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Van: Branche Vereniging Projectinrichting <info@bvprojectinrichting.nl>
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 08:32
Aan: ab.sprong@ziggo.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief bestuur BVP 9 februari 2022

 

Toon deze mail in uw browser.  
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 23 februari  
 

 

 

    

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

9 februari 2022 

 

Het is niet waar het op lijkt en het lijkt niet op wat het is! 

 

Even een praktische kijk op de gebruikte materialen en de uitstraling van 

vloeren, meubilair en dergelijke in de (project)inrichting. Om maar zo uit te 

drukken: een “filosofietje” hierover.  
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Mag materiaal ook zijn wat het werkelijk is? Hout is hout en metaal is metaal, 

pvc, zo ook linoleum en tapijten en tapijttegels, en ze bieden als basis juist alle 

mogelijke kleur- en designmogelijkheden. Dat betekent creatieve invulling en 

custom-made toepassingen in het interieur. Natuurlijk ga je als leverancier en 

inrichter niet alleen toepassen wat populair is, maar waarmee je ook echt 

creatief de ruimte kunt invullen. Vaak gericht op wat materiaal aan 

eigenschappen en mogelijkheden biedt in de projecten, in verband met 

bijvoorbeeld onderhoud en slijtvastheid en dat geeft niet altijd originele 

uitkomsten. Houtdessins, prima, maar niet alles hoeft op bijvoorbeeld hout te 

lijken om mooi en sfeervol te zijn. En daar zijn ook genoeg voorbeelden van, 

zie bovenstaand design in tapijttegels. Hier speelt het ontwerp de boventoon en 

het kan ook in tegels van linoleum of rubber of pvc ed. 

 

Bijvoorbeeld het gevoel van tapijt met een dessin van hout geeft verwarring of 

verrassing, maar het staat ver af van werkelijke beleving van het 

basismateriaal. Hout is als beleving anders dan pvc of textiel of metaal! Maar 

wat voor mogelijkheden zijn er ook in kleurstellingen of in een print of in een 

vorm zoals hexagon. De projectwereld kan ook vaak wat meer verrassing en 

een gerichte materiaaluitstraling gebruiken. Het mag op hout of beton lijken, 

natuurlijk, maar wat zijn er nog vele fraaie mogelijkheden met sterke 

benadrukking van het eigen karakter van het materiaal zelf. Parket, linoleum in 
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vele kleuruitvoeringen  getufte en geweven structuren in tapijt, creatieve 

dessins op pvc en tapijt(tegels) of gesneden of voorbewerkte vloermotieven in 

rubber, pvc en linoleum waarvan het materiaal zelf de basis is. Maar met elk 

zijn eigen specifieke “touch”. We kunnen zoveel meer. 

 

Bovendien zoeken we te vaak de totale perfectie in het interieur, maar perfectie 

is meestal tijdelijk; het  vervuilt, slijt, verkleurd, beschadigt, terwijl de imperfectie 

het ware leven uitstraalt, ook ons leven, zoals interieurarchitecte Odette Ex 

aangaf tijdens een gesprek wat we met haar hadden. Dan is circulair denken, 

het hergebruik, ook wat gemakkelijker te realiseren. De perfectie zit in het 

hele ontwerp, inclusief  de circulaire gedachte. Enfin, een filosofietje, zoals 

ik al aangaf!  
 

 

 

Ter inspiratie  

 

Naar aanleiding van onze oproep om "inspiratie-projecten" in te zenden 

reageerde Kristel Leerkes van Boerhof Projectinrichters: 

 

We hebben onlangs een project gedaan bij Tilburg University. Daar hebben we 
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de bibliotheek (Library) voorzien van 6.000 m² tapijttegels van Studio Wae. Zie 

https://studiowae.nl/. Dit is productieafval van Desso en Interface dat in 

verschillende vormen wordt gestanst (o.a. door Syrische vluchtelingen). 

 

Wie volgt? We wachten je inzending in spanning af.  
 

 

 

 

Ons nieuwste lid Legebeke A.P. Stoffering stelt zich voor 

 

Opgericht in 2015 en door een langzame groei geworden tot een lokaal 

opererend project- en woningstoffeerbedrijf. We zijn voornamelijk werkzaam in 

Drenthe en Groningen. Met een vaste groep van 3 stoffeerders en een goeie 

poule van zzp’ers; hiermee doen wij zo’n 40 % woning en 60% project 

stoffeerwerk. 

