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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 
 

Zoals te verwachten blijft de BVP zich inzetten om de 
opleiding Interieurvakman voor onze branche te 
ondersteunen. Het is nu zover, als alles goed gaat, dat ook 
bij het HMC in Amsterdam deze opleiding in de tweede 
helft van dit jaar gaat starten. Dat biedt weer kansen voor 
deze regio om leerlingen te werven deze als BBL’er 4 
dagen te laten werken in de praktijk en één dag per week 
de opleiding te volgen. Nu is het zaak om tegen die tijd 
voldoende leerlingen te kunnen interesseren. Ook van de 
kant van de projectbedrijven is alle ondersteuning 
welkom. Op onderstaande foto zie je het eigen initiatief 
van ons lid Master Totaalinrichting met Niko Løndal om 
zich te presenteren en het vak “te verkopen”. Op deze 
avond kwamen collega's Dennis van Groeningen, de 
eigenaar van Lykele Projectstoffering met zijn 
projectleider raambekleding Mira Groenveld, ook 
poolshoogte nemen, zoals te zien is op onderstaande foto. 
Altijd goed om de betrokkenheid van BVP-leden te zien bij 
deze gelegenheden.  
 

  
Open avond HMC- Amsterdam 

 
 

 
 

Om de opleidingen actueel te houden en ons te informeren vindt er 
twee keer per jaar een zgn Expertmeeting plaats met de 
onderwijsinstellingen Interieurvakman. Hierbij wordt kennis 
uitgewisseld en ook enkele BVP leden waren hierbij aanwezig. In 
werkgroepen kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Ik kom in 
een volgende editie nog nader hierop terug. Deze goed bezochte 
sessie werd gehouden in de PPC Academy in Wijk bij Duurstede.  
 

 
Theo v Elk bij de Expertmeeting aan het woord    
     
Verder in deze nieuwsbrief is weer volop informatie, o.a. staat ons 
lid Vlakwerk Projectinrichting in de schijnwerpers en stelt Heditex 
uit Vlaardingen zich als nieuw lid voor.  
 

 

 

 

 

Het jaarlijkse BVP-golftoernooi 

 
De datum voor het golftoernooi is iets verschoven. Het zal plaats vinden op 

vrijdag 31 maart 2023! Reserveer het s.v.p. in je agenda. Vanaf 12:00 uur bij  

Prise d’Eau Golf te Tilburg. Met aansluitend napraten en diner. Je kunt je nu al 

opgeven via info@bvprojectinrichtng.nl 
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De schijnwerper op een BVP-lid 

 

Vlakwerk Projectinrichting 

 

 

      

 

          

Een Commando in de vloerenbranche. Zo zou je Peter Schriks 
kunnen betitelen; zo’n 30 jaar geleden stond hij voor de 
beslissing om verder carrière te maken bij defensie of zich te 
gaan bemoeien met het vloerenbedrijf van zijn vader, Vlakwerk 
Projectinrichting. Door omstandigheden werd hem die beslissing 
min of meer uit handen genomen. Het werd Vlakwerk. Inmiddels 
een mooi bedrijf in Helmond. Van oudsher sterk in de zorg, zoals 
zieken- en verpleeghuizen, maar in de loop van de tijd meer 
allround geworden. Vooral werkzaam in de regio, maar ook dat 
wordt anders; vertrouwde opdrachtgevers verhuizen, waardoor 
het werk steeds vaker ook verder weg gedaan moet worden. 
Peter geeft leiding aan zo’n 15 medewerkers en werkt, zoals veel 
bedrijven doen, bij een opeenhoping van projecten met een 
betrouwbare flexibele schil van inleners. 
Peter geeft aan dat hij, met het huidige tekort aan vakmensen, 
graag zou zien dat de BVP nog meer zichtbaar zou zijn bij het 
creëren van opleidingsmogelijkheden voor mensen die graag het 
vak willen leren. Hij meent dat er meer opleidingsplaatsen 
moeten komen en wijst daarbij naar bijvoorbeeld Bouw & Infra, 
waar wellicht kansen liggen om aan te sluiten. 
 

