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Van: Branche Vereniging Projectinrichting <info@bvprojectinrichting.nl>
Verzonden: 2-jun-21 08:28
Aan: info@pkbn.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief bestuur BVP 2 juni 2021

 

Toon deze mail in uw browser.  

  

 

 

 

Nieuwsbrief 2 juni 2021 

 

 

Inhoud 

  
2 juni 2021 

 

1    Voorwoord voorzitter BVP, Lieuwe Steendam 

2    Uitgave van het blad Bedrijfsgoed mei 2021 

3    Het HMC heeft een vacature interieurvakman 

4    Bedrijf van Goud, de firma Peitsman 
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5    Gezamenlijk voorstel om uit stikstofcrisis te komen 

   
 

 

 

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  
2 juni 2021 

 

Weer mooi weer. 

Buiten schijnt de zon, de lucht is blauw, de Coronamaatregelen worden weer 

versoepeld en er is in het algemeen nog veel werk te doen in onze branche! En 

op 1 juni kreeg uw voorzitter zijn tweede prik, wat wil je nog meer? 

 

Er komt weer zicht op het lijfelijk ontmoeten en dat is een belangrijk middel om 

achterstallige zaken weer versneld te kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld om als 

bestuur verdere ontwikkelingen van de BVP samen in een open discussie en 

met open visie te kunnen bespreken. Een brainstorm op afstand haalt de 

snelheid eruit. Je weet dat samen voortgang bewerkstelligen makkelijker 

verloopt als je elkaar in de ogen kunt kijken en ook de lichaamstaal “ mee kan 

spreken”. 

 

De Interieur Collectie Dagen, dat is de InCoDa beurs in Gorinchem, komt er 
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weer aan. Het is gepland van 12 tot en met 14 september. Hier vindt dan 

wederom het Nederlands Kampioenschap Woning- en Projectstoffering plaats, 

de NKWP. De BVP is nauw betrokken bij deze wedstrijd samen met InCoDa, 

InRetail en het HMC. Ook zijn er diverse BVP leden die hier exposeren. Voor 

ons vakgebied wordt deze beurs aantrekkelijker en daarom hebben wij een 

presentatietafel op de beurs waar we u graag ontvangen en bezoekers 

informeren over onze branchevereniging. Gezien onze relatie met de 

organisatie wordt de BVP niets in rekening gebracht. Wij zijn als partner van 

Incoda actief betrokken én met de wedstrijd NKWP om ons vak te promoten én 

met ondersteuning. De BVP staat ook als partner vermeld op hun website. Voor 

verdere informatie over de beurs zie: www.interieurcollectiedagen.nl 

 

Ook de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer wordt weer gehouden in de 

Jaarbeurs in Utrecht van 15 t/m 17 september. Accenten liggen op 

werkplekken, gebouwenbeheer en werkomgeving. Ook hier zal ongetwijfeld 

aandacht worden besteed aan de nieuwe manier van veilig werken na de 

Coronaperiode in kantoren, zorg, onderwijs en thuis. 

 

Laten we hopen, dat we het optimisme en de bereidheid om zo snel mogelijk uit 

de situatie van de afgelopen maanden te komen, kunnen waarmaken met z’n 

allen. Blijf voorzichtig en laten we ons actief beschermen, we gaan al richting 9 

miljoen vaccinaties. Oh ja, buiten schijnt nog steeds de zon en met een mooi 

perspectief ziet de wereld er ineens heel anders uit! 

 

Het bestuur is altijd per mail bereikbaar onder: info@bvprojectinrichting.nl 
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Zoals de meesten van jullie bekend zal zijn stond de uitgave van het blad 

Bedrijfsgoed in mei 2021 in het teken van de binnenschil van gebouwen. De 

Brancheverenigingen NOA en BVP krijgen in dit nummer speciale aandacht, 

evenals het onderwerp binnenklimaat. Onze voorzitter Lieuwe Steendam gaf in 

een uitvoerig interview een overzicht van wat er speelt bij de belanghebbenden 

van onze vereniging. In het bijzonder schonk hij aandacht aan de 

kantooromgeving, die door corona onverwacht in een belangrijke transitie is 

terecht gekomen. En dat heeft natuurlijk direct een invloed op de 

werkzaamheden van onze leden projectinrichters en hun leveranciers. 