Gevestigd in Emmen met onze showroom en magazijn waarvan uit we 

dagelijks mooie opdrachten mogen uitvoeren. Door korte lijnen en flexibiliteit en 

dankzij onze relatieve kleinschaligheid kunnen we onze vaste klanten perfect 

bedienen. Misschien overbodig om te zeggen maar, 'Doen wat je belooft!!' staat 

voor ons hoog in het vaandel. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Maarten Legebeke & Andre Poloukarov 

Eigenaren 

 

https://legebekeapstoffering.nl  
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Het BVP Golftoernooi  
 

 

Het jaarlijke BVP golftoernooi is weer in aantocht. We nemen aan dat het dit 

jaar weer "gewoon" door kan gaan. Reserveer de datum in je 

agenda:    vrijdag 25 maart 2022. Nadere mededelingen volgen spoedig per e-

mail en via deze Nieuwsbrief.   
 

  

 

   

In onze reeks over het onderwerp circulariteit bij onze leden deze maal een 

bijdrage van Marijn van Dijkhuizen van Progenta. 
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Duurzaamheid bevorderen door kennis en expertise te delen. 

 

Steeds meer organisaties zetten actief in op het thema duurzaamheid, en 

terecht. Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben we een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze ecologische footprint te 

verlagen. Bij Progenta zit het thema duurzaamheid in het DNA verweven. 

Al vanaf de oprichting is het vloeronderhoudsbedrijf bezig met het 

verlengen van de levensduur van allerlei type vloeren en meubelstoffen. 

Dat doen ze door het ontwikkelen van nieuwe onderhoudsmethoden en 

middelen. Duurzaamheid is bij ons altijd het startpunt. 

 

Door vloeren goed te onderhouden, kun je de levensduur substantieel 

verlengen. Het is dan wel belangrijk dat je voor de juiste behandeling kiest. We 

zien het als sport om iedere vloer op de juiste wijze te onderhouden. Waarom? 

Het juiste onderhoud van vloeren is niet alleen veel duurzamer, maar ook goed 

voor de portemonnee van onze klanten.’ 

De aandacht van die klanten verschuift meer en meer naar duurzaamheid, dat 

is wat ons betreft een goede ontwikkeling. Er valt nog ontzettend veel te winnen 

in onze branche op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Progenta 

roept collega’s dan ook op om te stoppen met het polymeren, “in de was 

zetten” van Linoleum en PVC vloeren. Er zijn betere én duurzamere methoden. 

Zo maken wij al heel lang gebruik van duurzame coatings welke jarenlang 

blijven zitten. Deze verlengen niet alleen de levensduur, maar zorgen er ook 

voor dat de vloer eenvoudiger schoon te houden is. Bovenal levert het 

organisatorische voordelen op, zeker in bijvoorbeeld ziekenhuizen waar 

bepaalde ruimten eigenlijk nooit echt goed vrijgemaakt kunnen worden. 

 

Cradle-to-cradle certificering 

Progenta kiest bij het reinigen van tapijt voor de encapsulatiemethode door 

middel van kristallen. Een manier waar maar weinig water voor nodig is. We 

hebben ons tapijtreinigingsconcept zo ver doorontwikkeld dat het binnenkort 

cradle-to-cradle gecertificeerd wordt. Daarmee zijn we de eerste ter wereld en 

daar zijn we trots op. Zo zijn onze klanten verzekerd van een vloer die 
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behandeld wordt met een veilig en duurzaam product dat niet alleen de 

levensduur van hun vloer verlengt maar tapijt ook geschikt maakt voor re-

cycling. Ook past dit binnen de vele Re-use trajecten waar de organisatie bij 

betrokken is. 

 

Kennis en expertise delen 

Hoewel Progenta ervoor had kunnen kiezen deze innovatie voor zich zelf te 

houden, kiest het er bewust voor om het product breed en ook internationaal 

beschikbaar te maken. We kunnen alleen grote slagen maken op het vlak van 

duurzaamheid als we binnen de keten goed samenwerken. Duurzaamheid en 

exclusiviteit gaan volgens ons niet samen. Als je iets niet kan delen, wordt het 

ook niet vermenigvuldigd. Willen wij als keten onze footprint écht verkleinen, 

dan moeten we onze kennis en expertise niet voor onszelf houden. Alleen zo 

kunnen we écht impact maken. 

We nodigen organisaties dan ook uit om samen met ons mee te denken over 

het toepassen van dit soort concepten binnen toekomstige projecten  
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De Veiligheidsladder 

 

Van enkele leden kregen wij de vraag: is de veiligheidsladder voor ons nodig? 

Het bestuur wil een voorlichtingsbijeenkomst houden over de veiligheidsladder 

op donderdag 17 maart vanaf 15:00 uur. U ontvangt binnenkort hierover een 

mail-bericht met nadere bijzonderheden.  
 

 

 

Spreuk van de maand  

 

 

 

Argumenten moet je niet tellen, maar wegen  

 

  

  

 

   

 

 

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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