ab.sprong@ziggo.nl
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Branche Vereniging Projectinrichting <info@bvprojectinrichting.nl>
woensdag 17 november 2021 08:46
ab.sprong@ziggo.nl
Nieuwsbrief bestuur BVP 17 november 2021

Toon deze mail in uw browser.

17 november 2021

Inhoud
17 november 2021
1

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam

2

Bona Benelux, een nieuw lid van de BVP, stelt zich voor

3

De doelstellingen van de vereniging werden geactualiseerd

4

Hergebruik vloeren Forbo bij TU Delft

1

5.

Verag BV trad toe tot de vereniging en maakt kennis

6.

Nieuwjaarsbijeenkomst

7.

Spreuk van de maand

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam
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Creatief met afval op open dagen Summa en HMC
Vroeger waren we nog creatief met kurk maar nu ook met textiele
vloermaterialen!
Met dank aan Tynke van der Heuvel van Studio Wae hebben wij zowel bij het
Summa college in Veldhoven als bij het HMC in Rotterdam gebruik mogen
maken van diverse vloerontwerpen van Wae. Toch mooi dat Studio Wae werkt
met materiaal van onze leden zoals Forbo, Interface en Tarkett en van afval
fraaie dessins weet te creëren
Ook in de dagelijkse praktijk levert deze studio, in samenwerking met
projectinrichters, fraaie projecten op in Nederland met klinkende namen als
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UWV, Tivoli Utrecht en de Luchtverkeersleiding. Daarnaast werken ze nog met
circulaire wandpanelen en circulaire bestratingen. Kijk eens op hun website:
www.studiowae.nl
Ook dank aan onze leden die op de open dagen voorlichting gaven over ons
vak en dit enthousiast wisten over te brengen: Prolance Projecten en Interieurs
– ICM projectinrichting – Multiflor en G&S project. Ook Borrenbergs
ondersteunt het Summa bij de examens.
Ook elders in het land zijn o.a. Boerhof Projectinrichters, Ter Horst projecten en
Iedema projectstoffeerders actief met het steunen van de opleidingen. Dit is
allemaal hard nodig om instroom en vakmanschap in onze branche op een
hoger niveau te brengen.

Ontwerp: Studio Wae, hier gelegd door Lukas Snoeren (G&S project–Tilburg)
De BVP besteedt voortdurend aandacht aan circulariteit bij onze leden.
Vandaag geeft Forbo een mooi voorbeeld van hergebruik van grondstoffen uit
verwijderde vloeren bij de Technische Universiteit in Delft. We blijven graag op
de hoogte van jullie activiteiten op dit gebied. Meld het ons secretariaat.
Ontwerp: Studio Wae, hier gelegd door Lukas Snoeren (G&S project–Tilburg)
De BVP besteedt voortdurend aandacht aan circulariteit bij onze leden.
Vandaag geeft Forbo een mooi voorbeeld van hergebruik van grondstoffen uit
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verwijderde vloeren bij de Technische Universiteit in Delft. We blijven graag op
de hoogte van jullie activiteiten op dit gebied. Meld het ons secretariaat.

Nieuw lid van de BVP

Bona Benelux BV uit Haarlem, dochteronderneming van het internationale
Zweedse bedrijf Bona AB is onlangs toegetreden tot de Branchevereniging
Projectinrichting. Bona, sinds 1919 is al jarenlang een zeer bekende naam in
de markt en hierbij stelt Eric Tersteeg Bona graag aan ons voor:
Info Bedrijf en wat doet Bona?
Bona AB uit Zweden is een duurzaam familiebedrijf dat wereldwijd is
vertegenwoordigd – het bedrijf heeft meer dan 600 mensen in dienst, is
verdeeld over vier fabrieken wereldwijd en is via 17 internationale
dochterondernemingen en distributeurs aanwezig in 90 landen. Bona bestaat al
meer dan 100 jaar en levert met eigen laboratoria en fabrieken producten voor
het plaatsen, renoveren, afwerken en onderhouden van premium vloeren –
houten vloeren en harde vloeren, zoals houten, laminaat-, tegel-, vinyl-, PVC,
elastische, rubbervloeren etc.

Doel Bona
Bona loopt voorop met innovatie, ervaring en kennis. Duurzaamheid en
Gezondheid staan al jarenlang hoog in het vaandel - begin jaren '70 haalde
Bona als één van de eerste bedrijven giftige en gevaarlijke chemicaliën uit de
lak voor hardhouten vloeren en kwam het bedrijf met lak op waterbasis als een
betrouwbaar en duurzaam alternatief. Daarnaast was Bona één van de eerste
bedrijven die echt ging inzetten op stofopvangsystemen waarmee
kankerverwekkend houtstof uit de lucht én uit het milieu wordt gehaald tijdens
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het schuren van hardhouten vloeren. Ook kwamen we binnen onze branche als
eerste met een volledig systeem van lak op waterbasis voor hardhouten
vloeren en met vloeronderhoudsproducten die gecertificeerd zijn voor de
kwaliteit van de binnenlucht. De Bona producten zijn van hoogwaardige
kwaliteit en zijn gecertificeerd door een reeks internationale en landelijke
milieuorganisaties. De Bona Waarden zijn: Passie – Prestatie – Pionieren.

Markt
Klant is de Professional in verschillende vloerbranches, echter Bona heeft ook
producten speciaal voor de Consument, merendeel het onderhoud van de
houten en harde vloeren.

