bedrijf startte in Rotterdam. 
PMR Projectstoffering bv begon in 2004 in de regio Rotterdam en is uitgegroeid tot een 
bedrijf dat inmiddels in heel Nederland werkzaam is. De onderneming legt zich vooral 
toe op projecten. PMR trekt veelal op met aannemers en rechtstreeks met 
eindgebruikers en richt zich daarmee vooral op nieuwbouw en renovatie. Peter heeft 
ondertussen ook zoon Lennart Harreman ingewijd in de geheimen van de 
projectinrichting en tezamen leiden zij op dit moment de onderneming. PMR heeft geen 
eigen personeel als interieurvakman. Het bedrijf heeft een kring van vertrouwde  
zzp-ers om zich heen waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd. Aangezien 
Lennart zich in het begin voornamelijk heeft gericht op het uitbouwen van deze 
vertrouwde kring, is het relatienetwerk goed uitgebreid; maar vakprofessionals blijven 
altijd meer dan welkom. 

Momenteel merkt PMR dat de huidige drukte van de markt veelzijdige 
opdrachten met zich meebrengt; de nabije toekomst ziet er goed uit. 
Natuurlijk is het afwachten hoe de verdere toekomst zich ontwikkelt. Wordt 
de bouw aangetast door Oekraïne, stikstofproblemen of recessie, dan zal 
dat ook op de PMR werkzaamheden zijn weerslag vinden. Maar door de 
spreiding van opdrachtgevers kunnen deze effecten flink meevallen. 
 
Tenslotte, uiteraard doet PMR Projectstoffering mee met de acties van 
fabrikanten als Tarkett, Gerflor en Interface en anderen om te vervangen 
vloerbedekking terug te nemen om deze geheel of gedeeltelijk te recyclen. 
En waar mogelijk wordt ook op de projecten zoveel mogelijk 
milieuvriendelijk gewerkt. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, kan 
in de bouw veel gewonnen worden. 

 

 

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

 

 

Vrijdag 18 november: Dag van de 
ondernemer 

Er bestaat voor alles en iedereen een aparte dag: een Dag van de 
Bouw, Secretaressedag, Moederdag. Maar er was nog geen ‘Dag 
van de Ondernemer’. En dit terwijl er in Nederland ruim 1,5 
miljoen ondernemers zijn die met hun bedrijf van enorme 
toegevoegde waarde zijn voor ons land. Ondernemers creëren 
immers groei, banen en welvaart. MKB-Nederland vindt dat 
ondernemers respect verdienen voor hun inzet; er moet daarom 
een moment zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang 
van ondernemers voor Nederland. 

Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. De start van een traditie om het 
ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten.       

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

 

Er stond in de jaaragenda een ledenvergadering gepland voor 
dinsdag 22 november 2022. Die gaat niet door in deze drukke tijd! 
 
Maar reserveer in je agenda s.v.p. dinsdag 24-01-2023, 15:00 – 19:00 Nieuwjaarsbijeenkomst  bij Progenta, Elst 
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Wet kwaliteitsborging 

 

Begin volgend jaar treedt de wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen stapsgewijs in werking. Met deze wet wil de overheid de 

bouwregelgeving vereenvoudigen en tegelijkertijd de    

bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren. Daarvoor worden 

onafhankelijke ‘kwaliteitsborgers’  ingeschakeld. Een ander doel 

is het verbeteren van de positie van de opdrachtgever. Daarvoor 

wordt de aansprakelijkheid van aannemers richting 

opdrachtgevers uitgebreid. 

 

      

 

Een aantal van onze leden zal hier direct of zijdelings mee te maken krijgen. 

Voorgesteld wordt hiervoor een training (dagdeel) aan te bieden voor hen die het betreft. Het 

secretariaat heeft hierover contact met SKG IKOB, die bij voldoende belangstelling een 

infodagdeel voor betrokken leden kan houden. 

Begin 2023 zal hiervoor een aanmeldingsformulier worden gezonden. 

 

 

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

 

  

 

Het kabinet heeft onlangs een pakket aan fiscale 

maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse 

midden- en kleinbedrijf (mkb) gepresenteerd. Dit pakket is in 

overleg met MKB-Nederland en VNO-NCW tot stand gekomen en 

was op Prinsjesdag al aangekondigd vanwege de 

lastenverzwaringen die het bedrijfsleven tegelijk ook voor zijn 

kiezen krijgt. 

  

Extra ondersteuning 

Het pakket bevat een aantal belangrijke maatregelen gericht op 

behoud van liquiditeit in mkb-ondernemingen in deze uitdagende 

economische tijden. Ook moet het ondernemers ondersteunen 

die investeren in onder meer de verduurzaming van hun bedrijf. 

 

Afschrijven nieuwe bedrijfsmiddelen 

Een belangrijk onderdeel van het pakket is de mogelijkheid om 

in 2023 willekeurig (versneld) af te schrijven op nieuwe 

bedrijfsmiddelen. Dat verlaagt de financieringsbehoefte en zorgt 

dat mkb’ers in deze tijd met enorme energie- en 

grondstofprijzen meer geld in de onderneming kunnen houden. 

'Het was mooi geweest als deze maatregel ook voor latere jaren 

zou gelden maar dat bleek nu nog niet haalbaar', aldus de 

ondernemersorganisaties. 

