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Inhoud 

  
20 januari 2021 

 

1    Voorwoord voorzitter BVP, Lieuwe Steendam 

2    Oud-voorzitter MKB en VNO Hans de Boer overleden 

3   Van het secretariaat over het blad ArchiComm 

4    Over de risico-inventarisatie en - evaluatie 
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5    Meer vrouwen actief in de branche: Monique Zuure 

6    De voorzitter van MKB Nederland aan het woord 

   
 

 

 

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  
20 januari 2021 

 

Bericht van de voorzitter. 

Online open dagen van de opleidingen Interieurvakman/stoffeerder. 

 

Ook in 2021 zijn er weer open dagen waar ook aan het opleiden in ons vakgebied 

van inrichten en stofferen aandacht wordt geschonken. Natuurlijk zijn er 

momenteel beperkingen en daarom is het voor de opleidingscentra extra moeilijk 

om genoeg aandacht te krijgen. Het Summa college in Veldhoven en het HMC in 

Rotterdam hebben ons al benaderd om ze van dienst te zijn met materiaal en ook 

om er in de BVP aandacht aan te besteden. Maar ook het ROC Midden 

Nederland en het Deltion College in Zwolle hebben hun open dagen. 

Als onze leden geïnteresseerd zijn om potentiële leerlingen of personeel 

opmerkzaam te maken op de online open dagen dan zou dat zeer welkom zijn. 

Afgelopen jaren steeg het aantal leerlingen weer sinds lange tijd en het zou toch 
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jammer zijn dat er door de huidige Coronahandicap weer een terugval zou 

plaatsvinden. 

 

Een andere gunstige ontwikkeling is dat het HMC in Rotterdam ook start met 

opleidingsmodules waarbij de leerlingen deelcertificaten kunnen halen. Ook 

ideaal voor de mensen die reeds aan het werk zijn dan wel geen complete 

opleiding wensen te volgen. Verder zien we dat de huidige scholen, die het vak 

Interieurvakman vloeren promoten, momenteel een betere onderlinge 

communicatie en samenwerking opzetten wat een meer éénduidige 

marktbenadering ten goede komt. 

Graag verwijzen we naar de websites aangaande de open dagen: 

www.summacollege.nl - Veldhoven 

www.hmcollege.nl – vestiging Rotterdam 

www.deltion.nl - Zwolle 

www.rocmn.nl – vestiging Nieuwegein 

Onder de vermelding “open dagen” geven ze verdere informatie. 

 

Bij het Summa is a.s. vrijdag 22 januari de eerste open dag, bij het HMC 4-6 

maart a.s., ROC Midden Nederland 30 januari en het Deltion 22 januari. Ook vind 

je op hun websites de verdere open dagen in 2021 vermeld. 

Instroom maar vooral opleiden is ook voor de BVP een speerpunt. Nogmaals: 

Jullie attentie en eventuele hulp om dit zo goed als mogelijk te promoten wordt op 

hoge prijs gesteld! 

 

We houden jullie ook op de hoogte van verdere ontwikkelingen bij onze leden 

zelf. Binnenkort vindt hierover een onlinemeeting plaats. 

  

Het bestuur is altijd per mail bereikbaar onder: info@bvprojectinrichting.nl  
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Hans de Boer onverwacht overleden 

 

Zondagnacht is Hans de Boer (66) overleden als gevolg van een zware 

hersenbloeding enkele dagen geleden. Het bestuur en de medewerkers van 

MKB-Nederland zijn geschokt en vol verdriet over zijn plotselinge overlijden, 

slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van VNO-NCW. 

 

Grote inzet voor ondernemers 

Als voorzitter van VNO-NCW wist Hans de Boer veel te bereiken. Alleen al in zijn 

laatste jaar als voorzitter kwamen er onder meer een pensioenakkoord, een 

akkoord over topvrouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers 

tot stand. Daarnaast leverde hij een grote bijdrage in het overleg met de overheid 

en de vakbeweging over maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te 

vangen. 

 

Nog zoveel plannen 

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Een man zo energiek, vol humor, 

bruisend van ideeën en nog zoveel plannen is er opeens niet meer. Hans was 

een fantastische collega, maar zeker ook mentor, en met hem wist je altijd 

precies waar je aan toe was. Met bevlogenheid heeft hij zich vele jaren ingezet 

voor ondernemers, groot en klein. Eerst als één van mijn voorgangers bij MKB-

Nederland, later bij VNO-NCW. Wij gaan hem enorm missen en onze gedachten 

zijn bij zijn gezin en andere dierbaren.’ 
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Lid van verdienste 

Hans de Boer was in totaal zes jaar en drie maanden voorzitter van VNO-NCW 

toen hij op 21 september afscheid nam en werd uitgeroepen tot lid van verdienste 

van VNO-NCW. » Lees meer  

  
 

 

 
 

Van het secretariaat 
 

Nog even over ArchiComm door Ab Sprong 

  

Voor hen die het misschien ontgaan is, deze mail zond ik jullie op 15 januari:  

Van verschillende kanten horen wij dat men wordt benaderd door het blad in 

oprichting ArchiComm. Hierbij worden de namen van Lieuwe en mijzelf genoemd 

alsof wij aan de basis van dit blad hebben gestaan en nog steeds staan. Laat 

duidelijk zijn dat dit absoluut niet het geval is. Pas afgelopen woensdag 13 januari 

kreeg ik het eerste telefoontje met overigens slechts de vraag of de BVP van plan 

is een jubileumnummer uit te brengen (n.a.v. serie “bedrijf van goud” in onze 

interne Nieuwsbrief). 