Meer informatie
Bekijk alle informatie op: www.bona.com

Doelstellingen van de BVP
In een speciale bestuursvergadering werd nog eens kritisch gekeken naar de
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doelstellingen van de BVP. Ze werden enigszins aangepast. Ze luiden nu:
Achtergrond Branchevereniging Projectinrichting


Een vereniging die branchegenoten verbindt is noodzakelijk



Projectinrichters willen kwaliteit leveren en dragen dat graag uit



Leveranciers zijn gebaat bij projectinrichters die toetsbaar kwalitatief
werk afleveren

De Branchevereniging Projectinrichting BVP is op 1 januari 2015 opgericht en
streeft het volgende na:


Ontmoetingsplek en netwerkplatform (denk aan techniek, marketing,
algemene vragen)



Kennisplatform



Wegwijzer voor technische adviezen



Opleiding van nieuwe stoffeerders wordt georganiseerd en gefaciliteerd



Arbitrage en mediation



Lobbyplatform



Innovatie



Verder alles waaraan individuele bedrijven niet toekomen



Infotainment

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.
Kijk verder naar onze website: http://www.bvprojectinrichting.nl
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Hergebruik vloeren Forbo bij TU Delft
Met toestemming van Forbo Flooring hieronder een uittreksel van een
advertorial waarin de visie op circulariteit van Forbo tot uiting komt.
Het was een enorme uitdaging die Forbo aanging; het terugnemen van alle
marmoleumvloeren uit het iconische gebouw van de Faculteit Elektrotechniek,
Wiskunde en Informatica (EWI) op de campus van TU Delft en deze in
materialen voor meubels en nieuwe vloeren hergebruiken. De eerste zichtbare
resultaten zijn geweldig.
In het gebouw van EWI lagen Marmoleumvloeren van Forbo. In het kader van
de duurzame renovatie werden die circulair verwijderd en vervangen door
nieuwe vloeren. Forbo pakte de handschoen op omdat het een uitdagen klus
was die paste in de circulaire visie van het bedrijf, waarbij gerecyclede
materialen worden hergebruikt in nieuwe producten. Het was een uitdaging het
oude Marmoleum zo schoon mogelijk te slopen, af te voeren, in een complex
procedé te recyclen eb vervolgens weer in nieuwe producten terg te laten
keren. Inmiddels ligt er nieuw Marmoleum op de verdiepingen en is het
gerecyclede materiaal deels toegepast in de circulaire coatings van het
meubilair.
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Liset Stolwijk, projectmanager verhuizen en inrichten van TU Delft: ‘Het
resultaat is fantastisch en de samenwerking met Forbo past goed binnen de
duurzame visie van de universiteit. Het duurzame meubilair van het bedrijf
CooLoo van 100% circulaire stoffering gemaakt. Zo gebruikt CooLoo naast
schuim uit oude matrassen ook Marmoleum restafval voor haar meubels. De
meubels hebben een stalen constructie en zijn weer volledig recyclebaar
zonder afvalstromen.’
‘We werken al jaren goed met Forbo samen en hun vloeren lagen al in het
gebouw. De duurzaamheidsgedachte van Forbo past helemaal in de visie van
TU Delft.'
http://www.forbo-flooring.nl/onderwijs

Nog een nieuw lid van onze BVP
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Verag voorziet al bijna 60 jaar bedrijven, instellingen en scholen van
projectstoffering, vloerafwerking, raamdecoratie en zonwering.
Dat doen we met veel toewijding en vakmanschap, ontstaan door jarenlange
ervaring en een uitstekende relatie met een grote klantenkring in de regio
Arnhem, Nijmegen, Ede en Apeldoorn. Maar ook in de rest van Nederland
verrichten wij onze diensten.
Verag zorgt ervoor dat uw pand op een veilige en betrouwbare manier wordt
voorzien van de juiste afwerking, met modern materiaal en deskundig advies.
Met een team dat goed op elkaar is ingespeeld, met alle aandacht voor de klant
en een flexibele instelling, waardoor we er altijd zijn als het moet.
Verag heeft oplossingen voor alle typen vloeren in diverse kwaliteiten en
oneindig veel dessins. Samen met u bepalen we wat het beste in uw pand op
de vloer kan worden gelegd. Dat kan projecttapijt zijn voor een kantoor, of een
pvc-vloer voor een ruimte in een ziekenhuis.

Daarnaast is Verag specialist in het leveren en installeren van raamdecoratie
voor binnen en buiten.
Verag levert zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Samen met de
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opdrachtgever wordt het ontwerp bepaald, de planning vastgesteld en het werk
uitgevoerd. Bij kantoren spelen Arbo-eisen ten aanzien van de werkplek een
grote rol, evenals brandveiligheid en uiteraard een motiverende omgeving voor
de mensen die er werken.
Verag levert en installeert vloeren in zorginstellingen, kantoren,
onderwijsinstellingen, musea.
https://www.verag.nl/

Nieuwjaarsbijeenkomst
Hoewel de vooruitzichten somberder worden blijven we hopen!
Dus houden we onderstaande datum toch nog maar even vast.
In 2022 gaan we naar we hopen weer een Nieuwjaarsbijeenkomst beleggen
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
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Wacht niet op een goede dag, maak er een!

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.
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