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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 
 
 

  
 
In het zuiden waar ik woon (Breda) is carnaval net weer 
ten einde. Voor de één is het een manier om even uit de 
harde werkelijkheid en in het feest te stappen, voor de 
ander een reden om ervoor “weg te vluchten". Ikzelf 
behoor bij de aanwezige buitenstaander die een bekende 
in een absurde outfit voorbij ziet komen die in staat is om 
dan “even iemand anders te zijn”. Dat geeft volgens hem 
niet alleen energie maar, zo vertelde hij, het stelt je ook 
in staat om daarna dingen ook weer eens in een ander 
perspectief te kunnen bekijken. Bijvoorbeeld dat ieder 
probleem niet gelijk jouw probleem is maar meestal een 
gezamenlijk probleem. Dus ga niet alleen de lasten 
torsen maar zoveel mogelijk als groep. Dat is nu ook het 
geval bij een branchevereniging en je hoeft geen 
carnaval te vieren om ook te beseffen dat problemen als 
vakmensen, instroom, hoe de toekomst in te gaan en 
dergelijke, juist zaken zijn die we als BVP gezamenlijk 
met jullie en voor jullie aanpakken. En dat betekent niet 
dat we het eventjes oplossen, maar wel dat een 
gezamenlijke inspanning altijd meer oplevert dan een 
individuele actie. We hebben in de afgelopen jaren door 
onze inzet een mooi netwerk aangelegd zoals met 
InRetail, de onderwijsinstellingen, het lidmaatschap van 
het MKB en meer. We kunnen spreken van een 
branchevereniging die steeds meer inhoud wil bieden 
aan de leden. 

 
 

 
 

 
 
En daar komt nu nog bij dat bij de komende eerste bijeenkomst 
met het jongerenplatform uit onze branche ook rekening gehouden 
wordt met hun nieuwe inzichten en suggesties om ons zo verder 
vooruit te helpen naar de toekomst.    

Bij de vorige nieuwsbrief gaf ik aan om terug te komen op de 
discussie in de Expertgroep Onderwijs over de branche en het vak 
van Interieurvakman. En dat sluit trouwens mooi aan op het 
jongerenplatform, onderwerpen als het begeleiden van de 
leerlingen in de bedrijven, wie begeleidt ze, hoe het imago 
verbeteren en meer zichtbaarheid van ons vak bij het VMBO-BWI, 
allemaal zaken die we ook met de jongeren willen bespreken. Over 
de benadering hiervan verhaalt Theo van Elk verderop in deze 
nieuwsbrief over de recente ontwikkelingen.  

 

 

 

 

Over de volgende ledenvergadering 
De datum van het golftoernooi is verschoven naar vrijdag 31 
maart.  

De geplande ledenvergadering van 18 april volgt daar wel heel 
snel op. Het bestuur besloot daarom deze ledenvergadering van 
18 april te verschuiven naar dinsdag 6 juni. 

De daarop volgende ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 19 
september.  
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De schijnwerper op een BVP-lid 
 

de kruijff projectstoffering 
 

 

      

          

Bij de naam van de kruijff b.v. projectstoffering (met kleine 
letters) moet je onwillekeurig denken aan: “zijn naam is klein, 
zijn daden benne groot”. Want het bedrijf is terecht trots op de 
vele mooie werken die men in de loop van de tijd heeft 
uitgevoerd.  
Vincent de Kruijff vertoefde een maand of vier in Zuid Amerika 
voor hij bij zijn vader de eerste stappen in het familiebedrijf 
zette. Al ruim 27 jaar werkt hij inmiddels bij het bedrijf in 
Amsterdam. Samen met broer Arne voegt hij jaar na jaar toe aan 
de langdurige geschiedenis van de onderneming. Begonnen in 
1907 zijn zij inmiddels de 4e generatie De Kruijff die het bedrijf 
leidt. Van de Warmoesstraat naar het Rokin en via nog wat 
andere vestigingsadressen nu beland in Amsterdam-
Duivendrecht. Van op een bepaald moment 128 personeelsleden 
naar zo’n 11 op dit moment. En zoals bij veel andere lidbedrijven 
natuurlijk bijgestaan door een ring van betrouwbare freelancers 
om pieken op te vangen. 
 
de kruijff projectstoffering is werkzaam in het gehele land; de 
website vermeldt uiteraard werken in Amsterdam, maar je kunt 
de onderneming evengoed aan het werk zien in Zoetermeer, 
Utrecht, Rotterdam en Rijswijk. Men werkt graag voor vaste 
relaties of via directe contacten. Er wordt weinig voor 
aannemers gewerkt. Werk voor particulieren wordt niet meer 
uitgevoerd.  
 

 

 

 

 
de kruijff levert aantoonbaar kwaliteitswerk. Is voorzien van de 
relevante ISO en veiligheidscertificering, voor een deel ook 
omdat grote opdrachtgevers dat als voorwaarde stellen. 
 