 

Extra geld verduurzaming en innovatie 

Daarnaast komt er extra geld voor verduurzaming via de 

energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek 

(MIA). MKB-Nederland en VNO-NCW zien dat heel veel 

ondernemers nu in hoog tempo aan het verduurzamen zijn. Dat 

is uiteindelijk de enige weg om minder afhankelijk te worden van 

fossiele brandstoffen en de huidige hoge energieprijzen. Deze 

maatregelen helpen daarbij. 

  

Impact hoger minimumloon 

In het pakket wordt ook extra geld uitgetrokken voor 

werkgevers met medewerkers op minimumloonniveau. Daarmee 

worden de kosten van de versnelde stijging van het 

minimumloon en op de inflatie enigszins gedempt. De 

ondernemersorganisaties hadden hier eerder voor gepleit, zeker 

vanwege de al hoge inflatie en de gevaren van de versnelde 

verhoging van het minimumloon met 10% per januari. Verder 

worden alle kleinere werkgevers ook tegemoetgekomen door 

verruiming van de werkkostenregeling (WKR) en verlaging van 

de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid (Aof). Ook 

winst is dat de voorgenomen verhoging van het tarief in de 

motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van 

ondernemers vanaf 2025 wordt geschrapt. 

 
 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/nieuws/2022/11/03/pakket-van-jaarlijks-ruim-half-miljard-euro-voor-aanjagen-investeringen-mkb
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/nieuws/2022/11/03/pakket-van-jaarlijks-ruim-half-miljard-euro-voor-aanjagen-investeringen-mkb
https://www.mkb.nl/nieuws/extra-inflatie-ligt-op-de-loer-zonder-compensatie-wml
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Wat zegt MKB-Nederland in een eerste reactie op de uitspraak 

van de Raad van State op het stikstofdossier? 

  

Bouwprocedures langer en complexer 

Als gevolg van de uitspraak zullen volgens de 

ondernemersorganisaties bouwprocedures vele malen langer 

gaan duren en worden vergunningstrajecten een stuk 

complexer, als er überhaupt nog vergunningverlening mogelijk 

is. Hiermee komen vele woningbouwprojecten in ons land op 

losse schroeven te staan, waarmee het oplossen van de 

woningnood ernstig in gevaar komt. Ook het behalen van onze 

klimaatdoelstellingen komt onder nog grotere druk te staan. 

Eerder bleek al uit berekeningen dat de schade door vertraagde 

of uitgestelde projecten vanwege de stikstofcrisis maar liefst 28 

miljard betrof en dit bedrag zal vanwege de uitspraak met vele 

tientallen miljarden euro’s oplopen. 

 

Versneld stikstof reduceren nodig 

De Raad van State geeft aan dat de enige oplossing is dat we zo 

snel mogelijk tot stikstofreductie komen en dat dit gebeurt 

zonder vrijblijvendheid. Het huidige beleid is daarvoor volgens 

de RvS ontoereikend. 

 

 ‘Versneld stikstof reduceren is dus dringend noodzakelijk, en 

daar dienen aan alle partijen een evenwichtige bijdrage aan te 

leveren. Een deel van de reductie kan dan benut worden voor 

vergunningverlening’, aldus de organisaties. 

  

Snel houdbare oplossing 

‘De oplossing die Remkes noemde voor het acute probleem is 

snel piekbelasters uitkopen. Maar het kabinet heeft juist 

gekozen daar Remkes niet op te volgen. Bovendien maken wij 

ons zorgen over de uitvoeringskracht van onze overheid. Wij 

vragen dus van het kabinet om zo snel mogelijk tot een juridisch 

houdbare oplossing te komen voor deze enorme problematiek’, 

aldus MKB-Nederland en VNO-NCW Ook moet het kabinet 

volgens de ondernemersorganisaties in gesprek met ‘Brussel’ 

voor een oplossing. ‘Het kan niet zo zijn dat we terecht onze 

handtekening zetten onder Europese klimaatplannen maar 

tegelijkertijd geen ruimte kunnen krijgen om ze uit te voeren.’ 

 

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

 

 

 

                   Spreuk van de maand 

                    

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 30 november 2022 
info@bvprojectinrichting.nl,  
Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 

      g  i   og  o t
 o    li  t l  g  
               t  oo  i  is

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffd.nl%2Feconomie%2F1453492%2Fschade-door-politieke-stikstofcrisis-is-al-28-mrd-qbk2caf3pwEt&data=05%7C01%7Cebbers%40vnoncw-mkb.nl%7Ce35909cf5ffe4d8802cf08dabce89199%7C6d4bfaa36f36474389f6b9e147e1b5b3%7C0%7C0%7C638030004302091214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9fiDFd9MkHeG30x10S6Bbf70b8u8ad%2FHHbqVH5nNf0g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffd.nl%2Feconomie%2F1453492%2Fschade-door-politieke-stikstofcrisis-is-al-28-mrd-qbk2caf3pwEt&data=05%7C01%7Cebbers%40vnoncw-mkb.nl%7Ce35909cf5ffe4d8802cf08dabce89199%7C6d4bfaa36f36474389f6b9e147e1b5b3%7C0%7C0%7C638030004302091214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9fiDFd9MkHeG30x10S6Bbf70b8u8ad%2FHHbqVH5nNf0g%3D&reserved=0
mailto:info@bvprojectinrichting.nl

