
 

Woensdag  
14 december 

2022  
 

BVP Nieuwsbrief 
 

 

 

Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

Wat een jaar! 

Beste leden van de BVP, wat een jaar hebben we achter 
de rug. En de huidige toestand wat betreft de oorlog in de 
Oekraïne, de energie- en voorraadtekorten en inflatie 
liggen volgend jaar nog niet achter ons. Maar wel kunnen 
we terugkijken op een goed jaar voor onze branche en 
onze branchevereniging. Verder in de nieuwsbrief kunt u 
een korte terugblik lezen. En we starten een nieuw 
initiatief om aan de digitale veiligheid van uw bedrijf te 
werken via een stappenplan. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden maar wel uw inzet. In deze nieuwsbrief geven 
we u verdere uitleg en we geven ook nadere toelichting 
tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari. Hierbij 
bent u natuurlijk van harte welkom.  

Afgelopen vrijdag heb ik de studiebeurs West bezocht in 
de Ahoy in Rotterdam. Bussen vol met jongeren werden 
deze dag door de scholen naar Rotterdam gebracht en 
zaterdag waren er vele ouders met hun kinderen. Het 
aanbod was wederom erg groot. 

Ook werkgevers zoals ziekenhuizen en techbedrijven 
stonden te werven, naast de vele scholen en enkele 
brancheverenigingen. De schilders en aanverwante 
beroepen hebben al jaren een eigen presentatie en ons 
Interieurvak werd vertegenwoordigd door het Hout- en 
meubileringscollege in Rotterdam. In het hele land vinden 
deze studiebeurzen nu plaats en iedereen hoopt dat 
voldoende vakmensen kunnen worden geworven. Echter de 
concurrentie is groter dan het aanbod van beschikbare 
kandidaten. Maar de opleiding Interieurvakman groeit nog 
steeds tegen de stroom in. We blijven als BVP het 
opleidingstraject actief volgen en ondersteunen, ook in het 
nieuwe jaar. 

 
    Aandacht voor de interieurvakman 

 

 

 

 

Onze nieuwsbrief biedt u veel informatie deze maand, we 
gaan volgend jaar weer enthousiast verder. Alvast fijne 
dagen gewenst en tot ziens! 

 

 

 

 

 
 
 
 

UITNODIGING  
  
  

Voor dinsdag 24 
januari 2023 

bij Progenta te Elst 
 

  
Graag nodigen we je uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst. De 

firma Progenta hebben wij bereid gevonden hun locatie ter 

beschikking te stellen.  

Uiteraard proosten we met elkaar op een mooi nieuwjaar. De 

gastheer, Marijn van Dijkhuizen vertelt graag over zijn bedrijf en  

Lieuwe Steendam, onze voorzitter zal kort spreken over de 

verwachtingen van de BVP voor het nieuwe jaar.  

Daarnaast beginnen we het jaar ambitieus. Ron Vermeulen zal 

ons namens MKB Nederland inwijden in het programma Samen 

Digitaal Veilig. 

 

DUS KOM NAAR DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 24 JANUARI 

 

 

 

BVP is eind 2022 partner van dit programma geworden, dat tot 

doel heeft MKB bedrijven bewust te maken van de gevaren en 

risico’s die samenhangen met onze digitale zakenwereld en 

handvatten aan te reiken om de risico’s te beperken. 

Aansluitend is er voldoende ruimte om bij te praten en nader 

kennis te maken onder het genot van eten & drinken. De sfeer 

van de bijeenkomst zal informeel zijn en gericht op het samen 

inluiden van hopelijk een nieuw mooi jaar voor iedereen! 

Locatie:           Progenta, Veenendaalsestraatweg 14b,  

    3921 EC Elst  

Dag en tijd:     Dinsdag 24 januari 2023, 16:00 uur  

Introducés:  van harte welkom! 

 

Meld je aan via info@bvprojectinrichting.nl 
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De schijnwerper op een BVP-lid 

 

Abeln Projectstoffering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu 70 jaar terug, in 1953 werd de firma Abeln opgericht. Een 

aannemer met een totaalpakket, waar alles nog in eigen beheer 

werd onderhouden. Waar ook zelf de onderhoudsproducten 

werden ontwikkeld en samengesteld. De welvaart nam toe en 

daarmee ook de kennis en ontwikkeling van het bedrijf tot 

vakspecialist. Je hoeft niet alles zelf te doen, anderen hebben 

daarin misschien meer ervaring en zijn daarom ook beter en 

sneller. En Abeln concentreerde zich in de loop van de tijd meer 

op vloerbedekking en raambekleding. De firma had door de jaren 

verschillende eigenaren. 

 

Abeln is enkele jaren terug onderdeel geworden van de groep 

Iedema Projectstoffeerders. Men voelt zich daar thuis na jaren 

onderdeel te zijn geweest van een afbouwgroep, waar de focus 

toch meer lag op de aannemerij. 