Natuurlijk gaat de onderneming ook met de tijd mee wat betreft 
duurzaamheid; al het afval wordt reeds lang gescheiden 
afgevoerd, samen met leveranciers wordt duurzaamheid zoveel 
mogelijk nageleefd. Er wordt samengewerkt met  
toeleveranciers die producten terugnemen en weer verwerken 
tot een nieuw product.  
En de toekomst? Eén van de twee dochters van Arne, Charlotte 
is werkzaam in het bedrijf. Wellicht de 5e generatie! 
 
 
https://dekruijff.nl/ 

 

   

 

 

 

Programma 
12:30 uur Ontvangst in de Gasterij 
12:45 uur Inslaan op de driving range 
13:30 uur Aanvang 18 holes 
15:30 uur Aanvang clinic incl. PAR3 baan 
18:30 uur Binnenkomst spelers, borrel 
20:00 uur Diner 
22:30 uur Verwachte eindtijd 

 

Het is inmiddels een leuke traditie geworden, het BVP 
Golftoernooi. Al enkele jaren achtereen druk bezocht, een goede 
sfeer en tot op heden gezegend met mooi weer om te golfen. 
De BVP organiseert op vrijdag 31 maart 2023 wederom voor haar 
leden een golfevent incl. de mogelijkheid voor de niet 
gevorderde golfer een clinic op het prachtige golfterrein van het 
Prise d'Eau In Tilburg. 
 
Je bent hiervoor van harte uitgenodigd; we vragen je om binnen 
drie weken in te schrijven via info@bvprojectinrichting.nl 
 
Wanneer er plaatsen over zijn in de flights zal de organisatie in 
overleg met de sponsoren van het golfevent de overige plaatsen 
met (nog) niet zijnde BVP-leden opvullen. 

 

 

Opgaven aan info@bvprojectinrichting.nl voor 10 maart 2023. 
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Bericht van het opleidingsfront 
 
Theo van Elk, die namens Inretail het project 
Interieurvakman trekt, bericht ons het volgende:  
 
 

Actief op zoek naar nieuwe vakmensen bij het VMBO 

 

Voor het zoeken naar nieuwe vakmensen is er door 
Inretail een samenwerking aangegaan met het platform 
VMBO-BWI. Dit is een platform, waar alle 170 scholen 
zijn aangesloten die het profiel Bouwen, Wonen, 
Interieur aanbieden op de VMBO – school. 

Dit platform heeft o.a. een zeer actieve website waar 
scholen, decanen en leraren informatie afhalen voor 
alle mogelijke vakken die worden aangeboden. Ook is er 
een gedeelte met informatie over vakken waarvoor een 
opleiding gevolgd kan worden, waar nu ook informatie 
over Interieurvakman op staat (https://www.vmbo-
bwi.nl/leerlingen/bwi-in-het-4e-jaar/2506/). De 
decanen kunnen leerlingen dan weer doorverwijzen 
naar de ROC’s die de opleidingen aanbieden. 

Voor het zoeken naar nieuwe vakmensen, waar de BVP 
een samenwerking heeft met Inretail, worden er nu een 
aantal activiteiten uitgerold. Allereerst zijn er de 
afgelopen weken presentaties gegeven over het vak 
woning- en projectstoffering aan de regiobijeenkomsten 
van decanen. Bij elke bijeenkomst waren ca. 50 decanen 
aanwezig en er zijn direct positieve reacties opgekomen 
en vragen over bijv. het organiseren van workshops op 
school. 

 

 

Het platform zal tevens aandacht aan het vak besteden via 
de eigen email nieuwsbrieven en er wordt binnenkort een 
uitgebreid informatiepakket naar alle aangesloten scholen 
gestuurd. 

Daarnaast zal de Interieurvakman aanwezig zijn op de 
landelijke decanendag (7 juni) en op die dag ook een 
workshop verzorgen voor de decanen, om ze de mooie 
kanten van ons vak te laten zien en voelen. Belangrijk 
hierbij is ook dat we lesmateriaal gaan ontwikkelen voor het 
keuzevak vloeren, dat door de decanen dan in het 
onderwijsprogramma kan worden opgenomen. Dit materiaal 
wordt via het platform aangeboden. 

De komende tijd zal de samenwerking nog verder uitgebreid 
worden. Hierbij zullen er ook contacten komen met scholen, 
die bijvoorbeeld met een groep leerlingen bij een bedrijf 
langs willen komen. Als deze vraag wordt gemeld aan de 
BVP, zullen wij contact opnemen met één van de leden om 
dit te regelen. 

Deze samenwerking is weer een extra stap voor extra 
instroom van nieuwe vakmensen in de branche! 