 

 

 

 

De firma Vlakwerk Projectinrichting is daarnaast volop bezig 
met circulariteit en duurzaamheid. Dit uit zich al jarenlang in een 
verantwoorde keuze van materialen én werkwijzen.  Nu, na ruim 
30 jaar, staat een aantal jonge medewerkers klaar om het roer 
bij Vlakwerk binnen afzienbare tijd over te nemen. Daarmee is 
de toekomst van een mooi bedrijf uit Helmond menselijkerwijze 
gewaarborgd. 

https://www.vlakwerk.nl/ 

   

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

Over melding van bedrijfsongevallen 

 

 

 

Er is wat veranderd bij de melding van arbeidsongevallen. Voorheen kwam de Nederlandse 
Arbeidsinspectie na de melding van een ongeval een onderzoek uitvoeren. Per 1 januari 2023 
moet de werkgever zélf onderzoek doen naar de achtergrond van het ongeval en daar lering 
uit trekken. De Nederlandse Arbeidsinspectie verwacht dat met deze werkwijze meer effect 
kan worden bereikt. De bedrijven leren ervan, waardoor herhaling kan worden voorkomen.  

Men vindt een handreiking van de Arbeidsinspectie voor het onderzoek na een 
arbeidsongeval hier:  
 
https://www.dropbox.com/s/smv1a2t3rss1hcn/Handreiking%20voor%20het%E2%80%AF%20on
derzoek.pdf?dl=0 

 

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

Leuk bericht in Vloerenplein op 25 januari 

BVP opent nieuwe jaar in opperbeste stemming 
De nieuwjaarsbijeenkomst van de Branchevereniging Projectinrichting (BVP), die gisteren bij Progenta in 

Elst werd gehouden, trok vele belangstellenden.    Zie verder: https://www.vloerenplein.nl/  
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De firma Heditex voegde zich afgelopen maand bij de BVP als nieuw lid. René van Dekken is de contactpersoon. Hij stelt de 

onderneming hieronder aan jullie voor. 

Op 1 februari 1976 richtte de heer Dirk Sluimer 
handelsonderneming Heditex B.V. op. De heer Sluimer was ruim 
25 jaar reeds werkzaam in de branche en had een breed 
netwerk van relaties in de woninginrichting en meubelindustrie. 
Vanwege een fusie van zijn toenmalige werkgever werd zijn 
functie overbodig en nam hij op 51-jarige leeftijd het besluit om 
een eigen onderneming op te richten. Dit werd zeker 
ondersteund door een grote groep woninginrichters die dhr. 
Sluimer al jaren kenden en hem dan ook vanaf het begin de 
handel gunden. Vele van deze klanten mogen wij nu sinds 1976 
nog steeds beleveren. 
 
De naam Heditex ontleent zich dan ook aan de oprichters 
mevrouw Henny Sluimer [HE] en Dirk Sluimer [DI] en het [TEX] 
van het textiel, hetgeen in aanvang een van de kernactiviteiten 
van Heditex was. 
In de basis leverde Heditex voornamelijk fournituren, textiel en 
garens aan de meubelindustrie en de woninginrichting. Het 
bedrijf groeide snel en in 1979 kwamen op 18-jarige leeftijd de 
zoon Henri Sluimer en schoonzoon Rob Dobbelstein bij het 
bedrijf, de mogelijkheid was hierdoor geboden om verder te 
groeien en Heditex veranderde zo in de loop der jaren van een 
regionale naar een landelijke groothandel met tevens verkoop 
naar diverse landen binnen en buiten Europa. 
 

In 1989 hebben Henri Sluimer en Rob Dobbelstein Heditex 
overgenomen, waarna het personeelsbestand flink is uitgebreid. 
Ook het artikelenpakket is behoorlijk uitgebreid. Vandaag de dag 
is Heditex de specialist in levering aan de parketzaak, het 
Gordijnatelier, het zonweringbedrijf en de woning- en 
projectinrichting. Heditex levert zowel merken van derden zoals 
Meister, Unifloor Meister, Eurocol (vloer & Vloer 
benodigdheden), Forest (roede en railsen) als de eigen merken 
Bodiax (vloeren), HR Design (raamdecoratie, horren en 
buitenzonwering) en DCS (roeden en rails). 
 
In 2019 hebben Jasper Ringelberg en het MKB-fonds een belang 
in Heditex genomen. Sinds eind 2021 heeft Jasper Ringelberg de 
taken van algemeen directeur overgenomen en zal deze samen 
met het managementteam bestaande uit René van Dekken als 
commercieel directeur en Jenny van Haaften-Boeve als 
financieel manager uitvoeren. 

