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(Bovenstaande is ontwikkeld door de InRetail organisatie, waarmee de Branchevereniging 

Projectinrichting graag samenwerkt op het gebied van instroom en opleiden van vakmensen) 

 

De opleiding Interieur Vakman wordt weer gepropageerd op de open dagen van de instellingen 

die deze specifieke opleiding bieden. Belangrijk voor onze branche die nu en in de toekomst 

kundig personeel nodig heeft. Om kennis te maken met de opleidingscentra ben je natuurlijk 

welkom, en natuurlijk ook als jullie met een potentieel nieuwe leerling het opleidingscentrum 

willen bezoeken. 

Het aantal studenten stoffeerder en allround stoffeerder in leerjaar 2020-2021 was ca. 110. 

Medio september van dit jaar zijn ca. 60 nieuwe leerlingen gestart met de opleiding 

Interieurvakman stofferen. Maar ook de komende tijd moeten we alle zeilen bijzetten om de 

instroom van leerlingen te bevorderen. De concurrentie op de “doe markt”  is hevig. Op ieder 

vakgebied heerst een groot tekort aan vakmensen. 

Hieronder de informatie over de komende open dagen:  

 2 november: Deltion College – Mozartlaan 15 – 8031 AA Zwolle. Aanmelden via de 

website: www.Deltion.nl/opendag. Hier kun je op verschillende tijden inschrijven. 

 6 november: Summa College wonen en design – de Run 4250 – 

5503 LL Veldhoven www.summacollege.nl/opendagen 

 13 november 10.00-14.00 uur – HMC Rotterdam – Erasmuspad 10 – 

3052 KP Rotterdam www.hmcollege.nl/actueel/opendag 

 7 en 8 december: ROC Midden Nederland – Harmonielaan 2 – 

3438 EB Nieuwegein www.rocmn.nl/open-dagen 
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Op de vermelde website kun je de openingstijden en ook de open dagen in de eerste helft van 

2022 terugvinden. Wij zullen hier begin 2022 ook nader op terugkomen. 

De komende tijd zijn er positieve ontwikkelingen om de opleidingscentra uit te breiden zowel in 

Noord-Holland als Noord-Nederland. Dat is hoopgevend, maar verplicht ons ook om hieraan 

positief bij te dragen middels hulp te bieden in de vorm van kennis, materiaal en vooral….. 

leerlingen! 

 

Circulariteit. 

In deze uitgave o.a. ook de milieurapportage van de IVC Groep, dank daarvoor. De komende 

tijd zullen we aandacht blijven besteden aan de activiteiten van onze BVP leden op dit 

belangrijke terrein.    
 

 

 

 

 

 

Ledenaantal Branchevereniging Projectinrichting 

 

Het ledenaantal van de BVP groeit snel. In de begroting voor 2022 wordt conservatief gerekend 

op een ledenaantal van 120 (uitgaande van de 117 leden bij het opstellen van de begroting in 

juni ). Door een snelle aanwas is het ledental nu (20 oktober 2021) al gestegen tot 123. En 

enkele projectinrichtingsbedrijven zijn positief gestemd en zullen zich naar we hopen spoedig 

aanmelden.  

Zij zien met name onze inspanningen op het gebied van werven en opleiden van nieuwe 
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medewerkers als een positief punt en hebben daarnaast uiteraard de wens om collega's te 

ontmoeten. Wat ook meespeelt is het feit, dat de BVP langzamerhand een echte ketenpartij aan 

het worden is. Van fabrikant en groothandel, projectinrichter tot vloeronderhoudsbedrijf in de 

ruimste zin des woords.  

Dat in deze keten ook de circulariteit een steeds grotere rol gaat spelen is duidelijk. Ook dat 

wordt door potentiele leden herkend; als individueel bedrijf hikt men hier soms nog tegenaan, 

door contacten binnen de BVP en door inspanningen van de BVP zelf wordt men soms een 

beetje verder geholpen.  
 

  

 

De website van de BVP omschrijft het vooralsnog zo: 

 

Missie: 

Het verenigen, verbinden en ondersteunen van ondernemers in de projectinrichting.  