Iedema staat voor kwaliteit en dat sluit prima aan bij de 
grondhouding van Abeln Stoffering. Naast projecten voor 
geselecteerde betrouwbare aannemers richt de firma zich op 
zorginstellingen, onderwijs, ziekenhuizen etc. Met opzet is de 
naam Abeln Stoffering in stand gehouden; deze naam staat 
goed bekend in de regio’s van de beide vestigingen Almelo en 
Groningen. Het bezit van het PPI-keur is daarbij van waarde. 
Een groot voordeel van het behoren tot een grote groep is dat 
veel werk gecentraliseerd plaats kan vinden; zo worden 
opleidingen door de Iedema Groep centraal opgezet, waardoor 
men ook collega’s van andere vestigingen ontmoet en daarmee 
ervaringen kan uitwisselen. Met ca. 24 eigen werknemers in de 
2 vestigingen en hulp vanuit de groep of van derden worden 
veel mooie projecten tot stand gebracht. 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************** 

Vanuit MKB-Nederland 

Verplicht zonder kennismaking stagiair aannemen is brug te ver 

 

 

 

We hebben in dit land zo’n 250.000 erkende leerbedrijven –  voor 

een groot deel mkb – waar mbo-studenten zich kunnen 

ontwikkelen in de praktijk. Dat praktijkdeel is een onlosmakelijk 

en onmisbaar onderdeel van hun studie. Ondernemers 

investeren zo fors in de vakmensen van de toekomst. Ze 

ontvangen graag jonge mensen in hun bedrijf om hen 

enthousiast te maken voor hun beroep. Ze doen dat deels vanuit 

welbegrepen eigenbelang, maar óók vanuit maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. 

 

Of je als ondernemer je bedrijf openstelt voor stagiairs, is een 

vrijwillige keuze. Maar als je die keuze maakt, kan het niet zo 

zijn dat je wordt verplicht om de eerstejaars mbo-stagiair aan te 

nemen die de school aandraagt, zonder enige vorm van 

kennismaking. Dat is wat het ministerie van OCW wil om 

stagediscriminatie tegen te gaan. 

 

Discriminatie komt helaas overal in onze maatschappij voor en 

dus ook in bedrijven. Maar de zeer kleine minderheid die 

moedwillig jongeren uitsluit, die pak je hier niet mee. Die 

stoppen dan gewoon als leerbedrijf. Het is opnieuw de bekende 

maar verkeerde reflex. We gaan zo de overgrote meerderheid 

die het goede doet een verplichting opleggen, terwijl de 

maatregel niet voor hen is bedoeld. 

  

In de strijd tegen stagediscriminatie bereiken we hier niets mee. 

Waar het mogelijk wel toe leidt, is dat ook goede leerbedrijven 

de handdoek in de ring gooien, omdat zij wél gewoon vooraf 

kennis willen kunnen maken met de stagiair die zij over de vloer 

krijgen. En dat is toch ook niet zo gek? Denk bijvoorbeeld alleen 

al aan sectoren of instellingen met kwetsbare cliënten. Die 

willen weten of een stagiair in die omgeving past of de goede 

motivatie heeft. 
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De afgelopen week tekende de BVP een partnerovereenkomst 
met het platform Samen Digitaal Veilig. Samen Digitaal Veilig is 
een initiatief van branche- en beroepsorganisaties in 
samenwerking met MKB-Nederland en met steun van 
ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken. 
Het doel is onze leden attent te maken op de gevaren die 

samenhangen met het steeds verder digitaliseren van de 

bedrijfsvoering. Dit initiatief wordt door de overheid 

gesubsidieerd en brengt noch voor de BVP, noch voor de leden 

kosten met zich mee 

 

 
Een korte inleiding 

 
De samenleving wordt steeds meer digitaal. Bedrijven omarmen 
het digitale werken, sterker nog: ze kunnen niet meer zonder. 
Maar…digitaal werken is niet zonder risico. Dagelijks lezen we 
over ondernemers die slachtoffer worden van 
internetcriminelen.  
We merken dat veel ondernemers de veiligheid van digitaal 
werken niet scherp op het netvlies hebben. Ze denken alles 
goed geregeld te hebben, maar helaas blijkt keer op keer dat de 
digitale veiligheid toch niet helemaal in orde is. De mkb 
ondernemer moet een inhaalslag doen. 
Voor veel ondernemers is de drempel om aan digitale veiligheid 
te werken te hoog. Daarom heeft MKB-Nederland, met de steun 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van 
Economische Zaken, het Digital Trust Center en het Instituut 
voor Verenigingen, Branches en Beroepen een nieuw initiatief 
ontwikkeld: Samen Digitaal Veilig. 
 

