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Denk om onze Nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 24 januari 2023 bij Progenta, 
Veenendaalsestraatweg 14b, 3921 EC Elst. Inloop 15:30 uur, start programma 16:00 uur.  

Als je je nog niet aanmeldde, doe dat dan s.v.p. alsnog op info@bvprojectinrichting.nl 

 

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

Weer een nieuw jaar. Met natuurlijk mijnerzijds de beste 
wensen voor iedereen! 

Maar een nieuw jaar betekent niet dat alles nieuw zal zijn. 
We zitten met z'n allen al in een race zonder finish. 
Immers we zetten ons steeds weer in om zoveel als 
mogelijk te bereiken. Ons doel is ook dit jaar weer 
vastgesteld, zodat we weten waar we eind 2023 willen 
eindigen. Maar tijdens deze race staan veel dingen nog 
niet vast. Wat zullen we nog tegenkomen, wat zal 
meezitten, waar zijn zwakke plekken bij onszelf en in onze 
organisatie en waar moeten we aan werken om dat te 
verbeteren? Met gezonde zelfreflectie maak je meer kans 
om je doel te bereiken en deze zelfs te overtreffen. 
Maar het doel is nog niet de finish, immers we moeten 
daarna ook weer verder. Dus kortstondig succes, zonder 
lange termijn doelen erbij te betrekken, wordt uiteindelijk 
een korte snelle sprint, maar daarna lig je uitgeteld op de 
grond en de concurrentie loopt je in gestadig tempo 
voorbij. Je leek te winnen maar bereikte slechts een 
tussendoel. 

 
Houd een tempo aan waarbij je samen met je collega's het doel 
bereikt. Samen maakt je sterker in het zaken doen en in 
uitvoerende werkzaamheden. Dat geldt ook voor netwerken binnen 
je branchevereniging. Ook dit jaar zal de BVP samen met jullie en 
voor jullie netwerken op het gebied van opleidingen, kennis 
verstrekken en ecologische onderwerpen. Ook gaan we 
onderzoeken hoe de nieuwe generatie in onze branche naar de 
markt en haar uitdagingen kijkt. En vooral hoe ze met nieuwe 
invalshoeken en inzichten ons weer verder helpen. Hun inbreng 
hierin is van groot belang voor de BVP. 

Nieuwjaarsbijeenkomst: 

En ik hoop verder met jullie van gedachten te kunnen wisselen 
tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst, inclusief een buffet, op 
dinsdag 24 januari a.s. bij Progenta, Veenendaalsestraatweg 14b, 
3921 EC in Elst (Utrecht).  
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De schijnwerper op een BVP-lid 

 

The Collections 

 

 

  

          

 

 
Hoe onvoorspelbaar een leven kan lopen! Jolanda van der 
Spiegel, eigenaar van de groothandel in interieurstoffen The 
Collections kan er van meepraten. Afgestudeerd in de Engelse 
taal-en letterkunde en PR/Massacommunicatie, en daarna via 
sales- en marketingfuncties bij gerenommeerde 
tapijtfabrikanten nu in het bezit van een groothandel in 
brandvertragende interieurstoffen. Ze maakte deze belangrijke 
kanteling in haar leven in het jaar 2005 toen zij besloot uit 
loondienst te gaan en te gaan werken voor eigen plezier en 
risico. Dat het gordijnstoffen in de ruimste zin van het woord 
zouden worden stond nog niet vast. Door een paar indrukken in 
de privésfeer realiseerde Jolanda zich dat de zorg huiselijker 
kan en moet worden. 
Daarom levert The Collections nu 17 jaar nadien veel 
gordijnstoffen voor de zorgbranche (verpleeghuizen, 
bejaardencentra, hospices); steeds vaker komt het huiselijke 
aspect hierbij naar voren. 

Natuurlijk geldt ook hier “tussen droom en daad staan wetten in 
de weg en praktische bezwaren”, maar de trend is duidelijk. De 
zorgsector is uiteraard niet de enige doelgroep waaraan The 
Collections levert. Ook vakantieparken, hotels etc. worden 
bediend via de projectinrichters, maar Jolanda houdt een zwak 
voor de zorg.  

Duurzaamheid staat overal hoog in het vaandel, zo ook in de 
branche waar The Collections werkzaam is. Met name bij 
gordijnen is dat een ingewikkelde zaak omdat de functionele 
eisen (brandvertragend, verduisterend) en de esthetische (kleur, 
patroon, soort stof) veel toevoegingen vragen. Daarbij betrekt 
The Collections veel producten uit Groot-Brittannië, waar men 
op het gebied van circulariteit en duurzaamheid nu net in de 
startblokken staat. Desondanks lukt het The Collections om de 
eerste Engelse producten op basis van PET-flessen in 
Nederland te gaan introduceren in 2023. 

https://thecollections.nl/ 

 

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

 

 

 
Op 16 december kwamen de Raad van Toezicht en het bestuur van de BVP bij 
elkaar voor de jaarlijkse gezamenlijke vergadering.  In zo’n vergadering wordt 
het lopende kalenderjaar doorgenomen en wordt gesproken over de 
voornemens voor de komende jaren. 