Visie: 

De kerntaken van de Branchevereniging Projectinrichting zijn collectieve belangenbehartiging, 

brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven. Het zwaartepunt van het beleid in 

de jaren 2020 -2023 wordt gericht op duurzaamheid, kwaliteit en scholing/werving vaklieden. 

 

 

 

Precies wat de huidige en de potentiele leden herkennen in de BVP.  

 

De ledenlijst is uiteraard te downloaden van de BVP-website (leden/BVP downloads). 

U kunt deze ook hier vinden: 

https://www.dropbox.com/s/sx8oo2qvl0jlp2p/BVP-lid%20per%202021%201019.pdf?dl=0 
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Afgelopen zomer bood VNONCW-MKB de toenmalige informateur mw. Hamer namens meer 

dan 50 burgemeesters en enkele ondernemersorganisaties een manifest aan waarin zij hun 

zorgen uitten over het vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland. De afgelopen 

maanden heeft MKB gemerkt dat de zorgen over ons vestigingsklimaat niet alleen bij 50 

burgemeesters en ondernemers(organisaties) leven maar dat er een gedeeld besef is in het 

hele land. Men ziet ook dat de zorgen erover toenemen, bijvoorbeeld door de recente 

plotselinge lastenverzwaringen voor bedrijven, met negatief effect op de investeringen die in 

Nederland worden gedaan. 

  

Meerdere partijen gaven aan het manifest mee te willen tekenen. In totaal hebben meer dan 

120 organisaties zich nu aangesloten bij het manifest. Onder de ondertekenaars zijn onder 

meer alle gedeputeerden van Economische Zaken van de provincies, diverse (prominente) 

hoogleraren en universiteitsbestuurders, de Vereniging van Hogescholen, MBO-Raad, de VO- 

en PO-Raad, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en individuele bestuurders van 

bijvoorbeeld de topsectoren.  

  

Afgelopen week ging VNONCW-MKB daarom weer naar buiten over dit onderwerp. Dit door het 

manifest opnieuw aan te bieden aan de twee nieuwe informateurs, er wordt hiervoor aandacht 

gevraagd via de reguliere media en er zal ook via de (social) media aandacht voor worden 
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gevraagd. Hieronder treft u  het manifest aan. 

https://www.dropbox.com/s/vxao7e1zr79p3pt/manifest%20vestigingsklimaat%20eindversie%20-

%20oktober%202021%20def.pdf?dl=0 

 

Om in één oogopslag helder te maken waar het om gaat nog een infographic over dit 

onderwerp:  

https://www.dropbox.com/s/jhyfa4f6qivdo4n/25374%20VNO-NCW%20-%20MKB-

Nederland%20Infographic%20Vestigingsklimaat%20DEF.jpg?dl=0  
 

 

 

 

  

 

 

 

In onze serie over circulariteit, duurzaamheid, MVO deze maal een artikel over 

de IVC Group. 

 

Onze reis naar zero impact in 2040 

 

Door een duurzame aanpak te combineren met geavanceerde productinnovatie streven we 

ernaar om het voortouw te nemen op het gebied van milieuvriendelijke vloeren. Naast de acties 

die we in het verleden al hebben genomen om onze impact op het milieu te verkleinen, bevat de 

IVC Journey 2040 gewaagde doelstellingen voor de productie van tapijttegels, LVT en 

heterogeen vinyl die ons zullen helpen een betere toekomst te bereiken. We weten ook dat 

echte duurzaamheid niet alleen gaat over hoe we producten maken en daarom stellen we 

belangrijke doelen voor onze culturele en ethische ontwikkeling. 

Bij IVC Commercial zetten we in op de circulaire benadering van vloerbedekking door 
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innovatieve commerciële oplossingen te ontwerpen en te produceren met het oog op de 

toekomst. Op weg naar zero impact in 2040 werken we aan het terugdringen van de CO2-

uitstoot en de realisatie van een gesloten productie voor onze tapijttegels, LVT en heterogene 

vinylvloeren. 

 

Hoe in de praktijk? 

 

Wind  

In 2014 bouwde IVC Group een on-site windpark in Avelgem. De drie windturbines genereren 

ongeveer 11.000 MWh duurzame energie per jaar. Met deze schone energie voorzien we onze 

eigen productiefaciliteiten en elektrische vrachtwagens in Avelgem van stroom. Wat we niet zelf 

verbruiken geven we terug aan het net. 