De eerste stappen naar digitale veiligheid 

Met Samen Digitaal Veilig kan een ondernemer, bedrijf, 
specialist of zzp’er heel makkelijk de eerste stappen zetten om 
digitaal veiliger te worden. Kosteloos. In het Samen Digitaal 
Veilig platform zitten 8 opleidingsvideo’s. Voor de ondernemer 
en voor de medewerkers. Er zit een vragenlijst in voor de 
software en IT- leveranciers waar de ondernemer mee 
samenwerkt. En er zit een intern overzicht bij van de punten 
waar je op moet letten als ondernemer. Het resultaat wordt 
gepresenteerd op een overzichtelijk veiligheidsdashboard. 
Daardoor heb je als ondernemer direct een goed beeld van hoe 
digitaal veilig je bent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BVP hanteert hiervoor een stappenplan. In 

deze Nieuwsbrief de eerste aankondiging. 

Tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst van 

dinsdag 24 januari zal de heer Ron Vermeulen 

een korte presentatie geven van wat precies 

de bedoeling is en wat de leden krijgen 

aangeboden en wat van hen aan inspanningen 

worden verwacht. 

Daarna zal het programma langzamerhand 

worden geëffectueerd. 

Het tempo waarin dit gebeurt wordt bepaald 

door de lidbedrijven!   
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Reserveer deze data s.v.p. in uw agenda voor 
2023 

 

 

Ledenvergadering BVP 

Dinsdag 24-01-2023 15:00 – 19:00 Nieuwjaarsbijeenkomst 
      bij Progenta, Elst 

Vrijdag 24-03-2023  middag en avond Golftoernooi 

Dinsdag 18-04-2023 15:00 – 19:00 Locatie nog onbekend 

Dinsdag 19-09-2023 15:00 – 19:00 Locatie nog onbekend 

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2022. 
Logischerwijs slaan we eind december over; de volgende 
Nieuwsbrief zal naar we hopen op woensdag 11 januari 
2023 verschijnen. 

We hebben als BVP een mooi jaar achter de rug; de maand 
januari werd nog geplaagd door de coronamaatregelen, 
waardoor de geplande Nieuwjaarsbijeenkomst moest 
vervallen. Maar op 25 maart konden we elkaar al weer 
ontmoeten bij het traditionele golftoernooi, zoals 
gebruikelijk voortreffelijk door William en Mark 
georganiseerd. De eerste ledenvergadering vond plaats in 
Utrecht, in het voormalige Pieter Baan centrum, waar 
Studio Wae haar tijdelijke intrek nam. We ontmoetten 
elkaar daar op 19 april; een mooie opkomst, leuke 
rondleiding, voordracht door Hassan Kaddouri over zij-
instroom interieur vakman. De laatste ledenvergadering 
bij de Plinten en Profielen Centrale in Wijk bij Duurstede 
op 20 september staat ons nog helder voor de geest met 
Esther Vergeer als spreker en leuke informatie van het 
bedrijf PPC.  

Verder is er op meerdere fronten werk verricht. De 
speerpunten van de BVP zijn werven en opleiden, 
circulariteit en leren van elkaar. Veel leden van de BVP 
zijn hierbij betrokken geweest. De voorzitter en enkele 
lidbedrijven bij de opleidingen van het Summa College in 
Veldhoven, de open dagen van de opleidingsinstituten, de 
challenge bij Incoda etc. 

Er is daarnaast nagedacht over circulariteit en hierbij zijn 
wat concrete stappen gezet. Een werkgroepje gordijnafval 
weet inmiddels dat dit een taaie materie is, waardoor echt 
recyclen tot nieuwe grondstof een langdurig proces zal 
zijn. Hetzelfde geldt voor vloerbedekking, hoewel daar 
meer mogelijkheden voorhanden lijken te zijn. Aan een 
proef voor het recyclen van PVC doet een aantal 
projectinrichters mee. 

 

Nu voor de meeste bedrijven nog de hectische periode voor 
kerst en de jaarwisseling en dan even uitblazen en energie 
verkrijgen voor het nieuwe jaar 2023 met alle uitdagingen die 
dat jaar weer met zich zal meebrengen. De BVP, geruggesteund 
door MKB Nederland, zal ook in het nieuwe jaar weer 
behulpzaam proberen te zijn. Meestal zijn dat maar kleine 
stapjes, maar het idee dat je gesteund wordt door vele anderen 
in den lande geeft toch vaak een goed gevoel. En het feit dat de 
BVP-leden elkaar kennen leidt ertoe dat ze ook elkaar kunnen 
helpen en ondersteunen waar dat kan en nodig is. 

Namens het bestuur wens ik jullie allen goede Kerstdagen en 
een gezond en anderszins voorspoedig 2023 toe. 

 

Tot 24 januari 2023 bij Progenta 

 

 
De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 11 januari 2023 
info@bvprojectinrichting.nl,  

Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 

mailto:info@bvprojectinrichting.nl