Natuurlijk wordt daarbij aandacht geschonken aan de speerpunten van de BVP, 

te weten: 

werven en opleiden 

circulariteit  

ontmoeten en leren van elkaar. 

 

Deze punten komen in de Nieuwsbrief ook herhaaldelijk naar voren. 

Daarnaast werd besloten dat in het vervolg een lid van verdienste 
kan worden benoemd door RvT en bestuur. Een lid of ex-lid kan 
als zodanig worden benoemd als het minimaal 15 jaar lid van de 

BVP en haar voorgangers PPI en WVVR is of was en zich 

belangeloos heeft ingezet voor de vereniging.  

 

Per 1 januari 2023 zijn Dick Kampschreur sr. en Jeannette en Rob Boon tot lid 

van verdienste benoemd. De firma Boon gaat de werkzaamheden in de 

projectinrichting beëindigen en zegde dientengevolge het lidmaatschap van de 

BVP op. 
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MKB Nederland kijkt terug op 2022 bij monde van de voorzitter, Jacco Vonhof 

 

              

2022 was opnieuw een veelbewogen jaar, waarvan we aan het 
begin geen notie hadden van wat ons nog te wachten 
stond.  Vorig jaar om deze tijd speelde corona ons nog parten, en 
daarmee dachten we alles wel gehad te hebben. Maar niets 
bleek minder waar. De inval van Rusland in Oekraïne was een 
schok voor de wereld en is nog steeds een humanitair drama. 
Hoewel natuurlijk van een geheel andere orde zijn ook de 
gevolgen voor ons in Nederland groot, en voor ondernemers al 
helemaal; met de extreme inflatie en álle andere kosten – van 
grondstoffen tot huren en loonkosten – die fors zijn gestegen. 
Post-corona hadden we ons het jaar 2022 iets anders 
voorgesteld.  

Ik merk dat er niet altijd begrip is voor de moeilijke situatie 
waarin veel ondernemers zich bevinden en dat iedereen het 
vooral voor de burger goed lijkt te willen doen. Het interview 
met DNB-president Klaas Knot enkele weken terug in de 
Telegraaf zou je in dat verband zelfs populistisch kunnen 
noemen. Knot roept dat ‘het bedrijfsleven’ de lonen makkelijk 
flink kan verhogen omdat er genoeg winst wordt gemaakt. Op de 
eerste plaats is het niet zijn taak om zich hiermee te bemoeien, 
maar hij gaat ook wel erg makkelijk voorbij aan de grote 
verschillen tussen sectoren en het feit dat het in grote delen van 
het mkb helemaal zo goed niet gaat. En dat veel ondernemers 
knokken voor hun voortbestaan. Zijn boodschap is nog 
tegenstrijdig ook, want DNB wijst ook op het zwakke eigen 
vermogen van delen van het mkb. Ik zeg u eerlijk: ik stoor me 
hier onmetelijk aan. 

In de lobby hebben we afgelopen jaar lastige en vaak 
achterhoedegevechten moeten voeren. Toch hebben we het 
nodige weten te voorkomen én bereiken. De regeling 
Tegemoetkoming Energiekosten is daar een belangrijk voorbeeld 
van. Niet dat de regeling perfect is en alle ondernemers met 
hoge energiekosten afdoende helpt, maar aanvankelijk wilde het 
kabinet helemaal niets voor ondernemers doen. Samen met u, 
onze leden, hebben we dit toch voor elkaar gekregen.  

Fiscaal gezien – met de verhoging van de winstbelasting – was 
het op voorhand al een verloren strijd, met alles wat er speelde, 
maar we kregen er een deel van terug met de mkb-envelop die 
structureel is.  Post-corona hebben we ruimere 
terugbetaaltermijnen bij de Belastingdienst gekregen en hebben 
we zij aan zij sectorplannen opgeleverd. Die hebben we gelukkig 
– zo lijkt het – voorlopig niet nodig, maar we hebben hiermee 
laten zien dat het bedrijfsleven staat voor zijn handtekening. 

