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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

26 januari 2022 

 

Opleiding tot Interieurvakman. 

 

Afgelopen vrijdagavond en zaterdag waren er weer open dagen bij het Hout- en 

Meubileringscollege in Rotterdam. Dat is altijd een goed moment voor ons om het beroep 

interieurvakman stofferen extra te promoten. Maar ook om de belangstelling te peilen en te 

leren van de vragen die op de leerkracht en ook op ons afkomen. Afgelopen zaterdag was 

ons lid R&J Boon projectstoffering uit Krimpen a/d IJssel mede aanwezig en Rob Boon kon, 

vanuit zijn lange ervaring als projectstoffeerder, kennis delen en de jongeren enthousiast 

maken. 
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Helaas had de toen nog geldende lock down ook invloed op de bezoekersaantallen. Die 

waren duidelijk minder dan bij de vorige sessie op 13 november vorig jaar Ook was dit 

weekend bij het Summa College in Veldhoven een open dag maar op afspraak en online. 

Alleen eigen personeel was aanwezig ivm hun Coronabeleid. Hierdoor was de BVP nu niet 

van de partij. Ook het Deltion College in Zwolle had een open dag op 21 januari en op 29 

januari opent ROC Midden Nederland in Nieuwegein haar deuren voor belangstellenden. 

 

Wat je merkt is dat sommige geïnteresseerde jongeren al ervaring hebben met het vak via het 

bedrijf van hun vader of van familie die dit vak uitoefenen. Verder zijn weinig jongeren direct 

enthousiast en gaat vaak de voorkeur uit naar de opleiding interieur adviseur of 

meubelmaker. Als er dan uitgelegd wordt dat juist het inzicht krijgen in het installeren van 

vloeren, wandbekleding en raamdecoratie altijd leidt tot een baan, worden ze al positiever. 

Ook dat deze opleiding kansen biedt voor een latere carrière als projectleider of wellicht als 

basis voor een eigen bedrijf. Wat goed uitpakte was dat twee leerlingen, zowel een jongen als 

een meisje, samen als demonstratie een mooie designvloer van pvc aan het leggen waren. 

 

Tevens vertoonde de BVP ter inspiratie een PDF presentatie met fraaie praktijkvoorbeelden 

van projecten. De vakleraar van het HMC, Jaap Stolze, vertelde ook over de school zelf en de 

opleiding. En het blijkt steeds weer, we moeten echt inzet tonen om ons mooie vak 

voortdurend te promoten en iedere actie helpt daarbij. 

 

Het HMC in Rotterdam en het Deltion College in Zwolle hebben nog een open dag op 10 

maart en ROC midden Nederland in Nieuwegein op 15 maart. Voor info: kijk op hun website. 

Zegt het voort zou ik zeggen. 

   
 

 

 

 

Ter inspiratie 
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Zo nu en dan gaan we in deze Nieuwsbrief een foto van een project of van een bedrijf van 

één van onze leden opnemen. 

Ter inspiratie. Kijk, zo kan het ook. Wat een leuk idee. 

 

We beginnen met de ruim opgezette ontvangstruimte en showroom van G&S Project.  
 

 

 

Wie volgt? We wachten je inzending in spanning af.  
 

 

  

   

Circonstruct B.V. is een ‘zusje’ van Kemper Inrichters BV. Geen onbekende voor jullie 

aangezien deze vennootschap is opgericht door Dennis Kemper, die lid is van de BVP. De 

andere eigenaar is Harrie Lamers, wellicht onbekend in de wereld van de projectinrichting, 

maar bijna 3 jaar onderdeel van deze organisatie. 

 

Hergebruik 

Al in het eerste ‘klikgesprek’ met een klant is circulariteit een belangrijk onderwerp. Recent 

adviseerden wij een groot transportbedrijf in de regio, dat een nieuw distributiecentrum bouwt. 

Wij zijn altijd op zoek naar kansen om verder te verduurzamen. Voor de kantoorruimte van dit 
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distributiebedrijf kozen wij voor tapijttegels. Die kunnen voor 100% worden hergebruikt. De 

versneden resten worden ingezameld en verwerkt tot nieuwe tapijttegels. 

Behalve met tapijttegels werken wij met ook met hergebruikte eiken houten vloerdelen en 

hebben we met succes een school geadviseerd in het gebruik van verpakkingen en 

materialen met de vloeren. 

Wij kijken continue naar de mogelijkheden van circulariteit en dat betekent niet alleen het 

materiaal, maar ook de ‘losmaakbaarheid’ ervan. Hoe is de verbinding en hoe is het 

onderhoud? 

 

   
 

 

Gezamenlijke BV 

Het idee voor Circonstruct werd ruim 5 jaar geleden geboren toen Harrie bij een lokale 

netwerkbijeenkomst kennismaakte met Dennis. Beide hadden een eigen bedrijf. Dennis 

richtte zich destijds al op projectinrichting met de focus op de vloer- en raambekleding. Harrie 

werkte als zelfstandig ondernemer in LinkedIn en Netwerken. Dennis nodigde Harrie uit om bij 

hem te komen flexwerken. ‘Toen kwam ik letterlijk bij hem over de vloer’, zegt Harrie. 

Dennis en Harrie gingen samen sparren en onderzochten of zij elkaar talenten konden 

combineren. 

Zo ontstond in 2019 Circonstruct. 

