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Onderwerp: Nieuwsbrief bestuur BVP 30 juni 2021
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Inhoud 
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1     De voorzitter op reportage 

2     We gaan elkaar weer ontmoeten! 

3     Reken je niet rijk! 

4     Ter Horst Wonen en Projecten is het Bedrijf van Goud 
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5     Bestuursmededelingen   

   
 

 

 

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  

 

30 juni 2021 

 

 

HMC opleiding Interieurvakman woning- en projectstoffering in 

Rotterdam volop in ontwikkeling! 

 

 

Bij een bezoek aan het Hout- en meubileringscollege te Rotterdam vertelt de 

vakleraar Jaap Stolze me trots dat ze momenteel een nieuwe opleidingsruimte 

aan het opzetten zijn, waarbij deze vakgroep coördinator gelijk laat zien dat hij 

ook het vak van egaliseren en afwerken nog steeds verstaat. Ook de 

werkplekken zijn door hem getimmerd en afgewerkt.   
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De voorbereidingen voor het nieuwe praktijklokaal in volle gang 

 

 

Momenteel heeft het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam zo’n 35 

leerlingen hetgeen een aanzienlijke stijging betekent ten opzichte van enkele 

jaren geleden. Samen met Jeroen van der Drift, de teamleider van deze 

opleiding en die van Interieuradviseur, heeft Jaap Stolze alle  

mogelijke inzet en enthousiasme in de opleiding gestoken. 

De nieuwe ruimte biedt ook gelegenheid om de nieuw opgezette 

deelopleidingen te kunnen uitvoeren. Deze sessies zijn pas gestart en hebben 

enige aanlooptijd nodig. Duidelijk is wel dat deze vorm van 

opleiden steeds meer in een behoefte gaat voorzien. Zeker als er 

sprake is van zij-instroom bij de bedrijven van mensen die ook het 

vak willen leren maar, gezien de leeftijd bijvoorbeeld, eerder kiezen voor 

deelopleidingen van bijvoorbeeld egaliseren, leggen van linoleum, leggen van 

PVC stroken, trappen, plinten ed. 

Op 5 juli is er een voorlichtingsdag bij het HMC voor werkgevers in onze 

branche waarin wordt gesproken over zij-instroom via het UWV. In September 

organiseert het HMC een speeddate voor de werkgevers in de regio Rotterdam 

met eventuele toekomstige werknemers. Enfin, genoeg te doen bij het HMC. 

Meer weten: volg de ontwikkelingen ook op de website of neem contact op: 

www.hmcollege.nl  
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We gaan elkaar weer "in het echt" ontmoeten 

 

Laten we hopen dat de positieve stemming over het coronavirus aanhoudt en 

dat alle beperkingen achterwege blijven. Dan hebben wij als vereniging weer 

de mogelijkheid om elkaar te gaan ontmoeten. Het bestuur bereidt een 

algemene ledenvergadering voor als "hallo hoe gaat het"-bijeenkomst. Er zal 

naar we hopen ook een inhoudelijk onderwerp aan de orde komen. 

We hebben nog geen gedetailleerd programma; wel staat de datum vast. 

 

Houd de tweede helft van de middag van donderdag 23 september vast 

vrij.  
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Reken je niet rijk! 

 

Hybride werken is het nieuwe buzzword. Want ja, nu we samen stap voor stap 

het coronavirus weten uit te bannen, kunnen honderdduizenden thuiswerkers 

straks weer naar kantoor. Maar dan toch zeker niet de hele week, is de 

verwachting bij velen. Wie zit er op te wachten om straks weer in een langzaam 

rijdende kolonne ronkende personen-, vracht en bestelauto’s te staan, rijen dik 

op oneindig lange snelwegen? Of in een kluitje zwetende OV-reizigers, onrustig 

opeengeperst in de verder overigens smetteloos gerestaureerde blauwwitte 

treincoupé? 

  

Minder woon-werk-verkeer 

Er is ook veel te zeggen voor hybride werken, deels op kantoor en deels thuis. 

Het levert een betere balans op tussen werk en privé en minder woon-werk-

verkeer. Dat laatste is goed nieuws als het gaat om het behalen van de 

klimaatdoelen. 

  

Van 3,5 naar 7 uur thuiswerken 

Maar laten we ons ook niet te snel rijk rekenen als het gaat om de afname aan 

mobiliteit die daarmee gepaard gaat. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

(KiM) bracht deze week een onderzoek naar buiten, waarin voorspeld wordt dat 

het aantal thuiswerkers naar verwachting zal toenemen van 30 naar 40 procent 

van alle werkenden. Dit betreft dan een stijging van ongeveer 3,5 uur 

thuiswerken vóór corona naar 7 uur na corona. 
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Goede afspraken maken 

Niettemin schat het KiM dat 70 á 80 procent van alle organisaties al bezig is 

met het organiseren van  ‘the best of both worlds’. Meer thuiswerken dus, maar 

zeker ook ruimte voor sociaal contact en lekker samenwerken als een team op 

kantoor. Hier goede afspraken over maken kost even tijd, want het gaat immers 

om maatwerk binnen ieder bedrijf.   

  

Blijven investeren in infrastructuur 

Ondertussen moeten we niet vergeten om te blijven investeren in infrastructuur. 

Onze groeiende economie en bevolking plus de realisatie van nieuwe 

woningen en bedrijventerreinen vragen hier ook om. Ook die mensen willen 

dadelijk immers gewoon naar hun werk kunnen. Dat betekent dat de partijen 

die straks aan het formeren slaan en het demissionaire kabinet dat met de 

komende begroting bezig is, hier terdege rekening mee moeten houden.  