Vanzelfsprekend kan ieder bedrijf zelf beslissen of men in zal gaan op de e-mails 

van ArchiComm. Maar van een aanbeveling door Lieuwe of mij is dus absoluut 

geen sprake. 
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Het blijkt dat ik toch nog 5 dagen eerder was gebeld over deze affaire. Door RSA 

Schoonmaak, zoals mijn telefoon aangeeft. Een heer vroeg mij om een opgave 

van de leden van de BVP; dat gebeurt meer en ik verwijs dan altijd naar de 

website waar onder het ledendeel een download van de meest recente ledenlijst 

te vinden is. Bij mijn beste weten is er niet over een blad gesproken en zeker niet 

over een aanbeveling voor de leden. In gesprekken als deze geef ik meestal aan 

dat ik de dienaar van het bestuur ben en dus geen zeggenschap heb, tenzij het 

bestuur mij daar toestemming voor geeft. 

Blijft staan dat het naar mijn mening geen pas geeft om verder zonder 

ruggespraak met de vereniging de leden te benaderen en daarbij te verwijzen 

naar Lieuwe Steendam (die nooit benaderd is) en Ab Sprong (die was benaderd 

door een Schoonmaakbedrijf met een vraag over de ledenlijst). 

Ondanks alles was er de vraag of Lieuwe en ik mee zouden willen doen door ons 

te laten interviewen voor een redactioneel artikel. Wij hebben besloten hieraan 

niet mee te werken gezien het voorgaande. 

   
 

 

Over de Risico-inventarisatie en -evaluatie 

(RI&E) 
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Zoals in de vorige Nieuwsbrief al gesteld kwam op 13 januari een groepje leden 

digitaal bijeen om te spreken over een aanbieding om een gezamenlijke RI&E 

voor de een aantal BVP-leden op te stellen. Het was een aangename discussie 

waar spijkers met koppen konden worden geslagen. Er is besloten dat we een 

nieuwe aanbieding krijgen waarbij toch weer wordt uitgegaan van een 

branchebrede RI&E. Een tweetal bedrijven bood aan de uitgangspunten van zo'n 

risico-inventarisatie te delen met de overige aanwezigen zodat het aanbiedende 

bureau Unispect zijn nieuwe offerte hieraan kan aanpassen. 

Binnenkort komt  de groep weer bij elkaar om het vervolg te bespreken.  
 

 

Meer vrouwen actief in onze branche  

Lieuwe schrijft: 

We hebben in onze interview sessie over vrouwen in onze branche deze maal 

een gesprek met Monique Zuure van Progenta in Elst. 

  

Hoe ben je in onze branche terechtgekomen en wat deed je 

hiervoor?  
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Na het volgen van de Hotelschool en Facilitaire Dienstverlening ben ik in eerste 

instantie in de Rooms Division (front office en housekeeping) terechtgekomen van 

een 5 sterren hotel in Antwerpen. Vervolgens ben ik bij een landelijke 

schoonmaakorganisatie terecht gekomen. Gedurende ongeveer 25 jaar ben ik 

afwisselend werkzaam geweest als eindverantwoordelijke of lid MT voor diverse 

schoonmaakbedrijven  (variërend van regionaal tot landelijk) en facilitaire 

bedrijven. 3 jaar geleden had ik behoefte aan meer focus en specialisatie en ben 

begonnen als Algemeen Directeur bij Progenta, gespecialiseerd in 

vloeronderhoud.  

 

Wanneer is Progenta opgericht en op welke doelgroep(en) richt 

Progenta zich hoofdzakelijk  

Progenta is gestart in 1990 en richt zich op de zakelijke en professionele markt en 

heeft vanuit die optiek contact met veel gebouwbeheerders/eigenaren/ 

projectinrichters / stoffeerders/ fabrikanten. 

 

Wat vind je een leuke uitdaging in je functie als algemeen 

directeur?  

Het samen met een groep zeer gedreven, ervaren en kundige projectspecialisten 

komen tot een vlekkeloze organisatie ! Daarnaast heb ik binnen Progenta de 

ruimte om mijn passie voor sustainability in de breedste zin van het woord uit te 

rollen in onze concepten welke wij aanbieden aan de markt. 

 

Hoe kijk je naar de toekomst van onze branche en specifiek jullie 

activiteiten?  