Zo geeft Lieuwe in het interview aan ‘’Nu veel mensen thuiswerken door corona 

wordt het kantoor weliswaar veel minder gebruikt.  Maar er zal toch op kantoor 

gewerkt moeten worden en als collega’s elkaar willen zien, bijvoorbeeld voor 

overleg, dan moet de sfeer inspirerend en aangenaam zijn. De sociale functie 

van het kantoor neemt toe. Van onze leden vereist dat de nodige creativiteit bij 

de inrichting. De aankleding van het kantoor en de koffiehoek wordt steeds 

belangrijker. Ons vak wordt daardoor ook creatiever. Het gaat vooral ook om de 

beleving.‘’  

 

Verder komt natuurlijk ook de werving en scholing uitgebreid aan de orde; 

want: ‘’Eén van de problemen waar onze branche de afgelopen jaren mee 

kampte, was het gebrek aan instroom. Onze leden hebben grote behoefte aan 

vakkundig geschoolde medewerkers, zeker nu er veel werk is te doen, maar 

die moeten dan wél beschikbaar zijn. Goede vakmensen zijn hard nodig om de 

opdrachtgevers goed te kunnen bedienen. Ook onze leden fabrikanten en 

grossiers zijn er immers bij gebaat dat hun producten vakkundig worden 
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geïnstalleerd”. 

 

De gehele uitgave van Bedrijfsgoed van 19 mei 2021 vind je hier: 

https://www.flipsnack.com/nucbv/z6k9fwh15c/full-view.html  
 

 

   

De BVP heeft, vooral in de persoon van Lieuwe Steendam, veel contacten in 

de onderwijswereld en dan met name bij de 4 MBO-scholen waar de opleiding 

interieurvakman wordt gegeven. In samenspraak met INretail en BVP wordt het 

onderwijs bij deze scholen ook steeds meer aangepast aan de wensen van de 

markt. Zo is het HMC te Rotterdam overgegaan op het instellen van modules 

en deelcertificaten, zodat korte trainingen en cursussen kunnen worden 

gegeven waarmee men een certificaat voor specifieke werkzaamheden kan 

behalen. Dit natuurlijk naast de "normale" opleidingen. 

Daarvoor zijn echter wel gekwalificeerde opleiders nodig. Het HMC heeft 

daarom behoefte aan een ervaren interieurvakman die (voor 50%) de overstap 

wil maken naar het onderwijs. Mooie combi: voor de helft van de tijd bezig in de 

praktijk en voor de andere helft met het overbrengen van vakmanschap. 
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Men vroeg de BVP hieraan ook aandacht te schenken in de Nieuwsbrief. Bij 

deze.  
 

 

 

 

Bedrijf van goud. Deze maal de firma Peitsman met de respectabele leeftijd 

van 135 jaar.  

   

Het is alweer meer dan 135 jaar geleden dat Koninklijke Peitsman werd 

opgericht. Sinds de oprichting is Peitsman zich steeds meer gaan specialiseren 

als groothandel voor de woning- en projectinrichting. Inmiddels is het bedrijf 

uitgegroeid tot een groothandel met 11 vestigingen door het hele land. In deze 
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vestigingen kan de klant terecht voor het afhalen van producten, maar hij kan 

ook producten (eventueel samen met zijn opdrachtgever) bekijken in de 

vestigingsshowroom. 

 

Het begon op 21 maart 1885 toen de heer G.J. Peitsman, meubelmaker van 

beroep, een magazijn in Rotterdam opende voor meubelmakers- en 

behangersartikelen. Van de jaren vóór de oorlog is weinig bewaard gebleven, 

door het uitbranden van het Gemeentearchief Rotterdam bij het bombardement 

op 14 mei 1940.  

Vanaf 1959 gaat het hard met de groei van het bedrijf, wanneer Jacobus Blok 

de zaak uit nalatenschap overneemt. Dit onder de voorwaarde dat de naam 

Peitsman blijft bestaan. Op dat moment is er een tweede filiaal geopend in 

Breda. Het behang is inmiddels uit het assortiment verdwenen en het bedrijf 

richt zich op tapijt, gordijnen en meubelfournituren. 

In 1984 wordt de Haagse zaak ‘Blitz’ overgenomen, waarna in 1986 het de 

vestiging in Rotterdam verhuist naar het Boterdiep in Rotterdam-Zuid, de 

huidige locatie van filiaal Rotterdam en het hoofdkantoor.   
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In 1987 treedt Peitsman toe tot de handelscombinatie Quintus-groep, met als 

doel ‘de gezamenlijke inkoop en export van fournituren voor de woning- en 

meubelstoffeerderij’. Naast Peitsman maakten onder anderen Kout uit Haarlem 

en Boekholt uit Groningen deel uit van de Quintus-groep. 

