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ab.sprong@ziggo.nl

Van: Branche Vereniging Projectinrichting <info@bvprojectinrichting.nl>
Verzonden: woensdag 19 januari 2022 10:34
Aan: ab.sprong@ziggo.nl
Onderwerp: De BVP laat van zich horen (19januari 2022)

 

Toon deze mail in uw browser.  

  

 

 

 

Nieuwsbrief Branchevereniging Projectinrichting 

 

19 januari 2022 

 

 

 

Samen sterk 

 



2

 

 

Professionelen voor elkaar en met elkaar. 

De Branchevereniging Projectinrichting groeit en de activiteiten nemen toe: 

daar kan ieder lid van profiteren! Want de beste kracht die de BVP aan 

onze  branche wil bieden is daadkracht. We geven graag een paar actuele 

voorbeelden van onze activiteiten in het afgelopen jaar: 

 

Onderwijs en instroom van nieuwe vakmensen: 

De open dag op het Summa college in Veldhoven en het HMC in Rotterdam 

werd ook ondersteund door de aanwezigheid van de Branchevereniging 

Projectinrichting. Hier werd o.a. gedemonstreerd wat wij kunnen doen met 

afgekeurde tapijttegels om een creatieve vloer te creëren in dit geval in 

samenwerking met Tynke van den Heuvel van Studio Wae. Ook werd er op 

ROC Midden Nederland in Nieuwegein en het Deltion College in Zwolle volop 

aandacht besteed aan het mooie beroep Interieurvakman. Nieuwe opleidingen 

staan op stapel in Groningen en op latere termijn in ook in Amsterdam.  
 

  

Circulariteit: 

Bovenstaande geeft al een beeld wat we kunnen doen met restanten van 

tapijttegels, maar er zijn natuurlijk meer vraagstukken die we gezamenlijk naar 
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voren brengen en waarvoor we oplossingen zoeken. En dat in samenwerking 

met onze leden projectinrichters, leveranciers en dienstverlening. Een 

werkgroep gaat zich daarom richten op recycling van resten gordijnstoffen 

tijdens confectie. 

 

Samen doen 

Samen doen, ook met bijeenkomsten. Onze geslaagde bijeenkomst op 28 

september met Odette Ex als spreekster over circulair inrichten vond plaats bij 

Lensen Projectinrichters in Zaltbommel.  
 

   

 

 

Vakwerk onder de aandacht brengen. 

Samen met InRetail en de beursorganisatie van InCoDa is de BVP betrokken 

bij de Nederlandse Kampioenschappen Woning- en Projectstoffering die in 

september werden gehouden tijdens deze beurs in Gorinchem.  
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Lid worden? 

De BVP is een brede belangenvereniging en ook jullie bedrijf is van harte 

welkom. Bezoek ook onze website om op de hoogte te blijven (zie QR code) of 

meld je aan, dan informeren wij je graag per ommegaande over het hoe en wat 

van het lidmaatschap van de BVP. 

   
 

 

 

 

Namens de Branchevereniging Projectinrichting, 

   

Lieuwe Steendam, voorzitter 

 

http://info@bvprojectinrichting.nl  
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Copyright © Branchevereniging 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. 

 

 

   

  

 