  

Onderhoud en nieuwe investeringen 

Zo zou het kabinet al voor 2022 kunnen besluiten om meer middelen vrij te 

maken voor onderhoud. Er ligt voor 500 miljoen aan werk klaar bij 

Rijkwaterstaat en snelle actie is nodig om wegen, bruggen en sluizen in stand 

te houden. Dit kan zonder stikstofvergunning dus er is geen excuus voor verder 

uitstel. Ook als het gaat om nieuwe investeringen liggen er goede plannen 

klaar. Denk aan de aanleg van lightrail en andere noodzakelijk projecten in het 

openbaar vervoer. Nu beginnen betekent dat we straks écht kunnen genieten 

van het nieuwe hybride werken. 

  

Marco Wiesehann, beleidssecretaris mobiliteit MKB 
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De laatste bijdrage van een BVP bedrijf ouder dan 50 jaar, het Bedrijf van 

Goud. 

Deze maal Ter Horst Wonen en Projecten te Almelo.  
 

 

Het bedrijf Ter Horst is omstreeks 1934 gestart, toen als Ter Horst Meubelen 

en iets later beter bekend als Ter Horst Woondekor. Inmiddels is de 

onderneming omgedoopt naar Ter Horst Wonen en Projecten, een naam die 

wat meer aansluit bij de huidige tijd. 

Tot de 80er jaren was Ter Horst een woonwinkel bedrijf, met uitsluitend 

particuliere klanten. Gevestigd aan de Sluiskade in Almelo. In de 80er jaren 

tijdens de oliecrisis, was de handel zo slecht dat men er voor koos om niet 

meer te blijven wachten in de winkel op klanten maar er op uit te gaan. In 

Almelo waren op dat moment grote Philips bedrijven gevestigd; één van die 

bedrijven, dat nu Benchmark heet was de eerste grote projectklant. 

In 1992 verhuisde Ter Horst naar het huidige pand aan de Windmolen in 

Almelo. Een mooi pand met goede uitstraling en een groot magazijn. Ter Horst 

is sinds het einde van de oliecrisis altijd een stabiel bedrijf geweest. Zeer relatie 

gedreven, eigenlijk alleen maar vaste klanten en zeer sterk in renovatie 

activiteiten.  
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In 2008 is het bedrijf overgenomen door Wilfred Koek, de huidige eigenaar. 

Goede timing zo aan het begin van de banken crisis, maar dat viel achteraf erg 

mee. Natuurlijk moest ook worden ingeleverd maar door een goede spreiding in 

sectoren van de vaste klanten werd daar goed doorheen gekomen. Sterker 

nog, Ter Horst breidde verder uit. In de interieurbouw was geen werk te vinden 

en in die tijd was dus nieuw personeel vinden een stuk eenvoudiger. 

In 2017 is het gehele pand verbouwd, kantoren en showroom compleet gestript 

en nieuw gemaakt. Voor alle medewerkers een fantastische vernieuwing. Op 

dat moment is Ter Horst ook gestart met houten vloeren en kwamen er weer 

meer particulieren over de vloer. Sindsdien is er een echte groei ingezet, veel 

jonge jongens in opleiding en een vaste kern die zorgt voor de rust en 

begeleiding. Op dit moment bestaat Ter Horst naast het onderdeel Wonen en 

Projecten uit: Het Paleis  (een woonwinkel in Enschede), Vloertotaal Oost (het 

gietvloeren bedrijf), Parketmeester Twente (het houten vloeren bedrijf) en MCS 

Comfort waar innovatieve keukens worden verkocht voor met name de invalide 

medemens. Kortom Wilfred en de zijnen vervelen zich niet en zijn volop in 

beweging.  

www.terhorstprojecten.nl 
 



9

 

Van het bestuur van de BVP 

 

We laten de tweewekelijkse frequentie van onze Nieuwsbrief in de komende 

vakantieperiode even los. De eerstvolgende BVP Nieuwsbrief zal verschijnen 

op woensdag 28 juli, de daarop volgende op woensdag 25 augustus. Daarna 

zal de Nieuwsbrief weer gewoon om de twee weken verschijnen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Als het goed ontvingen de leden van de BVP zeer onlangs een presentje als 

groet voor de zomer. Wij herhalen graag de volgende wens van het bestuur 

aan de leden. 

 

De zon schijnt weer volop dezer dagen; veel coronaperikelen liggen achter ons 

en we zijn best toe aan een paar zorgeloze weken. 

Het bestuur van de Branchevereniging Projectinrichting wenst je van harte toe 
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dat je in de komende vakantietijd de meeste problemen achter je kan laten en 

dat je met je geliefden van een fijne vakantie kan genieten. 

We hopen dat de gunstige vooruitzichten bewaarheid worden zodat we in 

september als BVP-leden weer “lijfelijk” bijeen kunnen komen. Een soort “we 

mogen weer bijeenkomst”, waar we elkaar ontmoeten en weer uitgebreid 

kunnen bijpraten. 

Maar voor dit moment: nogmaals een fijne vakantie toegewenst! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

We herinneren ook aan het fotowedstrijdje, dat aan het presentje verbonden is.  

 

Wie maakt de mooiste foto van iemand of iets met onze zonneklep op? 

Inzenden voor 10 september 2021 op info@bvprojectinrichting.nl. Het 

dagelijks bestuur is de jury. Prijs: afgedrukte foto in lijstje + cadeaubon 

bol.com. En vooral publiciteit en roem! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nogmaals een fijne vakantie gewenst! 

   
 

 

 

 

 

 

   
 

  

   

 

Copyright © Branche Vereniging Projectinrichting. Alle rechten voorbehouden. 
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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. 

 

 

   

  

 