 

Onze handtekening hebben we onlangs ook gezet onder een 
convenant met de Vereniging Hogescholen en daar ben ik blij 
mee. Dat we samen verder gaan werken aan een betere 
aansluiting tussen het hoger onderwijs en de vraag vanuit het 
bedrijfsleven en dat we meer gaan inzetten op duaal leren zoals 
dat ook in het mbo gebeurt. Zeker in de huidige arbeidsmarkt 
een goede stap. 

Over de arbeidsmarkt zitten we nog om tafel met twee ministers 
en de bonden. Op tafel ligt nog een aantal belangrijke punten uit 
het SER MLT-advies, zoals over flexibiliteit en loondoorbetaling 
bij ziekte. Daar moet nog wel wat water door de zee. Ook zijn we 
met het kabinet nog in gesprek over de extreme huurstijgingen 
waarmee onder meer winkeliers en horecaondernemers zich 
geconfronteerd zien. Wat ons betreft moet de minister daar 
ingrijpen. Het CDA heeft minister Adriaansens gisteren 
opgeroepen in gesprek te gaan met verhuurders, die wat 
Kamerlid Amhaouch betreft huurders die financieel in de knel 
dreigen te komen moeten helpen.  

Vooruitkijkend naar 2023 denk ik als eerste aan Voorjaarsnota. 
Door de ongerichtheid van het energiepakket voor burgers en de 
gevolgen daarvan voor de overheidsfinanciën dreigt het risico 
dat de oplossing daarvoor wordt gezocht in het verhogen van de 
lasten voor ondernemers. Zo gaat het immers vaker. We moeten 
er alles aan doen om dat te voorkomen.  

Ook wil ik komend jaar graag verder inzetten op wat ik 
‘ontregelen’ noem: we hebben het in dit land zo complex 
gemaakt, dat bijna niks van wat we willen en belangrijk vinden 
nog kan. We lopen aan alle kanten vast – zie alleen al het 
stikstofdossier – omdat uitvoeringsinstanties of systemen het 
niet aan kunnen of de rechter er een streep door zet. Het roer 
moet om, we moeten terug naar de basis, te beginnen in de 
fiscaliteit en op de arbeidsmarkt.  

Ja, het zijn zonder twijfel moeilijke en onzekere tijden. Maar wij 
ondernemers zijn dwangmatig positief en treden met frisse 
moed het nieuwe jaar tegemoet. Als vereniging doen we dat 
namens een nog grotere achterban, want het afgelopen jaar 
hebben we weer een flink aantal nieuwe leden kunnen 
verwelkomen. Het is duidelijk dat samenwerking in het bredere 
bedrijfsleven ons echt wat brengt.  
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Over geld bij de BVP 

 

De accountant doet zo halverwege het jaar officieel verslag van het verloop van 
de financiën van de BVP in het afgelopen kalenderjaar. Officieus blijkt uit de BVP 
boekhouding dat de inkomsten (contributies) van de BVP in 2022 € 74.000 
bedroegen. Het totaal van de uitgaven bedroeg in dat jaar € 62.000, zodat er een 
batig saldo is ontstaan van € 12.000. Iets dergelijks was bij het opstellen van de 
begroting voor het jaar 2023 al voorzien, waardoor het bestuur besloot de 
contributie voor 2023 voor het derde jaar op rij niet te verhogen. Bij de huidige 
inflatie zullen de kosten in 2023 wel wat stijgen; we hopen dat in 2023 de baten 
en de lasten in evenwicht zijn en we met een klein batig saldo kunnen eindigen. 

Halverwege de maand januari zullen de contributiefacturen weer worden 
verzonden, tezamen met het bewijs van lidmaatschap voor dit nieuwe jaar. 

 

Binnenkort…. 

 

Binnenkort kunnen de leden van de BVP de volgende initiatieven 
verwachten: 

Op allerlei plaatsen binnen onze vereniging zien we dat jongeren in de 
leiding van de onderneming komen. Het bestuur zal binnenkort een 
bijeenkomst van deze jongeren organiseren om te komen tot een soort 
jongerenplatform waaruit t.z.t. hopelijk initiatieven worden ontwikkeld om 
de BVP meer toekomstbestendig te maken.  

In de bespreking tussen bestuur en Raad van Toezicht kwam de vraag 
naar voren om een enquête onder de leden projectinrichters te houden 
waarin gevraagd wordt welke software men bedrijfsmatig gebruikt, hoe 
tevreden men daarmee is, welke wensen men nog heeft en welke 
suggesties men de andere leden kan geven. Deze enquête is in de maak; 
men kan deze over enkele weken tegemoet zien. 

 

 

         

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

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 25 januari 2023 
Ideeën, opmerkingen, voorstellen aan info@bvprojectinrichting.nl,  

Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 

mailto:info@bvprojectinrichting.nl

