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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

 

Gisteren, dinsdag 24 januari, hadden we een zeer 
geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst bij ons lid Progenta in 
Elst. De opkomst was zeer goed, zo’n 100 leden waren 
aanwezig. Hierbij presenteerde ik kort onze activiteiten en 
doelen voor 2023. Ik heb vooral aandacht gevraagd voor 
onze jonge ondernemers en toekomstige opvolgers van 
meerdere van onze leden. Die zijn nu al van groot belang 
voor ons om mee te praten en juist ook hun ideeën uit te 
wisselen over de toekomst van onze branche. Ook onze 
speerpunten zoals instroom, opleiden en circulariteit 
kwamen aan de orde en er komt een enquête over welke 
vakgerichte software programma's onze leden gebruiken 
en wat we als branche verder nodig hebben.  

Vervolgens kwam Ron Vermeulen namens het MKB aan 
het woord. Hij gaf uitleg over het platform "samen digitaal 
veilig" voor MKB- bedrijven. Samen digitaal veilig is een 
praktische tool om ondernemers en hun medewerkers op 
te leiden in digitale veiligheid. Dit wordt uitgerold voor een 
groot aantal branche- en ondernemersverenigingen. Voor 
de BVP is een landingspagina geïnstalleerd en kunnen 
leden gratis hun account aanmaken. Iedereen moet zich 
realiseren dat ook kleinere bedrijven het slachtoffer 
kunnen worden van cybercrime en dat bedrijven zelfs 
regelmatig hieraan ten onder gaan.  

 
 

 

 

Tenslotte is  door ons bestuur en raad van toezicht het predicaat 
“Lid van Verdienste” ingesteld. Tijdens deze vergadering zijn de 
firma R&J Boon uit Krimpen a/d IJssel, in de persoon van Jeanette 
en Rob Boon en Dick Kampschreur sr. van Kampschreur BV 
Projectstofferingen uit Zoeterwoude tot de eerste Leden van 
Verdienste van de BVP benoemd. De bijbehorende certificaten 
werden overhandigd met daarbij een fraai boeket. Jullie zien op de 
foto's dat het een fijne en positieve bijeenkomst was en we gaan er 
met zijn allen weer flink tegenaan in 2023!  

Marijn van Dijkhuizen van Progenta gaf een kort overzicht van de 
geschiedenis en activiteiten van zijn bedrijf vergezeld gaande van 
een presentatie. En nogmaals dank aan Progenta voor het 
beschikbaar stellen van hun prachtige showroom en 
instructieruimte in Elst met daarbij de hartelijke ontvangst door 
vriendelijke gastvrouwen.  

Ik voeg nog graag de link naar het bedrijfsfilmpje van Progenta toe 
dat we gisteren hebben gemist.  
https://youtu.be/H5UbLxmi3Lc  

 

Verhuisbericht 

Het komt een beetje laat; want al in oktober van het vorig jaar 

hebben Karin en Lex Verdonk hun geliefde oord 

Aarlanderveen met hun bedrijf verlaten.  

Ze betrokken als Verdonk Woning- en Projectinrichting een 

nieuw pand in Alphen aan den Rijn. Aan de Steekterweg 77N, 

2407 BE 

                               

  

 

 

Veel geluk in Alphen! 

https://youtu.be/H5UbLxmi3Lc
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De schijnwerper op een BVP-lid 

 

J.J.J. de Jager Interieurprojecten 

 

 
       

          

 

 
Lang twijfelde Jos de Jager over een bedrijfsnaam toen hij zo’n 
30 jaar terug zijn bedrijf ging inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel. Een paar namen trokken voorbij en waren om 
allerlei redenen niet bruikbaar. Waarna de ambtenaar van dienst 
suggereerde om gewoon de eigen naam van Jos als 
bedrijfsnaam te kiezen: J.J.J. de Jager. Achteraf een goed idee; 
de naam met de drie J’s vergeet je niet snel (en je kunt de 
muziekgroep met Jan Dulles desnoods als ezelsbrug gebruiken). 
De firma in Nieuwegein voert een breed pallet aan 
vloerbedekking en raambekleding. Het oorspronkelijke magazijn 
aan de Ravenswade is in de loop van de jaren omgevormd tot 
een winkel /showroom met naastliggend kantoor en magazijn. 
J.J.J. de Jager voert voornamelijk projecten uit in de randstad, 
hoewel wat verder weg van Nieuwegein niet wordt geschuwd. 
Jos beperkt zich wat betreft omvang tot het middensegment 
onder het motto: “het moet wel leuk blijven”. Dat betekent dat het 
bedrijf bij voorkeur projecten kleiner dan 5.000 m uitvoert. 

