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Aan: ab.sprong@ziggo.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief bestuur BVP 23 februari 2022

 

Toon deze mail in uw browser.  

  

 

 

 

Nieuwsbrief bestuur Branchevereniging Projectinrichting 

 

23 februari 2022 

  

 

 

Inhoud 

  
23 februari 2022 

 

1     Van de voorzitter, Lieuwe Steendam  

2     Werken aan vernieuwd pensioenstelsel 

3     Borrenbergs, De Meeuw en Tarkett werken samen aan circulariteit 

4     Het BVP golftoernooi op 25 maart 
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5     Informatie over de Veiligheidsladder op 17 maart 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 9 maart  
 

 

    

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

23 februari 2022 

 

Studiekeuzebeurs Ahoy: Wat moet je kiezen?  

 

Afgelopen vrijdag was ik op de Studiekeuzebeurs West in de Ahoy in 

Rotterdam. Eindelijk weer eens evenement waar de jeugd zich volop kan 

oriënteren op de vervolgopleiding van bijvoorbeeld het VMBO naar een MBO of 

Beroeps Begeleidende Leerweg, de BBL opleiding voor werken en leren. De 

BBL is vooral bedoeld voor de jongelui die met hun handen willen werken of 

daar interesse voor krijgen als ze een demonstratie zien of op actieve wijze 

hierop worden gewezen. Het HMC college was aanwezig en ook INretail voor 

twee verschillende BBL Interieurvakken, Interieurvakman keukens en 

Interieurvakman vloer, wand, raambekleding. De foto’s geven al aan dat het 

opwekken van de interesse ook lukte door, met advies van twee leraren van 
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het HMC, het “wedstrijdleggen” van een mini-visgraatvloertje op een plateau. 

De snelste legger zal worden beloond met een tablet! Ook de dames waren 

hierin geïnteresseerd! Dit is een mooi voorbeeld van spelenderwijs aandacht 

vestigen op ons vakgebied. 

   
 

 

Daarnaast was er ook aandacht van het HMC College voor de vakken 

meubelmaker, de interieuradviseur en zoals al aangegeven de keukensector. 

Maar wat een keuze ook op deze beurs: zo’n 50 opleidingsinstituten, meerdere 

met een behoorlijk breed aanbod. Daarnaast werkgevers als Defensie, Breman 

installatiegroep, Royal IHC en de Rotterdamse haven. Enfin bij elkaar 

honderd(en) mogelijkheden. Ik kwam een vader tegen en die mopperde tegen 

de zoon: “je loopt maar rond als een kip zonder kop wat wil je nu”. Maar ga er 

maar aanstaan als je nog niet duidelijk voor ogen hebt wat je kunt en wat je 

wilt. We moeten daarom voortdurend ons best doen om ons interieurvakgebied 

te promoten. Individueel, als BVP en in samenwerking met INretail en de 

onderwijsinstellingen. Hoe maken we het vak meer bekend en vooral 

aantrekkelijk? Dat is ook aan onze leden om hier bij voortduring aandacht aan 

te besteden. Laat zien dat we een mooi en goed vak hebben met een baan. Dit 

kan ook lokaal met reclame op de bedrijfsauto, de lokale pers en de presentatie 

van je zaak en je mensen naar de buitenwereld, kortom een professionele 
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benadering en uitstraling .Dit geldt zowel voor de projectinrichters als de 

leveranciers.  
 

  

 

 

 

 

Al onze leden die personeel in dienst hebben krijgen ermee te 

maken. Direct of indirect. 

 

Want werkgevers, vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders, 

brancheorganisaties, toezichthouders en de overheid bereiden samen de 

huidige en toekomstige pensioengerechtigden voor op het vernieuwde 

pensioenstelsel. De overgang naar het nieuwe stelsel gaat in fases. We 

bevinden ons nu in de verkenningsfase. Als de Tweede Kamer en de Eerste 

Kamer akkoord gaan, dan gelden de nieuwe pensioenregels naar verwachting 

vanaf 1 januari 2023. Dan start de arbeidsvoorwaardelijke fase waarin 

vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afspraken maken. Zij 

kiezen samen voor een toekomstige pensioenregeling, hoe ze de overgang 

naar het nieuwe pensioen gaan doen en, als het nodig is, hoe ze compensatie 

regelen. Daarna krijgen pensioenuitvoerders de tijd om de pensioenregeling te 

accepteren en uit te voeren. Alle pensioenregelingen moeten vóór 1 januari 

2027 zijn aangepast. 

 

Wij raden onze leden aan regelmatig de volgende website te raadplegen om op 

de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.  

https://www.werkenaanonspensioen.nl/ 

Ook in onze Nieuwsbrief blijven we hieraan aandacht schenken.  
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Tarkett, De Meeuw en Borrenbergs werken samen aan 

circulariteit 

 

De wereld verandert snel en de grondstoffen worden alleen maar schaarser. 

De enige oplossing om uitputting te voorkomen is échte circulariteit. Tarkett, De 

Meeuw en Borrenbergs maken zich samen sterk om de afvalstromen in de 

bouwindustrie te reduceren. Ze willen weg met de wegwerpmaatschappij, door 

producten aan het einde van de levensduur te recyclen tot nieuwe producten. 

Zij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar een positieve impact kunnen maken 

op mens en planeet. 

   

Circulariteit in de praktijk 
De Meeuw is een industrieel bouwbedrijf. Zij produceren modulaire units en 

werken al geruime tijd samen met de vloerenleverancier Tarkett. Dat doen ze in 

combinatie met de firma Borrenbergs, die de stofferingen aanbrengt. 

Met het terugname- en recyclingprogramma ReStart® zorgt Tarkett er samen 

met partners voor dat de producten aan het einde van de levensduur teruggaan 

naar de verschillende ReStart®-centra. Het gaat bij dit recyclingprogramma 

echt om de samenwerking. In deze video staan we stil bij de coöperatie tussen 

Tarkett, De Meeuw en Borrenbergs. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0B_09lG845g 

   

 
 

 

 

Het BVP Golftoernooi  
 

 

Het jaarlijkse BVP golftoernooi wordt gehouden op vrijdag 25 maart 2022. Alle 

leden hebben reeds bericht hierover gehad en een inschrijvingsformulier is 

toegezonden. Maar gaf je je nog niet op, het is mogelijk tot 1 maart 2022. Je 

kunt je opgeven voor het golftoernooi zelf (handicap 54 verplicht, vermeld dus 

je handicap) of voor de clinic die die middag gegeven wordt. De golfers en de 

clinic deelnemers worden tevens uitgenodigd voor het aansluitende diner. Deze 

dag is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onderstaande sponsoren! 

Waarbij we speciaal de schijnwerper richten op de firma Bostik BV die zich 

gisteren spontaan aansloot bij de sponsoren van dit toernooi.  
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De Veiligheidsladder 

 

Op donderdag 17 maart wordt een informatiebijeenkomst gehouden over de 

Veiligheidsladder. Vragen als: "wat houdt dat precies in, heb ik dat wel nodig, is 

het niet weer een papieren werkelijkheid" komen aan de orde. De heer Mark 

Kraijo van Bureau Normwaard is onze gids. De bijeenkomst is van 15:00 tot 

uiterlijk 17:00 uur en vindt plaats bij de firma Duofort te Ede. Je kan je nog 

opgeven via info@bvprojectinrichting.nl.  
 



8

  

  

   

 

 

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. 

 

 

   

  

 


