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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  
16 december 2020 

 

Waar naar toe? 

Juist in deze kersttijd kijken we terug naar een bewogen jaar, er zijn mensen ziek 

geworden, we hebben familie en vrienden verloren, maar we moeten ook 

vooruitkijken.  

We hebben dit jaar in de nieuwsbrief al vele onderwerpen aangekaart in deze 

column en we moeten ook bewaken dat we er wat mee gaan doen. Er is ook in 

2021 volop werk, doe en denkwerk. En steeds duidelijker zien we dat samenwerken 

en gezamenlijk belangen behartigen belangrijker wordt in de komende tijd. 

Denk maar aan opleiding en instroom van vakmensen, de milieuproblematiek, het 

volgen van de marktveranderingen, het lidmaatschap van de MKB, allemaal 

belangrijk voor onze toekomst. Al deze zaken kunnen we niet als individueel bedrijf 

bijhouden en gelukkig groeit de BVP nog wat naar 116 leden. En vele leden maken 
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onze BVP en onze sector sterker. 

 

Dank voor jullie vertrouwen in ons bestuur, die ik zelf hierbij natuurlijk ook wil laten 

weten dat zij ons als BVP de nodige body hebben gegeven ook in dit bijzondere 

jaar 2020. Dankjewel voor jullie inzet: 

William Snoeren – tevens vice-voorzitter - van G&S Project 

Jolande van der Spiegel - tevens penningmeester- van the Collections 

Monique Zuure van Progenta 

Mark Jongkind van Luxaflex Nederland 

Leroy Lutterman van Lutterman Projectinrichting 

Wilco de Ruiter van TFD-Floortile 

Ook onze secretaris heeft bergen werk verzet om de communicatie zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen. Ab Sprong, je was weer de attente en actieve centrale 

schakel in onze vereniging dit jaar. Merci! 

 

We gaan onherroepelijk naar 2021 en wel in een lock down welke dinsdag 15 

december 2020 is ingevoerd. Maar laten we met z’n allen optimistisch blijven en 

ons flexibel opstellen. En denk ook aan mensen in onze nabijheid die juist in deze 

tijd eenzaam zijn, schenk je hart en je middelen om ook hen een goede kerst te 

geven. 

 

Lieve mensen, neem je rust, reflecteer en geniet van de komende kersttijd. Voor 

2021 wens ik jullie een goed, gezegend en gezond jaar toe. Hopelijk tot gauw! 

 

PS: Eén bedankje ontbreekt nog; namens het bestuur dank aan Lieuwe die 

enthousiast en energiek leiding geeft aan onze vereniging. De BVP prijst zich 

gelukkig met zo'n voorzitter! 

 

  

Het bestuur is altijd per mail bereikbaar onder: info@bvprojectinrichting.nl  
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Bart Lenting, Algemeen directeur Iedema Projectstoffeerders en Abeln Stoffering 

meldt het volgende: 

 

De laatste tijd zien wij dat de vaktechnische scholing en ontwikkeling binnen de 

branche zich positief ontwikkelt. Zowel vanuit de projectstoffeerders, de BVP als de 

Iedema Academy is aandacht voor het opleiden van projectstoffeerders. Instroom 

van nieuwe collega’s krijgt de aandacht die het verdient. Aandacht laat dingen 

groeien, wij verwachten dan ook dat het vak projectstoffeerder beetje bij beetje 

terrein wint. Laten we hier vooral mee door gaan. 

  

Tijdens het Project vakman 2020 is gebleken dat aandacht voor persoonlijke 

(zachte) competenties broodnodig is. In het afgelopen jaar zijn binnen de Iedema 

Academy zeven leermeesters opgeleid. Zij hebben ondersteuning gekregen voor 

thema’s als motiveren, gesprekken voeren en samenwerken. Deze thema’s komen 

niet alleen van pas bij het opleiden van leerlingen maar dragen ook bij aan de 

leercultuur binnen het bedrijf. Daarnaast was het leuk om te doen. In dit project is 

samengewerkt met Vitalavie en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB). Wij vinden het leuk om onze ervaringen te delen en staan 

open voor ervaringen van anderen. Wij zijn bereikbaar via 

b.lenting@iedemaprojectstoffeerders.nl. 

  

Met vriendelijke groet, 
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Bart Lenting 

   
 

 

 

Over de BVP in 2020 

  
Bij de laatste Nieuwsbrief van dit jaar staan we even stil bij onze vereniging. 