Dat doet Jos met 13 personeelsleden. Meestal aangevuld met 
een aantal zzp-ers; vaste klanten rekenen op bekende en 
daardoor vertrouwde vaklieden uit eigen huis. Daarnaast wil Jos 
graag leerlingen in huis hebben om hen in de praktijk op te 
leiden. Op dit moment is er 1 leerling, die de theoretische 
opleiding bij ROC Midden-Nederland volgt. Jos heeft 
duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan. Zo 
langzamerhand zijn ook zijn personeelsleden daarvan overtuigd 
en wordt hij in eigen huis er op aangesproken.  
Kortom, J.J.J. de Jager is een dynamisch bedrijf dat zich op deze 
wijze graag aan de leden van de BVP voorstelt. 

 
https://www.jjjdejager.nl/ 

 

 

   

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

  

 

Verleden week vierde G&S Project te 

Tilburg het 40-jarig bestaan. 

Ook van deze plaats felicitaties voor 

William en zijn medewerkers.  

We hopen dat er nog zeer veel jaren bij 

mogen komen! 

 

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

Over het jongerenplatform 

 

Zoals aangekondigd ligt het in de bedoeling een 

jongerenplatform binnen de BVP op te richten. We zien steeds 

meer jongere opvolgers het roer geheel of gedeeltelijk 

overnemen; de BVP is er bij gebaat als de inbreng van deze 

leden duidelijk gehoord wordt. Een oprichtingsbijeenkomst is 

voorzien voor begin maart. We zullen deelnemers aan dit 

platform telefonisch hiervoor uitnodigen. 

  

https://www.jjjdejager.nl/
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Hartekreet van Jan Meerman, 
vicevoorzitter MKB-Nederland 

 

 

Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland, red.) zei het laatst 
treffend: er zitten verstandige mensen in Den Haag, maar ze zijn 
niet meer in staat om verstandige besluiten te nemen. Dat 
gevoel deel ik. We hebben zoveel grote problemen, maar we 
kunnen er met z’n allen geen goede oplossingen meer voor 
bedenken, zo lijkt het. 

Het meest schrijnende voorbeeld vind ik het energieprobleem, 
waardoor steeds meer mensen moeite hebben om de stijgende 
energierekening te betalen. Wat bedenkt het kabinet? We geven 
iedereen twee keer 190 euro. Maar wat betekent dat? Een heel 
grote groep heeft dat geld helemaal niet nodig en de groep die 
het wel nodig heeft, die krijgt veel te weinig. 
 
Omdat we een enorm versnipperd politiek landschap hebben, 
gooien we alle problemen in een blender, drukken we lang op de 
knop en komt er een oplossing uit waarover niemand tevreden 
is. Neem bijvoorbeeld de coronacompensatie. Generiek was dat 
een goede maatregel, maar als je beter kijkt zie je dat er twee 
jaar lang geen maatwerk is geleverd. 

 

Honderden ondernemers, die bijvoorbeeld net waren gestart en 
nergens voor in aanmerking kwamen, zijn daardoor tussen wal 
en schip beland. De bedoeling was goed, maar Den Haag kreeg 
het niet voor elkaar om de uitvoering zo te organiseren dat 
iedereen werd geholpen. 

Vergeleken met vijf of tien jaar geleden is mijn conclusie dan 
ook dat de oplossingen voor een goed ondernemersklimaat niet 
meer uit Den Haag komen. Dus we moeten zelf oplossingen 
bedenken voor onze problemen. Op microniveau en op plekken 
die wel in onze invloedssfeer zitten, zonder afhankelijk te zijn 
van de keuzes van de politiek. 
 
Onze rol verandert op deze manier ook. Wij gaan steeds minder 
de oplossingen zoeken in Den Haag, maar veel meer op lokaal 
niveau. Dan gaan we bijvoorbeeld om tafel met de lokale 
bestuurders in de gemeente. Burgemeester en wethouders hoef 
ik niet uit te leggen wat de lokale situatie is en wat een lege 
winkelstraat met hun stad doet. Dat vergt een andere manier 
van werken en dat is maatwerk. 

Vaak genoeg hoor ik mensen zeggen: hadden we maar eerder dit 
of waarom nu pas dat. Maar ondernemers zijn creatief en komen 
altijd met vernieuwende ideeën. Daarom zou ik graag willen 
afsluiten met een passende spreuk die mij onlangs ter ore 
kwam: de beste tijd om een boom te planten is 20 jaar geleden. 
De een na beste tijd is vandaag. Wat er had moeten gebeuren, 
kunnen we niet meer veranderen. Dus begin vandaag. 
 
Jan Meerman, directeur INretail 

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

De Nieuwjaarsbijeenkomst van de BVP op 24 januari 

Wat was het een geweldige bijeenkomst, gisteren in Elst bij Progenta. Meer dan 100 bezoekers bezochten dit bijzondere samenzijn. 
Bijzonder, omdat het sinds 2020 weer de eerste keer was dat dit mogelijk was. De tussenliggende jaren was het om bekende redenen 
niet mogelijk dit te organiseren. We ontmoetten elkaar in de spiksplinternieuwe Spot Academy van Progenta. Het was allemaal 
geweldig georganiseerd. Aan alles was gedacht, van de garderobe tot het beeld en geluid; en dan nog dat geweldige buffet! 

 

   

   

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 8 februari 2023 
Ideeën, opmerkingen, voorstellen aan info@bvprojectinrichting.nl,  

Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 

mailto:info@bvprojectinrichting.nl