 

 

                 

Nog even over het jongerenplatform 
 

 
Er is veel enthousiasme binnen onze vereniging voor het idee 
van een jongerenplatform. We kregen tot op heden zo’n 30 
aanmeldingen van geïnteresseerde leden. Een groot gedeelte 
van hen schreef zich in voor de “oprichtingsbijeenkomst”. Deze 
wordt gehouden op donderdag 9 maart 2023 bij Van der Valk 
Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen. Inloop vanaf 
15:00 uur, programma begint om 15:30 tot ca. 17:00 uur. 

 

 

Gesprekspunten zullen zijn: 

 Hoe kunnen we jongeren interesseren in het vak 
Interieurvakman 

 Hoe krijgen we instroom buiten de branche op gang 
 Hoe zien jullie de toekomst van onze branche 
 Suggesties vanuit de groep 

Je kunt jezelf of een collega nog steeds opgeven via 
info@bvprojectinrichting.nl 
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Jacco Vonhof:  Ook MKB moet aan verplichting vertrouwenspersoon kunnen voldoen 

Iedereen die op het werk wordt geconfronteerd met 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag, moet toegang 
hebben tot een vertrouwenspersoon. Dat is de kern 
van het initiatief-wetsvoorstel van GroenLinks, 
waarover vorige week een eerste debat was in de 
Tweede Kamer. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-
Nederland staat daar volledig achter schrijft hij in zijn 
nieuwste blog. Al moet het wel ook voor kleinere 
bedrijven haalbaar zijn aan die verplichting te voldoen. 
  
Een miljoen mensen 
Jaarlijks krijgen ruim een miljoen mensen op de 
werkvloer te maken met pesten, (seksuele) intimidatie, 
discriminatie of agressie. Wat mij betreft zijn dat 
onaanvaardbare cijfers en dus moeten we er met 
elkaar alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag, 
in welke vorm dan ook, uit te bannen. Werkgevers zijn 
op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor een 
veilige werkomgeving, maar een verplichte 
vertrouwenspersoon maakt nu nog geen onderdeel uit 

van die wet. 
  
Gesprek van de dag 
Na de ontluisterende berichtgeving over de 
misstanden bij The Voice of Holland, een jaar geleden, 
was grensoverschrijdend gedrag overal het gesprek 
van de dag. Het was bijna een soort wake up 
call waarbij iedereen zich afvroeg: hoe zit dat eigenlijk 
bij ons, doen wij als bedrijf alles om dit soort zaken te 
voorkomen en hoe hebben dat geregeld? Ongeveer de 
helft van de bedrijven had al een vertrouwenspersoon, 
maar na de uitzending was er duidelijke toename van 
de vraag. 
Sindsdien is het onderwerp niet meer van de agenda 
geweest. In de persoon van voormalig SER-voorzitter 
Mariëtte Hamer is er zelfs een regeringscommissaris 
aangesteld. En nu ligt er dat het initiatief-wetsvoorstel 
van GroenLinks-Kamerlid Maatoug om een 
vertrouwenspersoon verplicht te stellen. 
 

  

 
 
Niet per se binnen het bedrijf 
Ik vind dat een goed idee. Want ongeacht waar je werkt en wat je 
overkomt, je moet als slachtoffer laagdrempelig en veilig bij iemand 
terecht kunnen. Het is evident dat zoiets in grote ondernemingen 
makkelijker te organiseren is dan in kleine bedrijven met 6, 7 werknemers. 
En die laatste categorie, dat zijn de meeste bedrijven in ons land. Wij 
hebben er daarom voor gepleit dat die verplichte vertrouwenspersoon niet 
per se binnen het bedrijf hoeft te worden aangesteld. En gelukkig voorziet 
het wetsvoorstel ook in die optie: dat ook een vertrouwenspersoon bij de 
brancheorganisatie of de arbodienst volstaat. 
Verder is van belang dat kleinere bedrijven niet op onnodig hoge kosten en 
administratieve lasten worden gejaagd. Daar heeft overigens ook de 
regeringscommissaris aandacht voor gevraagd. Zij wil dat sociale 
partners betrokken worden bij de uitwerking van de wet, juist om dit te 
voorkomen. 
  
Allemáál alert 
Grensoverschrijdend gedrag blijfy vooral iets waar we allemáál alert op 
moeten zijn en elkaar ook op moeten aanspreken. Wat voor de één een 
'geintje' is, kan voor de ander iets heel anders kan zijn. Glashelder moet 
zijn waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als die worden 
overschreden. Zero tolerance, óók voor gasten en klanten van een bedrijf. 
  
Tot slot is voorkomen natuurlijk altijd beter dan genezen. Door erover te 
praten, door blijvende aandacht en door educatie. 
 

Blog Jacco Vonhof 14-02-2023 

 

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

Op de valreep 
 
Zojuist ontvingen wij het bericht dat ook de firma Pura Vloerenspecialist te Cruquius lid wordt van onze vereniging BVP. 
Hartelijk welkom. Later meer!! 

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

 

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

Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 


