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Roest en Gooiland richten De Stoffeerders Academy op 

ht van de voorzitter van MKB Nederland 
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t Interieur is ons nieuwe lid 

2 dagen voor het golftoernooi begint  

Nieuwsbrief verschijnt op 6 april  

    

voorzitter, Lieuwe Steendam 

2022 

tellen, doelen realiseren. 

n waar we naar toe willen, maar ook waar we naar toe moeten. Zo zijn we druk doende om de instroom en opleid

en te optimaliseren en zijn we ons bewust dat circulariteit een absolute prioriteit is. Nu is het stellen van doelen éé

n is een heel andere uitdaging. Er gebeurt van alles om ons heen om ons van het doel af te houden. Maar toch m

nd weer focussen op onze doelstellingen, de route is grillig en deels onbekend, maar we moeten de toekomst ste

den. 

lariteit betreft: als je beseft dat maar 8,6% van ons verbruik aan grondstoffen circulair is, en je ziet het toenemend

an grondstoffen door allerlei oorzaken, dan besef je dat de noodzaak om circulair te denken en te handelen een m

or: jaarlijks komen ca. 100 miljard ton aan mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa onze wereldec
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hts 8,6% wordt hergebruikt (bron cijfers: Korn Ferry Institute). We weten dat deze manier van omgaan met grond

putten van grondstoffen niet alleen onhoudbaar is voor ons milieu, maar ook voor de economie zelf! De schaarste

ndstoffen zal steeds meer moeten worden opgelost met het herwinnen hiervan uit gebruikt materiaal en restafval 

n nieuwe verantwoorde alternatieven. We zullen ook meer grondstoffen uit het Westelijke halfrond moeten verkri

n teveel afhankelijk te zijn van instabiele en totalitaire regimes. Dat vraagt niet alleen aandacht maar vooral gezam

ht. Een belangrijk doel om te realiseren, ook van onze BVP.  

 

in deze nieuwsbrief lees je een inspirerend initiatief van onze leden Klift Roest en Gooiland over hun gezamenlijk

an instroom en opleiden van interieurvakmensen. Elke eigen aanpak, elke eigen opzet is welkom. Over doelstelli

n! 

volgende ledenbijeenkomst van 19 april gaan we deze onderwerpen tastbaar maken. We geven o.a. inzicht in ho

de producten iets creatiefs ontstaat bij Studio Wae. En we besteden ook aandacht aan instroom en opleiden en w

rin kan betekenen. Komt allen naar Utrecht, het bestuur verheugt zich op jullie komst en jullie inbreng. Meld je aa

nk die hieronder is vermeld.  

Kom naar de ledenvergadering op dinsdag 19 april 

vergadering van de BVP wordt gehouden op dinsdag 19 april 2022. Wij komen bij elkaar in een zeer inspirerende
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Studio Wae te Utrecht. De visie van Studio Wae is om impact te maken op de natuurlijke grondstofwinning door 

en om te zetten in schaalbare en mooie producten. Door gebruik te maken van productieafval bronnen wordt de 

clus van deze bronnen verlengd. Tynke van den Heuvel, de zeer bevlogen directeur van Studio Wae zal er veel o

en ons een rondleiding geven door haar bedrijf (in het gebouw van het oude Pieter Baan Centrum te Utrecht). 

st zal de heer Hassan Kaddouri, landelijk adviseur werkgeversdiensten UWV, ons bijpraten over de wijze waarop 

s samenwerkt met opleidingsinstituten om werknemers voor onze branche te winnen. 
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dag 19 april. Inloop 14:30 uur, begin programma 15:00 uur. Einde programma ca. 17:00 uur, waarna hapje

Adres Studio Wae: Gansstraat 170, 3583 EP Utrecht. 

p voor deze middag via: http://info@bvprojectinrichting.nl  

 

 

nthousiaste BVP-leden, Klift Roest en Gooiland, gaan leerlingen opleiden  

tekort aan (jonge) woning- en projectstoffeerders. Klift Roest en Gooiland vinden het tijd voor verandering en rich

e Stoffeerders Academy op. Dit is een tweejarige interne opleiding tot beginnend allround stoffeerder met garanti

nstelling bij het succesvol afronden van de opleiding.   

elijks programma bestaande uit 4 dagen op de werkvloer onder begeleiding van een ervaren leermeester en 1 da

lijkse werkzaamheden komen naar voren, maar er is ook aandacht voor instructies en ruimte voor vragen. De ee

aanden zal de opleiding worden gevolgd aan het Hout- en Meubileringscollege (HMC), hier komt zowel theorie als

Na deze opleiding bieden onze verschillende vloerfabrikanten en leveranciers cursussen aan op locatie. 

