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info@pkbn.nl

Van: Branche Vereniging Projectinrichting <info@bvprojectinrichting.nl>
Verzonden: woensdag 8 september 2021 07:59
Aan: info@pkbn.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief bestuur BVP 8 september 2021
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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

  
8 september 2021 

 

De BVP heeft volop activiteiten in september. 

 

De BVP staat op de vakbeurs InCoDA. Zoals eerder gemeld vindt van 12 tot en 

met 14 September de beurs InCoDa plaats in de evenementenhal, Franklinweg 

8, Gorinchem. De BVP staat met een tafel bij de ruimte waar ook de 

wedstrijden voor parket leggen en woning/projectstoffering plaatsvinden. Wij 

staan op B831 en jullie zijn van harte welkom op deze beurs en bij onze BVP. 

InCoDa is een vakbeurs die als één van de weinige gericht is op het vakgebied 

vloeren, wandbekleding, raambekleding, stoffen en toebehoren voor de 

woning- en projectinrichting. Meer info: www.incoda.nl.   
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Circulariteit: Verder hebben we in de vorige nieuwsbrief afgesproken veel 

aandacht aan dit onderwerp te besteden en in deze uitgave geeft ons lid 

Prolance een toelichting op haar MVO jaarverslag. We zijn benieuwd wat onze 

leden de komende tijd aan verder aan ons te melden hebben op dit gebied.  
 

 

En…… er is weer wat meer vrijheid met afstand, dus kom naar onze eerste 

ontmoeting in 2021 en wel op 28 september aanstaande bij Lensen 

Projectinrichters in Zaltbommer, zie verderop nogmaals een reminder, of tot 

ziens op de beurs InCoDa in Gorinchem. 

 

Voor alle informatie: http://info.bvprojectinrichting.nl  
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In onze vorige Nieuwsbrief is een serie gestart over circulariteit in de keten. Na 

het item van G&S met Tarkett over het project voor BrabantWater met Grids 

Ecobase tapijttegel nu een blik op het MVO jaarverslag van Prolance te 

Schiedam. 

 

Danny Voerman, oprichter van de firma verwoordt het als volgt:   

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat in mijn opinie uit 

verschillende belangrijke pijlers. Zo proberen wij met onze klanten en 

opdrachtgevers een circulaire relatie op te bouwen. We geven technisch 

advies, denken mee in het ontwerp, installeren de producten en zorgen voor 

een strak eindresultaat. Een gezonde relatie met zowel onze opdrachtgever als 

de eindgebruiker is ontzettend belangrijk. Als trotse dragers van het PPI-

keurmerk waarborgen we kwaliteit. We willen erin bijdragen om dit net als 

bijvoorbeeld VCA of ISO een vast begrip te maken. Dat geeft extra vertrouwen, 

een verzekering dat we niet zomaar wat doen, maar ons aan landelijke 

afspraken houden. Daar zijn wij zelf bij gebaat, maar vooral ook de 

eindgebruiker.” 

 

Het verslag toont enkele voorbeelden van de bevlogenheid van Prolance; zo 

wordt serieus nagedacht over social return en worden werknemers in dat 

aspect in dienst genomen, wordt uiteraard nauw samengewerkt met de 
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leveranciers op het gebied van circulariteit en wordt waar mogelijk ingegaan op 

de 17 doelen van Sustainable Development Goals of Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen. Daarnaast wordt ook in eigen huis getracht zoveel 

mogelijk duurzame doelen te behalen door middel van zonnepanelen en een 

duurzaamheidscertificaat voor de bedrijfswagens. 

 

Maar er is ook nog wel wat te wensen; Prolance heeft voor de komende jaren 

een aantal doelen gesteld. Zoals het behalen van de ISO 14001-norm 

(milieumanagementsysteem), het verder elektrificeren van het wagenpark en 

meer nadruk op het recyclen van textiele stoffen. 

Een hoofdstukje over het recyclen van marmoleum, tapijttegels, lijmen en 

egalisaties sluit dit interessante MVO jaarverslag af. 

 

https://prolance.eu/  
 

 

  

  

 

We gaan elkaar weer "in het echt" ontmoeten 

 

Het bestuur van de BVP nodigt u graag uit voor de algemene ledenvergadering 
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van de BVP op dinsdag 28 september 2021. De firma Lensen 

Projectinrichters te Zaltbommel biedt graag de ruime locatie aldaar aan. Zo’n 

50 tot 80 personen kunnen daar met voldoende afstand vergaderen. 

 

Het programma in grote lijnen is als volgt: 

15:30 uur     Inloop 

16:00 uur     Opening en presentatie door mevrouw Odette Ex van bureau Ex 

Interiors 

17:00 uur     Algemene ledenvergadering over Statuten, financiën en meer 

17:45 uur     Buffet en bijpraten 

18:30 uur     Sluiting 

 

Het programma wordt t.z.t. wat gedetailleerder en uitgebreid met onderleggers. 

Dit wordt tijdig aan hen die zich voor deze bijeenkomst opgeven per e-mail 

verzonden. 