Het succes van Heditex is nog steeds het persoonlijke contact 
met de klanten en leveranciers en het brede assortiment van 
producten dat door een zeer gemotiveerd en enthousiast team, 
dagelijks voor alle afnemers wordt verzorgd. 

 
 

          

                          

Ben jij de volgende die gehackt wordt? 
 
We werken steeds meer digitaal en dat heeft veel voordelen. 
Maar er kleven ook risico’s aan: internetcriminelen vinden elke 
dag weer nieuwe manieren om software en systemen te hacken. 

• Zijn jouw medewerkers goed getraind? 
• Klikken ze nooit op een onbekende link in een e-mail? 
• Gebruikt iedereen veilige wachtwoorden? 
• Worden updates altijd meteen geïnstalleerd? 
• Heb jij je back-up wel eens gecontroleerd? 

 

 

Het zal je maar gebeuren: plotseling geen toegang meer tot je 
klantgegevens of er wordt vanuit jouw mailaccount een 
spammail gestuurd naar al jouw klanten. Je gegevens worden 
gegijzeld en je krijgt ze pas terug na het betalen van losgeld.Je 
bedrijf ligt ondertussen stil. Wat denk je dat dat doet met je 
omzet? En met je reputatie? Je kunt geen risico nemen als het 
gaat om digitale veiligheid.Vaak heb je niet de tijd en kennis om 
je goed tegen digitale dreigingen te beveiligen. Daarom is er nu 
het platform Samen Digitaal Veilig. 
 
Oplossing: Samen Digitaal Veilig! 
Het platform Samen Digitaal Veilig legt aan de hand van korte, 
heldere uitlegfilmpjes de gevaren van online criminaliteit bloot 
en geeft aan hoe je gevaarlijke situaties voorkomt. 

 

 

Zoals al eerder gemeld is de BVP partner van het platform Samen Digitaal Veilig. Ieder lid kan kosteloos van dit  programma gebruik 
maken. In deze Nieuwsbrief zullen we hier vaak op terugkomen.  
Lees om te beginnen de informatie op https://www.samendigitaalveilig.nl/BVP/ 

https://www.samendigitaalveilig.nl/BVP/
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Over het jongerenplatform 

Het jongerenplatform krijgt zo langzamerhand vorm. Op 
een oproep per mail reageerden ongeveer 25 personen; 
hetzij uit eigen beweging of anders door anderen 
daartoe aangezet. We hebben afgesproken dat we elkaar 
zien op donderdag 9 maart om 15:30 uur in hotel Van der 
Valk te Vianen. We hopen daar kort, overzichtelijk en 
efficiënt te vergaderen om te bereiken dat het 
jongerenplatform zelfstandig initiatieven gaat 
ontwikkelen om de BVP meer toekomstbestendig te 
maken. Nu hopen we maar dat er leden zijn die dit lezen 
en zich realiseren dat ze eigenlijk ook mee willen doen 
of jongeren kennen die ze hiernaar willen verwijzen. 
Geef dat dan nog even door aan 
info@bvprojectinrichting.nl. 

 

 

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

Condor Wonen te Kerkrade behaalde het PPI-keur. 

Angelique en Stan Schrijen 

hebben kwaliteit hoog in 
het vaandel staan. Zij 

hechten er dan ook 
waarde aan dat dit 

kwalitatieve aspect als 

bedrijf naar buiten 
gedragen mag worden. Zij 

zijn trots op hun team dat 
op de diverse projecten al 

volgens alle voorschriften 
werkt. Hoe mooi is het dan 

om hier erkenning voor te 
krijgen. Middels een 

inspectie van het externe 
bureau dat PPI-keur 

uitvoert op de werken 
(SKG IKOB) konden zij in 

aanmerking komen voor 
deze erkenning in de vorm 

van een keurmerk. Zo 

geschiedde en wat 
Angelique en Stan reeds 

verwachtten; tijdens de 
inspectie bleek dat hun 

werkproces dermate op 
orde is, dat zij het PPI- 

Keur oprecht verdiend 

hebben. 

Daarmee kan richting 
klant nog meer worden 

aangetoond dat Condor 
Wonen doet wat het 

belooft. 

 

 

Afgelopen maandag 6 februari waren Lieuwe en Ab aanwezig in Kerkrade om formeel het 
certificaat te overhandigen.  

 

 

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

 

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 22 februari 2023 
Ideeën, opmerkingen, voorstellen aan info@bvprojectinrichting.nl,  

Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 

mailto:info@bvprojectinrichting.nl