st bieden ze eens per kwartaal een trainingsweek. In deze week staat er een skill/onderwerp centraal. Bij deze 

week zijn altijd maximaal 4 kandidaten en een leermeester aanwezig, zo is er veel persoonlijke aandacht voor de 

t. 

ief is nu nog vers van de pers. Enkele voorbereidingen worden nog getroffen. We komen er wat later uitgebreide
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van de voorzitter MKB Nederland 

niet anders vergaan, maar dagelijks kijk ik met afschuw en verbijstering naar de beelden vanuit Oekraïne, naar d

genstromen, de verwoesting en de humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Die beelden komen binnen, elke 

zending weer. 

kt het soms bijna ongemakkelijk om met politici, departementen, media en anderen te praten over de impact van d

Nederlandse bedrijven en onze economie, omdat die van een geheel andere orde is dan de gevolgen voor de 

se bevolking. Maar die impact is enorm en mag niet worden onderschat. 

schuwing hebben we ook geuit naar aanleiding van de CPB-raming van vorige week. We zitten in een energie- en

fencrisis die wordt versterkt door problemen in de logistieke ketens. De energieprijzen zullen jarenlang hoog blijv

ch voor een groot deel gaat losmaken van gas en olie uit Rusland. 

n in onze achterban zijn vanzelfsprekend groot. Direct na de Russische inval in Oekraïne betroffen die vooral de 

ensen en medewerkers ter plekke. Vervolgens kwam er een aantal rondes van Europese sancties. Daar is veel 

kheid over, blijkt uit de signalen die wij maar ook RVO binnenkrijgen. Dat geldt evenzeer over de sancties vanuit 

hoe die Nederlandse bedrijven mogelijk kunnen raken. Minister Hoekstra heeft in de Tweede Kamer toegezegd 

e te nemen in zijn brief over de stand van zaken. 

jn er ook over de enorm gestegen energieprijzen die veel bedrijven moeilijk kunnen doorberekenen. Daarbij kom

ngrijke grondstoffen vanuit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland tot stilstand, dreigt productie stil te vallen en waar 
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fen wel beschikbaar zijn, zijn de prijzen torenhoog. Niet alleen de directe, maar ook dit soort indirecte gevolgen v

e het bedrijfsleven breed raken, moeten in de economische prognoses worden meegenomen. We zien voorts gev

van de voedselvoorziening bij een tekort aan kunstmest en te weinig import van agrarische producten. 

gehele brief hier: 

ww.dropbox.com/s/fg56zlkcywx3yk2/Van%20MKB%20Update%20van%20de%20voorzitter%20%2814-03-

.msg?dl=0 

st gaf MKB Nederland nog gedetailleerde informatie uit over alle maatregelen en sancties die tot op heden zijn ge

st, maar voor sommigen noodzakelijk dit tot zich te nemen. Men vindt het hier: 

ww.dropbox.com/s/sxz31xplwgw3hg3/Informatie%20betreffende%20de%20situatie%20rond%20Oekra%C3%AFn

0  
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weken terug konden wij weer een nieuw lid projectinrichter noteren. De firma Twigt Interieur in

aan den IJssel voegde zich bij de Branchevereniging Projectinrichting. 

erieur maakt exclusief maatwerk graag toegankelijk voor iedereen. Dat gat gaat voor particulieren via Design Date

rerende en vrijblijvende eerste kennismaking met een interior designer. Het inrichten van huis of project begint m

n dat past bij wie je bent en wat je belangrijk vindt. Geen kant-en-klare oplossing, maar een advies of ontwerp wa

efstijl en budget de hoofdrol spelen. En dat is precies wat een Home Made By interior designer voor je doet. Voo

worden bijvoorbeeld (interieur) architecten ingeschakeld. 

uis niet ‘af’? En heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste vloer, gordijnen, verfkleuren en/of raamdecoratie? D

tylist is een ervaren interieurprofessional die is opgeleid om dat wat jij in je hoofd en hart hebt te vertalen naar ee

designadvies. Naast kleur- en materiaal inspiratie ontvang je een persoonlijk aankoopadvies: een boodschappen

diënten voor je nieuwe interieur, afgestemd op jouw budget. 

erieur heeft alle vakspecialisten in huis om een vloer te leggen, gordijnen in te meten en op te hangen en de mure

n. Op deze wij\ze worden projecten en woningen volgens plan en advies ingericht. 

ww.homemadeby.nl/twigt-interieur-capelle-aan-den-ijssel 
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P Golftoernooi  

agen gaat het jaarlijkse BVP golftoernooi van start. We hebben in totaal 62 aanmeldingen. Zij die zich voor dit eve

hebben inmiddels een bevestiging ontvangen. 
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en nogmaals de sponsoren die dit golftoernooi mogelijk maken! 

 

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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