Circonstruct is ontstaan uit de gedachte welke vloeren zijn er nu echt duurzaam en 
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herbruikbaar? Vele opdrachtgevers vroegen dat aan ons, zo kwamen wij er al vrij snel achter 

dat er vaak werd gezegd dat een bepaalde type vloer duurzaam was, maar was dat ook 

daadwerkelijk zo? Er wordt echt een hoop onzin verteld over duurzame vloeroplossingen. Al 

met al is dit voor ons de afgelopen jaren een interessante zoektocht geweest met vele leuke 

gesprekken, waarin wij een hoop geleerd hebben over duurzaamheid in de verschillende 

vloerafwerkingen. Ook hebben wij nieuwe inzichten gekregen over het proces m.b.t. de 

inname van oude vloerafwerkingen. 

  

Circonstruct nodigt alle lezers uit om eens samen te sparren over circulariteit; maak gerust 

daarvoor een afspraak met Dennis of Harrie  
 

  

 

 

 

 

De BVP in de pers 

 

De afgelopen week stond op de sites Vloerenplein en Wonen360 een artikel over de 

Branchevereniging Projectinrichting. We belichten daarin de bestaansreden van de BVP en 

geven een overzicht van de huidige activiteiten. Met natuurlijk de oproep om na te denken 

over een lidmaatschap, voor zover van toepassing.  

Daarnaast is een extra Nieuwsbrief verschenen voor de bij ons bekende 

projectinrichtingsbedrijven, die nog geen lid zijn van de vereniging. Zo'n Nieuwsbrief wordt 

twee- of driemaal per jaar uitgebracht. 

 

Het artikel op Vloerenplein en Wonen360 vindt men hier: 

https://www.dropbox.com/s/mqdup3hconbpe79/Bericht%20BVP%20januari%202022.pdf?dl=0 
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Vanuit het MKB Nederland 

‘Goed te zien dat er zoveel en zo brede steun is vanuit de Tweede Kamer voor de opening 

van de cultuursector en de hele economie’. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW naar 

aanleiding van het COVID-debat afgelopen donderdag. 

Ook ’s avonds open 

In de Tweede Kamer is brede steun voor een snelle opening van de economie, zo werd 

donderdag duidelijk in het debat. ‘Wij rekenen er dan ook op dat er dinsdag 25 januari goed 

nieuws komt en onder andere musea, doorstroomlocaties, horeca, bioscopen en theaters 

gewoon weer open kunnen, zeker ook ’s avonds. Alleen daardoor kunnen veel ondernemers 

pas echt weer omzet draaien, in plaats van bedelen om compensatie die nooit volledig 

voldoet,’ aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. 

Quarantaineregels aanpassen 

De ondernemersorganisaties zijn blij met de eerste versoepeling van eervorige week van de 

quarantaineregels. ‘Nu echter het aantal mensen zonder klachten in quarantaine zeer snel en 

fors oploopt, dreigen steeds meer sectoren in de problemen te komen. Van de supermarkten, 

de scholen tot monteurs die niet langs kunnen komen en vliegtuigen die niet kunnen 

opstijgen. Als we niet opletten zit komende weken half Nederland onnodig op de bank. 

Daarom is het zaak dat we de regels snel en verstandig aanpassen, zodat veel meer mensen 

die belangrijk werk doen én geen klachten hebben gewoon weer kunnen gaan werken.’ 

Oplossen schrijnende gevallen 

Verheugd zijn de ondernemersorganisaties verder over de brede steun in de Tweede Kamer 

donderdag voor alle ondernemers die nog tussen wal en schip vallen. ‘Hier moeten nu 

oplossingen voor komen en wij kijken dan ook met smart uit naar de brief van de Minister van 
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Economische Zaken hierover die nu snel komt.’ In het debat kwam daarbij ook de toezegging 

dat de minister van EZ om de tafel gaat met bedrijven met meerdere filialen voor wie de 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij lange na niet voldoet. Goed is volgens MKB-

Nederland en VNO-NCW verder dat de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en 

Financiën werken aan een stoppersregeling. ‘Hier hebben we steeds om gevraagd, zodat 

ondernemers kunnen stoppen zonder dat ze er privé aan onderdoor gaan,’ aldus de 

ondernemersorganisaties. 

Lange Termijn 

Ten aanzien van het omgaan met corona op langere termijn, waar donderdag in de Tweede 

Kamer ook uitgebreid over werd gesproken, herhalen de ondernemersorganisaties hun 

eerdere pleidooi dat nu alles uit de kast moet om beperkende maatregelen in de toekomst te 

voorkomen. ‘Dit kan alleen door alles aan de voorkant goed te regelen (voldoende 

testcapaciteit, boosteren, etc.), en door te zorgen dat de dijken in de zorg hoog genoeg 

worden (IC-capaciteit, COVID-medicatie versneld en in voldoende mate aanschaffen, etc.), 

zodat nieuwe lockdowns in de toekomst worden voorkomen. Pas daarna kun je kijken wat er 

eventueel nog aan aanvullende maatregelen nodig is vanuit sectoren, mocht het water toch 

over de dijk stromen met een nieuwe variant of een nieuw virus,’ aldus MKB-Nederland en 

VNO-NCW.  

 

 

Van het bestuur 

 

Afgelopen week werden de facturen voor het lidmaatschap van de BVP digitaal aan de leden 

toegezonden. Tezamen met het bewijs van lidmaatschap voor dit kalenderjaar. 

De contributie is laag, de kas is in deze periode schaars gevuld. Een spoedige betaling wordt 
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op prijs gesteld. 

Dank aan degenen die het bedrag per ommegaande overmaakten.   
 

  

  

 

   

 

 

 

Copyright © Branche Vereniging Projectinrichting. Alle rechten voorbehouden. 
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Wilt u de wijze waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen? Update uw gegevens of meld u af. 

 

 

   

  

 