Allereerst het ledental. We startten het jaar 2020 met 104 leden, we eindigen het 

met 116 leden. Helaas heeft door verschillende omstandigheden een klein aantal 

leden besloten het lidmaatschap per 1 januari op te zeggen, maar het saldo blijft 

ook daarna nog positief. 

 

 

 

We konden elkaar als leden maar eenmaal fysiek ontmoeten, namelijk bij onze 

Nieuwjaarsontmoeting op 15 januari bij ons lid Tarkett te Waalwijk. Alle andere 

activiteiten vielen helaas weg. De traditionele BVP golfdag voor 27 maart was ver in 

de voorbereiding, vele leden hadden zich daarvoor opgegeven, ook de sponsoren 

hadden zich wederom gemeld, maar begrijpelijkerwijze moest deze dag worden 

verplaatst naar 2021 of misschien nog wel verder. Ditzelfde gold voor onze 

ledenvergaderingen in juni en november en voor de Dag van de Projectinrichting in 

oktober. 

Nu vallen deze zaken nog in de categorie “happy troubles”. Onze leden hebben het 
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stuk voor stuk zwaarder gehad. Ze hebben als ondernemer een moeilijk jaar achter 

de rug. Bij sommige van hen vielen de resultaten tegen, bij andere leden wellicht 

wat minder en er was ook nog groei bij enkele leden. Maar bij ieder was er 

afgelopen jaar de spanning hoe het verder zou gaan en of de naasten en jezelf wel 

gezond zouden blijven en er bleef maar de onzekerheid over de toekomst. Loopt de 

offertestroom terug en wat zouden we kunnen doen om het tij te keren. 

 

We staan als bestuur van de Branchevereniging Projectinrichting aan de zijkant en 

kunnen niet veel meer doen dan er voor de BVP te zijn en zoveel mogelijk 

informatie te geven om  de leden van dienst te zijn. Veel contacten via internet en 

telefoon, Nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden en vragen goed en snel te 

beantwoorden. 

Het is zeer de vraag hoe het in het jaar 2021 zal gaan. Nu al staat vast dat de 

traditionele Nieuwjaarsontmoeting in januari zal vervallen. Na de lockdown tot 19 

januari zal een eventuele versoepeling zeker niet allesomvattend zijn. 

We vertrouwen er op dat betere tijden zullen aanbreken! 

   
 

 

 

Floor Facility Services stelt zich voor 

 
Wij zijn het nieuwe lid van de branchevereniging; Floor Facility Services. Het bedrijf 

voor het reinigen en renoveren van harde en zachte vloeren zoals linoleum en 
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tapijt. Wij hebben 25 jaar ervaring in de branche en lopen voorop als het gaat om 

duurzame innovaties en klant specifieke aanbiedingen. Wij hebben 25 man 

personeel in dienst en hebben vestigingen in Gouda en Amsterdam. Naast het 

reinigen en onderhouden van harde en zachte vloeren zijn wij ook gespecialiseerd 

in meubelreiniging en hebben wij een zusteronderneming genaamd Floor Retail 

Services waar wij onze (bouw)opleverschoonmaken, glasbewassing en 

bouwservices onder hebben gebracht. 

 

 

Mijn naam is Stijn de Wit en ik ben verantwoordelijk voor het benaderen en 

onderhouden van nieuwe en bestaande contacten. Ik kijk er naar uit om ons 

netwerk in deze branchevereniging uit te breiden zodat wij elkaar kunnen 

versterken en van elkaars ervaringen kunnen leren. Mocht u nu al vragen hebben of 

geïnteresseerd zijn in een samenwerking, ik kijk er naar uit om contact met u te 

hebben! 

 



8

 

 

   
 

  

 

Meer vrouwen actief in onze 

branche  

  

                            
Lieuwe schrijft: 
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We hebben in onze interview sessie over vrouwen in onze branche deze maal een 

gesprek met Monique Toonen van TFD Floortile in Dalfsen. 

 

Hoe ben je in onze branche terechtgekomen en wat deed je hiervoor? 

