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PKBN

Van: Branche Vereniging Projectinrichting <info@bvprojectinrichting.nl>
Verzonden: 6-jan-21 09:08
Aan: info@pkbn.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief bestuur BVP 6 januari 2021
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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  
6 januari 2021 

 

Door de jaren heen. 

Het is een nieuw jaar! Hopelijk met betere vooruitzichten voor ons allen en 

minder corona. Gelukkig kunnen de inentingen starten en terecht eerst bij de 

groep die direct betrokken zijn bij de verzorging en behandeling van ouderen 

en coronapatiënten. 

Het bestuur van de BVP wenst u alle goeds toe. We hopen dat we ook dit jaar 

in het algemeen van een redelijk tot goed jaar kunnen spreken en vooral dat we 

gezond blijven. 

Door de jaren heen hebben velen van u ook een recessie, terugval in omzet of 

andere grote problemen moeten overwinnen. Maar de wil om door te gaan, 

inventief te zijn en kwaliteit te blijven leveren zijn de beste remedies. 

 

Maar door de jaren heen zijn ook vele bedrijven al jarenlang actief in onze 

branche van projectinrichting. Sommige bedrijven zijn in het klein begonnen, 

bijvoorbeeld alleen met stofferen of als kleine woninginrichter, om later ook in 

de projectenwereld actief te worden. Bedrijven die al menige storm hebben 

doorstaan maar uiteindelijk toch koers konden houden. Vanaf februari willen we 
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regelmatig aan een bedrijf met historie aandacht besteden. Dit lijkt me een 

mooi vervolg op het item “meer vrouwen actief in onze branche” en op die 

manier leren we weer andere lid-bedrijven kennen.  

 

OPROEP: graag willen we vernemen welke bedrijven aan de rubriek “een 

bedrijf van goud” willen meedoen en derhalve ook 50 jaar of langer bestaan in 

2021. Ik zal ook zelf bedrijven hierover benaderen maar ik ken natuurlijk niet de 

geschiedenis van elk lid van de BVP. 

Meld u daarom aan bij ons secretariaat en doe mee aan de rubriek 

                                      “een bedrijf van goud” 

  

Het bestuur is altijd per mail bereikbaar onder: info@bvprojectinrichting.nl  
 

 

 
 

Van het secretariaat 
 

Ook van de kant van het secretariaat natuurlijk de beste wensen voor 2021. 

Goede gezondheid toegewenst evenals voorspoedige zaken. En bovenal 

optimisme en levensvreugde! 

 

Lieuwe sprak voor het eerst in de WVVR-, PPI- en BVP-geschiedenis digitaal 

een kerstwens in. Deze is nog te beluisteren en te zien 

via https://vimeo.com/492414430 
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Halverwege deze maand worden weer de facturen voor het lidmaatschap van 

de BVP verzonden, tezamen met het bewijs van lidmaatschap. Het is prettig 

wanneer men deze factuur binnen 30 dagen betaalt. De BVP streeft er naar de 

contributie zo laag mogelijk te houden en heeft daarom ook weinig reserves. 

Prompte betaling wordt dan ook zeer op prijs gesteld. 

 

De Branchevereniging Projectinrichting telt per 1 januari 2021 111 leden, 

waarvan 67 projectinrichters, 6 vloeronderhoudsbedrijven en 38 leveranciers en 

fabrikanten. De complete ledenlijst vindt men altijd op de website van de BVP. 

Voor de goede orde hierbij ook een link naar de ledenlijst per heden: 

https://www.dropbox.com/s/ir4gz5n5jxzv4k3/BVP-

lid%20per%202021%200101.pdf?dl=0. 

Een nieuwe aanvraag voor een lidmaatschap werd vandaag al weer 

ontvangen.  

 

Al langer klinkt de roep om de BVP meer zichtbaar te maken voor de 

buitenwereld. In het jaar 2020 kreeg daarom de website een grondige update; 

momenteel is het bestuur bezig om voor de vereniging ook via Facebook en 

LinkedIn bekendheid te genereren. Eén van de doelen is om hiermee nieuwe 

leden te interesseren voor onze vereniging, maar het is nadrukkelijk ook 

bedoeld om ook via deze kanalen onze eigen leden nog beter te informeren. 

Daarnaast willen we de BVP en haar leden bekender maken bij de directe 

buitenwereld als architecten, facilitair managers etc. 

Dit project van sociale media wordt binnen het bestuur gecoördineerd door 

onze bestuurder Leroy Lutterman. Er wordt mee gerekend dat dit project in de 

maand februari van start kan gaan. 

   
 

 

Over de Risico-inventarisatie en -evaluatie 

(RI&E) 
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Van enkele zijden werd verleden jaar gevraagd of de BVP een branche-

erkende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zou willen laten opstellen 

voor de leden. Hierbij wordt onder meer voorkomen dat bedrijven met minder 

dan 25 personeelsleden periodiek deze RI&E moeten laten toetsen door de 

I-SZW (vroegere Arbeidsinspectie). 

Wij vroegen bij een gespecialiseerd bureau hiervoor een prijsopgave en 

deelden deze met alle projectinrichters en vloeronderhoudsbedrijven. Deze 

leden werd tegelijk gevraagd of men aan dit project zou willen deelnemen. Het 

bleek dat er 15 leden zijn die geïnteresseerd zijn om een collectief project te 

starten om een RI&E voor het eigen bedrijf te laten opstellen door een erkend 

bureau. Er blijven natuurlijk nog wat vragen open. Vandaar dat deze 15 leden 

deelnemen aan een MS Teams vergadering waar de expert van het erkende 

bureau, de heer René van Beers duidelijkheid zal verschaffen over de details 

van de regeling. Deze meeting zal plaats vinden op woensdag 13 januari om 

16:00 uur. Wanneer u alsnog aan deze digitale meeting wilt deelnemen wordt u 

verzocht even contact op te namen met het 

secretariaat, http://info@bvprojectinrichting.nl  
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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. 

 

 

   

  

 