Met de komst van corona heeft thuiswerken zijn intrede gedaan. De ontwikkeling 

naar hybride bedrijven maakt dat bijvoorbeeld kantoorgebouwen een andere 

functie en daarmee inrichting zullen krijgen. Wij kunnen onze diensten en 

concepten daarop aanpassen. Hygiene en luchtkwaliteit zijn in het laatste jaar 
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voorwaardelijk gebleken. Dit heeft gevolgen voor het belang wat er wordt gehecht 

aan onderhoud en dus ook vloeronderhoud. Daarnaast maakt het klimaatakkoord 

van Parijs en daarin bepaalde deadlines dat er nu wezenlijker dan ooit door 

bedrijven stappen gezet gaan worden in sustainability. Voor ons betekent dit dat 

wij  meer dan ooit onze missie: duurzaam vloeronderhoud handen en voeten 

hebben gegeven. Voor wat betreft onze dienstverleningspijler richten wij ons op 

de zeer specialistische en duurzame coatings, voor wat betreft onze productentak 

bieden wij met onze privatlabel machines en producten in combinatie met onze 

opleidingen in de kennispeiler  de markt de mogelijkheid zelf duurzaam 

vloeronderhoud uit te voeren. Hiermee bereiken wij een veel groter aantal m2 

duurzaam vloeronderhoud in tegenstelling tot als wij enkel zelf alle 

vloeronderhoud willen uitvoeren. 

 

Met welke partijen in de projectenmarkt werken jullie samen?  

Met alle ketenpartners. 

 

Wat zie je als voordeel in het lidmaatschap en jouw invulling als 

bestuurslid van de BVP?  

Naast bestuurslid van BVP ben ik reeds langere tijd Bestuurslid bij 

Schoonmakend Nederland (OSB). Ik ben overtuigd van de toegevoegde waarde 

van een branche vereniging. Het delen van kennis, het hebben van een hecht 

netwerk, het gezamenlijk aan de kaart kunnen stellen van bepaalde zaken bij 

bijvoorbeeld MKB Nederland opdat er lobby voor ons kan plaatsvinden zijn zo wat 

voorbeelden van de meerwaarde. Zoals reeds eerder aangegeven hechten wij 

erg aan de ketensamenwerking en binnen BVP komt de keten voor een deel 

samen. Voor ons is BVP een platform waar ketenkennis kan worden gedeeld en 

samenwerking wordt gezocht en gevonden.  Het geeft inzicht in hoe anderen 

kijken naar onze dienstverlening en op welke wijze wij deze kunnen 

optimaliseren. Mijn invulling als bestuurslid zal die zijn van vertegenwoordiger van 

de belangen van vloeronderhoudsbedrijven en ik hoop dat mijn inmiddels 
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opgedane ervaring als bestuurslid van een andere brancheorganisatie ook van 

toegevoegde waarde kan zijn. 

 

  

 

   

 

Van de voorzitter van MKB Nederland 

 

Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB Nederland schrijft ons: 

"Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar we hebben al weer 

veelbewogen weken achter de rug. 

De verlenging van de lockdown die 12 januari is aangekondigd, hebben we 

allemaal zien aankomen. En toch wordt hiermee opnieuw een tik uitgedeeld aan 

onze leden. We hadden gehoopt in deze periode verder te zijn, dat we juist weer 

voorzichtig aan een slimme heropening konden gaan denken. 

 

Gedurende het kerstreces werd echter steeds duidelijker dat de lockdown van 14 

december jl. het aantal besmettingen en de druk op de zorg onvoldoende zou 

doen dalen. En dan is er nog de ‘Britse variant’ die ook ons land heeft bereikt en 

grote zorgen baart. Ook gedurende het reces is er constant contact geweest met 

het kabinet en de betrokken departementen. 

We hebben er begrip voor dat het kabinet op dit moment niet anders kon dan de 

lockdown verlengen. Duidelijk is wel dat het steunpakket dan fors moet worden 

verbeterd. Bedrijven langer dicht, dan de portemonnee verder open. Het zal bij de 

brancheorganisaties van de gesloten bedrijven niet anders zijn, maar hier 

stromen de problemen en schrijnende verhalen van collega-ondernemers binnen. 

Ze trekken het echt niet meer, de rek is eruit. 

 

Premier Rutte had het tijdens de persconferentie over ‘samen naar de eindstreep’ 
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en dat het een kwestie is van fatsoen en solidariteit om ondernemers te blijven 

steunen. Over die steun zijn we al weken veel en intensief in gesprek met kabinet 

én Tweede Kamer. Het valt me daarbij soms wel op dat lang niet iedereen in Den 

Haag begrijpt hoe het in bedrijven eraan toegaat. En hoe ruimhartig het 

steunpakket generiek tot dusver ook is, dat ondernemers in gesloten sectoren er 

elke week verder op toeleggen. Dat eigen vermogens én privévermogens snel in 

rook opgaan. 

We maken ons daar zeer grote zorgen over. Want áls bedrijven straks weer open 

mogen, dan moet er wel geld zijn om weer voorraden in te kopen, te investeren. 

Vergeten wordt vaak óók dat als een IB-ondernemer geen omzet en dus geen 

winst maakt, hij of zij ook geen inkomen heeft." 

 

Zie voor de gehele brief:   

https://www.dropbox.com/s/a6s6aoatq5ee87a/Bericht%202021%200114.pdf?dl=0  
 

 

  

   

 

 

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. 

 

 

   

  

 