Toen ik 34 jaar geleden in het huwelijksbootje stapte met mijn man Rob Toonen 

vertelde hij me dat zijn droom, als jonge telg uit een stoffeerders familie, was om 

een eigen woning- en project stoffeerbedrijf op te richten. Samen zijn we deze 

droom gaan realiseren. Rob gebruikte zijn diamanten handen en ik dook in de 

boeken om alle benodigde papieren te behalen. Maar na het slagen voor mijn 

examen vakbekwaam stofferen kon ik nog geen mes vast houden. Ik vind dat je niet 

iets kan zijn als je het niet zelf kunt. Dus de stoffeerbroek ging aan, het mes ging 

mee en het vak stofferen heb ik op de werkvloer geleerd van een van de beste 

leermeesters, namelijk mijn man  

Na verloop van tijd hebben we met een team van 10 stoffeerders  ruim tien jaar vele 

grote en vaak decoratieve projecten mogen maken. Ik vind het echt een prachtig 

vak en heb dit altijd met veel passie en vakmanschap mogen doen. Zo’n 25 jaar 

geleden waren wij al als een van de eersten, in de luxere winkelinrichting, aan het 

werk met pvc stroken. We vonden het een mooi product maar toch nog wat 

“plasticachtig”.  En vanuit die gedachten zijn we ons gaan richten op zowel design 

als porductie van een eigen pvc vloeren collectie. Vervolgens hebben we met een 

groen en warm hart voor natuur en mens TFD opgericht. 

 

Hoe ervaarde je dat als vrouw in deze wereld van projectinrichting en is de 

acceptatie een probleem geweest?  

Ik was een van de weinige vrouwen in de wereld van stoffering. Maar de mannen 

toverden vaak een glimlach op mijn gezicht, vooral als ik de gezichten van de heren 

zag als ik de bouw op kwam lopen met een rol marmoleum. En als de uitvoerders 

naar de baas vroegen, en onze jongens mij aanwezen, moest ik lachen om de 

verbaasde gezichten. Maar als je zegt wat je doet en doet wat je zegt en niet loopt 

te miepen maar goede kwaliteit aflevert, dan wordt je al snel “one of the guys”. 

Deze periode als stoffeerder was een fantastische tijd.  En nu als leverancier is 

deze achtergrond echt goud waard. We kunnen op alle vlakken ondersteunen daar 
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waar extra kennis nodig is. En het allerbelangrijkste is dat we met de ontwikkeling 

van onze producten denken vanuit de werkbaarheid op de vloer. 

 

Wanneer is TFD opgericht en op welke doelgroep(en) richt TFD zich 

hoofdzakelijk?  

We zijn in 1992 gestart met Loonstoffeerderij Toonen, vervolgens hebben we in 

2002 TFD opgebouwd en de loonstoffering afgebouwd. Met de vloeren van TFD 

richten wij ons op de Detailhandel, Projectstoffering, Architecten en Retail. Zeker de 

zorg, onderwijs, kantoren, hospitality en leisure worden door ons met veel plezier 

en kwaliteit bediend. Maar eigenlijk overal waar een vloer in moet, wil TFD graag de 

basis van het interieur zijn. Samen met onze klanten zorgen wij voor een mooi 

eindresultaat bij de eindgebruiker. 

 

Wat vind je een leuke uitdaging in je vak?  

Leuke uitdagingen vind ik: 

1. TFD te laten groeien naar één van de meest toonaangevende leveranciers van 

pvc vloeren. Dit doen we samen met een enthousiast team. 

2.  De juiste collecties genereren die voldoen aan de trends van nu. 

3.  Het ontwikkelingen van een circulair programma om de pvc vloeren op de juiste 

manier “groen” houden.  

 

Hoe kijk je naar de toekomst van onze branche? 

Ik zie een hele mooie toekomst in onze branche, alleen is het denk ik belangrijk om 

dit prachtige vak goed te promoten. Zelf willen wij, als leverancier, ons hiervoor 

hard maken. Het is goed de jongere generatie te laten zien hoeveel variëteit er in 

het stoffeervak aanwezig is, zoals techniek, creativiteit, sales, innovatie enz. 

 

Waarom is TFD floortile BV lid geworden van de BVP?  

“Onze Wilco (de Ruiter), bestuurslid van de BVP, wees mij op de toegevoegde 

waarde die de BVP voor velen kan zijn. Dit wekte mijn interesse en vervolgens heb 

ik besloten ons aan te sluiten.   
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Goede Feestdagen toegewenst! 
   

 
 

Ook op deze plaats wensen bestuur en secretariaat de BVP-leden goede 

Kerstdagen toe en een gezond en ook anderszins voorspoedig 2021. De volgende 

Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 6 januari 2021. 
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Copyright © Branche Vereniging Projectinrichting. Alle rechten voorbehouden. 

 

Ons algemene e-mailadres is: 

info@bvprojectinrichting.nl 

 

Wilt u de wijze waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen? Update uw gegevens of meld u af. 

 

 

   

  

 


