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info@bvprojectinrichting.nl

Van: ab.sprong@ziggo.nl
Verzonden: 17-feb-21 08:35
Aan: BVP-lid 
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief bestuur BVP 17 februari 2021

 
 

Van: Branche Vereniging Projectinrichting <info@bvprojectinrichting.nl>  
Verzonden: 17‐feb‐21 08:22 
Aan: ab.sprong@ziggo.nl 
Onderwerp: Nieuwsbrief bestuur BVP 17 februari 2021 
 

 

Toon deze mail in uw browser.  

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Inhoud 
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17 februari 2021 

 

1    Voorwoord voorzitter BVP, Lieuwe Steendam 

2    Stoelonderhoud.nl stelt zich voor als nieuw lid 

3    Werven en opleiden van vaklieden 

4    Bedrijf van goud; Van Voorst Projektendienst 

5    De derde corona-monitor komt eraan 

6    MKB: Ondernemen voor een brede welvaart  

   
 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  
17 februari 2021 
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Bericht van de voorzitter. 

 

Het kan vriezen en het kan dooien! 

Het weer van de afgelopen week geeft precies de situatie aan waarin we 

eigenlijk altijd zitten: het kan alle kanten opgaan. Gaat het economisch voor de 

wind, dan kan vervolgens een economische crisis ons treffen. Of, zoals nu het 

geval is, zelfs een virus. Hierop valt haast niet te plannen, maar als we ons 

richten naar de grilligheid van het weer heeft iedereen privé zijn maatregelen 

allang genomen. We hebben winterjassen, regenjassen, korte broeken en 

lange broeken. Sportieve kleding of wat meer gekleed. We hebben veelal in 

ruime mate hierin geïnvesteerd. 

 

Ook als bedrijf zijn velen erop berekend dat het niet ieder jaar feest is. We 

moeten ook hier rekening houden met het vaststaande feit: het kan vriezen en 

het kan dooien. En wat momenteel voor de één nog tamelijk goed loopt, 

namelijk de omzet in de projecten, is voor de particuliere handel sinds de 

laatste lock-down ineens een stuk moeilijker geworden. Ook onze leden die 

een “gemengd bedrijf” hebben, dus zowel particuliere als projectenklanten, 

merken dat in hun eigen onderneming. 

 

In het verleden, toen ik zelf nog verantwoordelijk was voor de Nederlandse 

projectendivisie van een grote fabrikant, zagen we steeds meer verschil 

ontstaan tussen deze twee marktsegmenten. De projectenomzet was veelal 

vastgezet over een langere periode terwijl de consumententak snel 

omzetverlies op de kortere termijn ondervindt. Beide segmenten vereisen een 

duidelijke lange termijnvisie om in deze situatie juist niet tot een overreactie te 

komen. En dit kan als de basis van een bedrijf gezond is en niet alleen de 

hoogte van de winst telt. 

 

Volgens het vakblad “de Architect” was in 2020 tot en met juli een duidelijke 

terugval, echter was deze vakgroep in de 2e helft van het jaar minder 

pessimistisch. De diepte van de dip bij de architecten bepaalt mede de te 
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verwachten effecten in de projectenwereld wat nieuwbouw- en verbouwplannen 

betreft maar ook wanneer hiervan effecten voor ons merkbaar zullen zijn. Deze 

indicator zullen we dan ook blijven volgen. 

 

Zoals verderop in onze nieuwsbrief staat aangekondigd, gaan we ook bij onze 

leden weer vragen naar de situatie bij jullie om de Corona-Monitor te 

actualiseren. Deze gegevens, op neutrale basis uiteraard, worden ook gedeeld 

met het MKB om zo een totaaloverzicht onder haar leden te kunnen 

samenstellen. Alvast dank voor jullie medewerking! 

 

Bedrijf van Goud: 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd starten we vandaag met de 

rubriek “een bedrijf van Goud”. Van Voorst Projektendienst uit Ede trapt 

hiermee af. Er zitten nog meerdere in de pen. Cotap zal nummer 2 in de rij zijn. 