Door overname van de 4 vestigingen van Kout in 1999, 2 vestigingen van 

Boekholt in 2004, en opening van de filialen Almelo en Nederweert is Peitsman 

uitgegroeid tot de landelijke groothandel met 11 vestigingen in het land. Naar 

aanleiding van het 125-jarig bestaan in 2010 werd aan het bedrijf het predicaat 

‘Koninklijk’ toegekend.  
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Goede producten en betrouwbare, snelle leveringen zijn bij Koninklijke 

Peitsman de speerpunten. Om dit mogelijk te maken rijden er sinds dit jaar 

naast het bekende wagenpark ook drie Peitsman trailers door het land. Op 

deze wijze blijven wij snel en franco leveren met eigen vervoer. 

Meer weten over Peitsman? Bekijk de website op https://www.peitsman.nl/.  
 

 

 

Gezamenlijk voorstel om uit de stikstofcrisis te komen 

 

Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & 

Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland 

afgelopen maanden de handen ineengeslagen. Samen doen zij een voorstel 

voor een aanpak die de vermindering van de uitstoot van stikstof stevig 

versnelt, de natuur versterkt, boeren toekomst biedt en die weer ruimte schept 

voor nieuwe economische ontwikkelingen. Dat schrijven de zes organisaties 

vanmorgen in een ingezonden artikel in de het FD. 

Breed draagvlak 

‘Bij mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek betekent winst voor de 

één meestal verlies voor de ander, waardoor breed draagvlak tot op heden 

ontbreekt en de impasse voortduurt met alle gevolgen voor natuur en economie 

van dien. Daar willen we uit en dat kan met onze aanpak waar natuur en 

economie beiden beter van worden,’ aldus de organisaties.   
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Gebiedsgerichte aanpak  

Het versnellingsvoorstel van de zes organisaties realiseert in 2030 een 

significant hogere stikstofreductie (40%) vanuit de gezamenlijke sectoren dan 

in de recente wetgeving is voorzien (26%) en met een extra versnelling in de 

eerste jaren. Ook komt er extra ontwikkelruimte (60 mol) om de economische 

ontwikkeling weer vlot te trekken en wordt er extra geïnvesteerd in herstel en 

versterking van de natuur. Essentieel in het plan is de gebiedsgerichte aanpak 

die de organisaties voorstellen. De stikstof-situatie verschilt immers per gebied 

en kan dus ook alleen lokaal worden opgelost, waarbij relevante spelers, zoals 

boeren en natuurbeheerders in het gebied, participeren in plaats van 

maatregelen van bovenaf opgelegd te krijgen. Uit onder andere de uitspraak 

van de Raad van State is verder gebleken dat juridische zekerheid van een 

nieuwe aanpak cruciaal is. In de nieuwe aanpak worden de reductiedoelen 

daarom juridisch verankerd en wordt de voortgang van het programma continu 

gemeten. Indien nodig kan het Rijk bijsturen, op basis van de tweejaarlijkse 

evaluatie.    

Investeringsprogramma  

De nieuwe aanpak vraagt financiële ondersteuning van met name boeren voor 

innovatie, natuur-inclusieve landbouw, agrarisch natuurbeheer, bijvoorbeeld 

vrijwillige verplaatsing naar toekomstbestendige locaties of vrijwillig stoppen. 

Ook het herstel en de versterking van de natuur vraagt om meer middelen dan 

tot nog toe is voorzien. Tot 2030 is jaarlijks € 1,7 miljard aan investeringen 

nodig om alle doelen te behalen zo hebben de organisaties berekend. ‘Dit is in 

het algemeen belang en de kosten van niets doen zijn bovendien op de lange 

termijn vele malen hoger’, aldus de briefschrijvers. ‘Nu al gaan bijvoorbeeld 

miljarden aan nieuwe duurzame investeringen aan ons land voorbij. 

Ook dreigen allerlei noodzakelijke ontwikkelingen (van infrastructuur tot wonen 

en de energietransitie) te sneuvelen.’   

Aanpak verder uitwerken   
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De organisaties vragen de politiek mee te doen en de aanpak verder uit te 

werken. Ook adviseren ze het demissionaire kabinet het plan voor te leggen 

aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees hier de 

aanpak op hoofdlijnen. Voor het integrale rapport klik hier. Dit stuk moet nog 

verder worden doorgerekend en juridisch getoetst door het Planbureau voor de 

Leefomgeving en de Raad van State. 
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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. 

 

 

   

  

 