Water 

Voor de productie van hoogwaardige vinylvloeren is koelwater nodig. Dit koelwater absorbeert 

de warmte in de verschillende productiefasen. IVC Commercial heeft geïnvesteerd in een 

gedurfd experiment waarbij het oppervlaktewater van de Schelde als secundair koelmiddel 

wordt gebruikt in onze fabriek in Avelgem. 

Met een minimale hoeveelheid energie wordt het rivierwater opgepompt en langs het 

kringloopsysteem van het proceskoelwater gestuurd. De thermische energie wordt uitgewisseld 

via warmtewisselaars zodat er geen direct contact is tussen het rivierwater en het proceswater. 

Het Scheldeproject heeft geleid tot een verhoging van de energie-efficiëntie in de productie van 

LVT en heterogeen vinyl met 30%. Bovendien leverde het kringloopsysteem een daling van 

40% op in het proceswaterverbruik tussen 2010 en 2019. 

Zon 

Het iconische Flooring Development Centre (FLDC), de thuisbasis van onze commerciële 

afdelingen en ontwerpafdelingen, gebruikt zonnepanelen om de energie te leveren die nodig is 

om de innovatieve vloeroplossingen te bedenken. De panelen zijn goed voor 40% van de totale 

energiebehoefte van het FLDC. 

Lucht 

De productie van luxevinylvloeren vereist koeling op een aanzienlijk lagere temperatuur dan wat 

met het Scheldeproject kan bereikt worden. Daarom heeft IVC gekozen voor de op één na 
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beste oplossing: natuurlijke en biologisch afbreekbare gassen die volkomen veilig en 

onschadelijk zijn voor de ozonlaag. Vrije of dynamische koeling wordt toegepast wanneer de 

buitentemperatuur lager is dan de temperatuur van het proceswater. Door geen gebruik te 

maken van warmtewisselaars of andere gadgets is dit 40% energiezuiniger dan mechanische 

koeling. 

Gerecyclede materialen 

IVC Group recycleert al vinylafval dat vrijkomt bij de fabricage van producten sinds 1997. We 

collecteren vinylresten en overtollige vinylpasta en hergebruiken het voor de productie van LVT 

en heterogeen vinyl. In elke recyclingfaciliteit verwerken we jaarlijks 20.000 ton pvc-afval wat 

betekent dat we in totaal ongeveer 100.000 ton vinylafval recycleren per jaar.            

Gerecyclede grondstoffen 

Gerecyclede materialen vinden hun weg naar oplossingen van IVC Commercial. Ze zijn goed 

voor 35 tot 50% van onze LVT-vloeren gemaakt van gerecycled pvc. Daarnaast zijn onze 

tapijttegels voorzien van hoogwaardige garens met een gehalte aan gerecycled polyamide tot 

40%. We ondersteunen op grote schaal het EU Circular Flooring-project door een manier te 

zoeken om vinylvloerbekleding na consumptie te recyclen tot een materiaal dat we kunnen 

gebruiken voor nieuwe vloerbedekkingen. 

Terugwinningsprogramma voor tapijttegels 

ReCover. Zo heet ons terugwinningsprogramma voor tapijttegels waarbij oude tapijttegels uit de 

afvalstroom worden gehaald. ReCover aanvaardt elk tapijt – niet enkel tapijttegels van IVC – 

voor recycling tot geregenereerde grondstoffen en secundaire brandstof. 

 

Voor verdere info: https://www.ivc-commercial.com/nl-be/wie-is-ivc/slimme-duurzaamheid 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

We hopen dat we in 2022 weer een Nieuwjaarsbijeenkomst kunnen houden zoals we dat tot en 

met het jaar 2020 gewend waren. 

TFD Floortile in Dalfsen bood aan om in haar ruime onderkomen bijeen te komen 

Reserveer de datum vast: dinsdag 25 januari 2022 van 16:30 tot 18:30 uur  
 

 

 

 

 

Spreuk van de maand  

 

 

 

 

Wees niet bang om te falen. Je hoeft het maar 
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één keer bij het juiste eind te hebben. 

Drew Houston (oprichter Dropbox)  
 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

   

  

 