Veel leesplezier. 

 

 

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

 

 

 

 

Ons nieuwe lid, Gert Oostenbrug van Stoelonderhoud.nl stelt zich 

voor: 
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Stoelonderhoud.nl kiest ervoor vol in te zetten op onderhoud. Met meer dan 30 

jaar ervaring in kantoorinrichting, zowel zakelijk als zorg en onderwijs, mag je 

gerust zeggen dat wij er verstand van hebben. Maar bovendien omdat goed 

onderhoud voordeel oplevert voor iedereen. Je verlengt de levensduur van al je 

meubilair én je zorgt voor een plezierige werkplek, waar alles naar behoren 

functioneert. Met tevreden en gezonde medewerkers als resultaat, mensen die 

optimaal hun werk kunnen doen. 

  

Onderhoud is vaak sluitpost op de begroting. Toch zien wij dat het onderhoud 

van bureau- en werkstoelen − maar ook ander kantoormeubilair − een groeiend 

onderdeel vormt van ons werk. Bij dagelijks gebruik hebben de bewegende 

delen zeker ieder jaar een smeerbeurt nodig. En ook de vele 

bedieningsknoppen vragen om een stuk onderhoud. Ze krijgen last van slijtage, 

kunnen defect raken of toe zijn aan vervanging. Denk ook aan zittingen en 

ruggen: door ze te vervangen krijgen stoelen een tweede leven. 

  

Stoelonderhoud.nl heeft altijd een schaalbare oplossing paraat voor iedere 

organisatie. Zo kunnen wij je steeds op maat helpen. Stoelonderhoud op locatie 

bijvoorbeeld, in bulk of per stuk: wij doen het snel, efficiënt en vakkundig. 

Werkplekonderzoek met een persoonlijk zitadvies, advies over (gehele of 

gedeeltelijke) vervanging van meubilair of de inrichting van de kantoorruimte? 

Je bent van harte welkom bij ons. We kijken naar de huidige werksituatie om 

een indruk te krijgen van de manier waarop alles geregeld is in een organisatie. 
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Pas wanneer meubilair echt ‘af’ is, gaan we uitkijken naar nieuw. 

 

Zie ook: http://www.stoelonderhoud.nl  
 

 

 

 

 

 

 

Werven en opleiden van vaklieden 

 

Je weet dat de BVP erg betrokken is bij de opleidingen voor vaklieden in onze 

branche. In de toekomst dreigen tekorten, zo ze er nu al niet zijn en op allerlei 

fronten worden activiteiten ontplooid om ervoor te zorgen dat er voldoende 

interieur vaklieden komen. Zo gaat het Hout- en meubileringscollege te 

Rotterdam er toe over om naast de reguliere BBL-opleiding ook deelcertificaten 

te verstrekken. Vele lezers zullen daarvan bericht hebben ontvangen. 

 

De coronacrisis maakt dat geïnteresseerde studenten en cursisten de scholen 

en open dagen minder makkelijk vinden. Daarom vragen we je om ons te 
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helpen meer bekendheid te genereren.  

Zoals je weet bieden alle scholen een twee- en driejarige BBL opleiding 

Interieurvakman aan, waarbij studenten gaan werken én leren. Daarnaast 

worden ook diverse 2-/3-daagse cursussen en trainingen aangeboden voor 

stoffeerders die al in de branche werkzaam zijn en hun kennis willen 

verbreden.  

In Rotterdam, Zwolle, Nieuwegein en Veldhoven staan bevlogen opleiders klaar 

om studenten op te leiden tot interieur-vakman. 

Kijk naar https://hmcollege.nl, http://www.deltion.nl, http://www.rocmn.nl  

en http://www.summacollege.nl. 

   
 

 

 

 

 

Bedrijf van Goud  

 

 

Van Voorst Projektendienst is al ruim 60 jaar werkzaam als projectstoffeerder. 