 

Om verschillende redenen is het belangrijk te weten wie deze middag aanwezig 

zal zijn. Geef u daarom op via het bekende adres: info@bvprojectinrichting.nl. 

  

Op het moment van schrijven hebben zich 74 deelnemers aangemeld. Deed u 

dit nog niet, zie hierboven! 
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Al eerder is gemeld dat de BVP partner is van de Interieur Collectie Dagen, de 

beurs die bekend staat als InCoDa. Deze beurs wordt dit jaar gehouden op 12, 

13 en 14 september in de Evenementenhal te Gorinchem. 

 

Zoals de website van InCoDa vermeldt: 

InCoDa Is dé vakbeurs voor het ontdekken van de nieuwste collecties van 

prominente merken op het gebied van raamdecoratie, vloeren, wandbekleding 

en stoffering speciaal voor de woning- en projectinrichting. Daarnaast ontdek je 

hier de nieuwste (retail)trends en word je geïnspireerd door verschillende 

inspirators uit de branche tijdens lezingen en workshops. Ook beleef je tijdens 

het vakevent het ambacht op verschillende stands, tijdens demo’s en natuurlijk 

ook op het Nationaal Kampioenschap Parketleggen en het Nationaal 

Kampioenschap Woning- en Projectstofferen. 

Veel leden van de BVP zijn op de beurs vertegenwoordigd; Ook de BVP zelf 

geeft acte de présence; voorzitter en secretaris zullen veel aanwezig zijn om 

bezoekers te interesseren voor onze branchevereniging.  

 

Nog wel één opmerking voor de bezoekers:  

Om een zo veilig mogelijke omgeving voor iedereen te creëren hebben we 

besloten dat we vanaf nu een corona-controle gaan uitvoeren tijdens de 

beursdagen van onze events. Je krijgt toegang tot de beurs met een 

vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs. Dit betekent 

overigens niet dat we nu al kunnen afstappen van de maximale capaciteit 

en de 1,5 meter afstandsregel.  

 

Het bestuur hoopt vele leden te ontmoeten tijdens deze beursdagen.  
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Graag vraag ik uw aandacht voor de VNO-NCW/MKB-Nederland-campagne 

Twijfel over vaccineren ? Laat je informeren! 

  

Het coronavirus is nog niet weg en de dreiging van opnieuw oplopende 

besmettingscijfers en overbelasting van de zorg blijft aanwezig. Nieuwe 

beperkende maatregelen die onze ondernemers zo hard raken, liggen dan op 

de loer. Dat is een scenario dat we hoe dan ook moeten voorkomen en een 

hoge vaccinatiegraad is daarvoor cruciaal. Door zich te laten vaccineren 

voorkomen mensen dat ze in het ziekenhuis terechtkomen en raakt de zorg niet 

overbelast. We weten dat in ons land bijna 2 miljoen mensen nog níet zijn 

gevaccineerd. Dat zijn er teveel. 

 

Werkgevers kunnen een rol spelen bij het verhogen van de vaccinatiegraad. 

Daarom zijn we de campagne ‘Twijfel over vaccineren? Laat je informeren’ 

gestart. Er zijn mensen die zich bewust niet laten vaccineren maar er zijn ook 

veel mensen die twijfelen of  niet goed op de hoogte zijn.  Werkgevers kunnen 

helpen om misverstanden over het coronavaccinweg weg te nemen en 

medewerkers wijzen op het grote maatschappelijke belang van vaccineren. 

Hoe? Bijvoorbeeld door via deze link de informatieve poster over het belang 

van vaccineren te downloaden en op te hangen in je bedrijf of de banner met in 

het kort dezelfde boodschap te delen op sociale media of het intranet. Ons 
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persbericht vindt u hier: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/werkgevers-moeten-

vaccinatie-testbewijs-werknemers-kunnen-checken. 

  

Ik hoop dat wij met deze ‘actie’ op jullie medewerking mogen rekenen. Naast 

uw hulp roepen we trouwens ook de hulp in van het kabinet. Wij merken dat 

veel leden steeds meer klem zitten. Zij worden geacht te zorgen voor een 

veilige werkomgeving en klanten en werknemers spreken hen daar op aan. 

Ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om te controleren of werknemers 

gevaccineerd of getest zijn of recent hersteld zijn van een corona-infectie. Ook 

moeten ze de mogelijkheid hebben mensen bij wie dat niet het geval is niet 

zonder meer toe te laten op de werkplek. Voor hen kan dan een andere 

oplossing worden gezocht zoals ter plaatse alsnog testen, thuiswerken of 

beschermende maatregelen. 

  

We houden u op de hoogte.  
 

 

Van het bestuur van de BVP 

Het bestuur van de Branchevereniging heeft een bestuursvergadering op 

vrijdag 10 september 2021. 

Zaken die op de agenda staan zijn onder meer :  

 Herziene statuten en huishoudelijk reglement 

 Financiën 2021 + begroting 2022 
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 Rooster van aftreden bestuur en Raad van Toezicht 

 BTW regeling voor verenigingen en stichtingen 

 Social media 

 Werven en opleiden van nieuwe personeelsleden 

 

 

  

   

 

 

 

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. 

 

 

   

  

 


