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Award voor beste projectinrichter 
Branchevereniging Projectinrichting organiseert Dag van de Projectinrichting 

Op dondermiddag 12 oktober 2017 vindt, op Circuit Park Berghem, de Dag van de 
Projectinrichting plaats. Organisator Branchevereniging Projectinrichting (BVP) reikt 
tijdens dit event de BVP Award uit, een tweejaarlijkse prijs voor het meest 
prestigieuze project dat door leden is uitgevoerd.  

BVP-leden kregen in de afgelopen maanden de gelegenheid hun project in te 
dienen. Een deskundige jury selecteerde uit alle inzendingen drie genomineerden 
die voor de award in aanmerking komen: Prolance Projecten en Interieurs Schiedam 
voor het project: NIBC bank te Den Haag, Mirato Interieurontwerp voor 
castingbureau Massive Music en Boerhof Projectinrichters voor een nieuw gedeelte 
bij het Openluchtmuseum te Arnhem (de Canon van Nederland). 

De jury bezoekt binnenkort deze bedrijven/projecten. Aan de hand van dit bezoek 
volgt het juryrapport en wordt de winnaar bekend gemaakt op 12 oktober. De jury 
bestaat uit Michiel Kobussen, directeur van Ebbens Architecten Leusden, Ger 
Dinnissen van Dinnissen Architecten, en Fanny Willems van Flint Interieurarchitecten 
uit Den Haag. De juryvoorzitter is Lieuwe Steendam, tot vorig jaar sales director 
Nederland voor Tarkett. 

De Dag van de Projectinrichting wordt geleid door de voorzitter van de BVP, Jeroen 
Blankers van Ad Borrenbergs Projectrichting, en is een combinatie van netwerken en 
entertainment. Op het programma staan, naast de uitreiking van de award, een 
kartcompetitie en een buffet. 

Meer informatie info@bvprojectinrichting.nl www.bvprojectinrichting.nl  

De BVP is de Nederlandse Branchevereniging Projectinrichting. Binnen de BVP zijn 
projectinrichters en leveranciers en fabrikanten van harde en zachte vloeren, lijmen, 
raambekleding en andere relevante productgroepen vertegenwoordigd. De 
vereniging kent verschillende lidmaatschappen. Zo zijn er o.a. leden met PPI-keur 
(een standaard voor kwaliteitsborging in de branche), verleggers, leveranciers en 
vloeronderhoudsbedrijven (in oprichting). Projectinrichters en leveranciers werken op 
brancheniveau al langer samen. Dat resulteerde in 2001 in een branchespecifieke 
vertaling van de ISO 9001-norm met een accent op keten- en resultaatgericht 
werken.  
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Meer informatie: 

Ab Sprong, secretaris BVP, info@bvprojectinrichting.nl 

06-51332171  
foto: de juryleden 

Van links naar rechts: 

Links achter de voorzitter, Lieuwe Steendam, tegenover hem Fanny Willems. 

Naast Lieuwe Ger Dinnissen en tegenover hem dus Michiel Kobussen. 

 

 

 