Over een bedrijf van goud gesproken! Van Voorst stoffeert vloeren met harde 

en zachte vloerbedekkingen en verzorgt raamdecoraties zoals gordijnen, 

lamellen, vitrages en zonweringen. Vanuit Ede stofferen ze projecten voor 

bedrijven en instellingen door heel Nederland. De zorg voor het project staat bij 

hen centraal, door persoonlijke begeleiding en hoogwaardige kwaliteit als 

basis. 

   

Geschiedenis 
De geschiedenis van Van Voorst Projektendienst gaat terug tot 1 januari 1959. 

Toen richtte Henk van Voorst sr. het bedrijf op aan de Verlengde Maanderweg 
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in Ede. Hij begon echter niet met vloeren, maar met het bekleden van 

voornamelijk auto’s en caravans.  
 

 

 

 

Na twee grote verbouwingen nam zoon Henk jr. in 1969 het bedrijf over. Op 24 

oktober 1986 verhuisde Van Voorst naar de Elleboog 13 in Ede en hier zijn ze 

tot op heden nog steeds gevestigd  
 

 

 

 

In 1992 kwam Peter Fiering in dienst en in 1994 nam Kitty (de vrouw van Henk) 

het bedrijf over. In 2001 gaf Kitty het roer uit handen aan haar zoon Peter en 

nog steeds is hij de eigenaar van Van Voorst Projektendienst. In 2019 vierde 

Van Voorst Projektendienst hun 60-jarig jubileum en ze zijn terecht trots op het 

bedrijf dat nog steeds met de hoogste kwaliteit de mooiste vloeren legt! 

 

Zie ook: http://www.vanvoorst.nl  
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Wij meten weer de temperatuur van de 

branche  

 

 
 
 
Zoals al eerder aangekondigd, zal in de tweede helft van februari een derde vragenlijst aan de 
BVP‐leden worden toegezonden in het kader van de corona‐monitor. 
We tonen hieronder nogmaals de infographic met de resultaten van de tweede vragenronde:
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De bedoeling van de derde ronde eind februari is na te gaan of er verschuivingen zijn 
opgetreden. We nemen zogezegd de temperatuur op van de branche.  
Zoals al eerder geschreven is dit belangrijk om eventueel later te kunnen aantonen dat 
overheidssteun al dan niet noodzakelijk is. 
Het bestuur hoopt dat veel leden weer de korte vragenlijst invullen en retourneren. De 
beantwoording is geheel anoniem; de ingezonden formulieren worden na verwerking 
vernietigd. 
   

 

 

 

 

 

   

Ondernemen voor Brede Welvaart 

 

MKB-Nederland en VNO-NCW presenteerden op 10 februari hun nieuwe visie: 

'Ondernemen voor Brede Welvaart'. Na een uitgebreide dialoog met hun leden 

en de samenleving kiezen zij voor een nieuw kompas. Dat richt zich op het 

bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame 

leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk 
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te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen 

voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met 'Brede 

Welvaart' als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en 

de samenleving willen de ondernemersorganisaties vormgeven aan een nieuw 

Rijnlands model. 

Kansenongelijkheid aanpakken 

'De welvaart in Nederland bereikt niet iedereen automatisch. Mensen maken 

zich zorgen over zekerheden als een baan, een woning en de toekomst van 

hun kinderen’, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. 'De 

kansenongelijkheid in Nederland is toegenomen en de verduurzaming van 

onze samenleving gaat niet snel genoeg. Het bedrijfsleven voelt zich 

medeverantwoordelijk om hier verandering in te brengen. Ook kunnen wij de 

overheid niet alleen belasten met maatschappelijke problematiek.' 

MKB Nederland vatte de uitwerking van de uitgebrachte visie samen in een 

infographic. Je vindt deze hier: 

https://www.dropbox.com/s/y5v2bbbshoiy33d/vno-ncw-mkb-inlay-12.pdf?dl=0 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

Copyright © Branche Vereniging Projectinrichting. Alle rechten voorbehouden. 

 

Ons algemene e-mailadres is: 

info@bvprojectinrichting.nl 



12

 

 

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

 

 

   

  

 


