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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam 

 

 
  
Elke dag is een speciale dag. 

Er zijn vele speciale dagen in het jaar die ergens aan zijn 
gewijd. Maar vandaag is het de internationale 
vrouwendag en daar wil ik toch wel even bij stilstaan. 
Dat deze dag helaas nodig is blijkt niet alleen uit de 
geschiedenis maar ook uit het heden. In vele landen zijn 
vrouwen in een onderdrukte positie en ook in onze 
westerse wereld moeten ze opboksen tegen geweld en 
onderkenning op vele terreinen. Terwijl we weten dat 
juist de vrouw vele ondernemingen mogelijk maakt, denk 
maar aan de uitdrukking pappa-mama bedrijf, waaruit 
blijkt dat het voor vele kleine ondernemers niet mogelijk 
zou zijn het bedrijf te runnen zonder de rol van de 
partner. En in de praktijk zie je langzamerhand niet allen 
meer bedrijven die door de vrouwenhand succesvol 
worden geleid, maar ook landen! Jaren geleden 
gebruikten wij bij mijn toenmalige werkgever de kreet: 
“de mens centraal op onze vloer". 
 

 
 

 

En dat geldt ook voor onze branche; “stel de mens centraal in onze 
projectenwereld”, dus zonder onderscheid op welk gebied dan ook. 
Onze toekomstige ontwikkelingen zijn alleen te realiseren door de 
mens centraal te stellen in onze maatschappij. Daar heeft iedereen 
baat bij. 

 
 
 

 

En ik kijk uit naar morgen wanneer we met een groot aantal 
jongeren in gesprek gaan, die zich hebben aangemeld voor het 
Jongerenplatform van de BVP. Ik ben benieuwd wat ons dit gaat 
brengen.  

 

 

 

 

Kristel Leerkes van Boerhof Projectinrichters berichtte 
ons: 

Met gepaste trots stuur ik bijgaand ons nieuwe MVO verslag. 

De 10e editie alweer; vol met innovatieve, circulaire ideeën en maatschappelijk 
verantwoorde keuzes. 

Uit Kristels voorwoord: 
Ken je Boerhof al wat langer? Dan weet je dat wij graag samenwerken. 
Duurzaamheid creëer je immers niet alleen. Dat doe je samen in de hele keten. Van 
productie, tot gebruik, tot recycling. Wij zijn daarin vaak de initiatiefnemer. ‘Niet 
alleen denken, maar juist ook doen’. 
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De schijnwerper op een BVP-lid 

 

More projectinrichting 

Gestart onder de naam De Lange Projektadvies in 1994, werkend 
vanaf de keukentafel, en sinds 2018 verder gegaan onder de 
naam MORE Projectinrichting vanuit een fijn bedrijfspand in 
Ridderkerk. Laatstgenoemde locatie wordt inmiddels wat te klein 
dus er wordt uitgekeken naar een nieuwe locatie. Zo verloopt de 
expansie van een bedrijf.  

John de Moor is directeur/eigenaar en wordt bijgestaan door 
Christa den Boer als projectleider. John hanteert een 
veelomvattend concept waaronder naast het uitvoeren van de 
totale vloer- en raamstoffering ook meubels en waar nodig de 
gehele inrichting van de ruimtes wordt aangepakt: turn key!                                                                       
Speerpunten hierin zijn: meedenken, ontzorgen, goede 
communicatie en snelheid. 

MORE Projectinrichting werkt samen met een interieurarchitecte 
waarmee originele en goed werkbare projecten worden 
verwezenlijkt. Deze projecten richten zich grotendeels op de 
gezondheidzorg door het hele land. In de zorg zijn snelheid en 
ontzorgen belangrijke punten.                                
Bewonerskamers kunnen maar enkele dagen leegstaan. John: 
“Wij zorgen voor een passende stoffering/meubilering geschikt 
voor de betreffende doelgroep”.  

MORE Projectinrichting regelt alles: totale vloer- en 
raamstoffering, wandbekleding, schilderwerk, meubilair, 
woonaccessoires etc.                                                                                                   
Desgewenst kan MORE ook voorraadhoudend zijn waarmee zij 
nog sneller in kunnen spelen op de vraag van de klant! 

 

 

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

 

 

 

Er wordt veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. Zeker bij 
de eigen ontwerpen wordt hier streng naar gekeken. Er wordt 
ook zoveel mogelijk hergebruikt. Afgedankt of overtollig 
meubilair krijgt vaak een nieuwe bestemming. Binnenkort 
worden nieuwe producten verwacht, vervaardigd uit gerecyclede 
petflessen. 

 
MORE Projectinrichting, een fijne onderneming met verrassende 
initiatieven, lid van de BVP 
 
https://www.moreprojectinrichting.nl/ 

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

   

BVP Golftoernooi; de Sponsoren 

 

 

 

Nog even over het BVP golftoernooi van vrijdag 31 maart. 

Velen meldden zich al aan voor toernooi of clinic. Fijn! 

Het aanmelden kan nog 2 dagen via 

info@bvprojectinrichting.nl 

Ook vanaf deze plaats vooral veel dank voor de vele 

sponsoren die dit evenement mogelijk maken. Een overzicht 

staat hierbij. 

We hopen op een mooie dag met leuke en interessante 

ontmoetingen. 

 

 

 

 

 

https://www.moreprojectinrichting.nl/
mailto:info@bvprojectinrichting.nl
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Morgen, 9 maart komt het jongerenplatform voor de eerste keer bijeen 

 

 

 

 

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 

We houden u op de hoogte van wat er in Vianen gebeurt 

 

 

 

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

Bericht van Fred van Kersbergen (Projectstoffering Utrecht) 
 

Utrecht Februari 2023 

  

Tijden veranderen, de wereld verandert, alles om ons heen 

verandert……  

Bij Projectstoffering Utrecht gaat in 2023 ook wat veranderen! 

Onze gewaardeerde collega Jan Versluis wordt in maart 66 jaar en 

vindt het tijd om met pensioen te gaan. Jan zal medio februari ons 

bedrijf verlaten.  

Wij danken hem voor zijn tomeloze inzet en enthousiasme en 

wensen hem samen met zijn vrouw, gezin en kleinkinderen nog 

vele vrije jaren in goede gezondheid toe! 

Voor ons vormde de pensionering van Jan aanleiding na te denken 

over zijn taakovername en de toekomst. In deze veranderende 

wereld, waarin snelheid en flexibiliteit een steeds prominentere 

rol innemen, willen wij de door onze klanten geroemde kwaliteit 

en service blijven bieden. 

 
 

 

Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat Projectstoffering 

Utrecht en M2 vloeren de krachten bundelen. Wij zijn ervan 

overtuigd in M2 vloeren een kwalitatieve, betrouwbare en 

professionele partner te hebben gevonden. De laatste jaren 

hebben wij naar volle tevredenheid diverse projecten in 

collegialiteit mogen uitvoeren en wij zien een gezamenlijke 

toekomst dan ook met alle vertrouwen tegemoet. 

Ondergetekende (Fred van Kersbergen) blijft uw 

contactpersoon en aanspreekpunt voor Projectstoffering 

Utrecht. 

Margriet Jansen blijft, evenals de laatste 14 jaar, uw 

vertrouwde contactpersoon op de binnendienst. 

Het adres van Projectstoffering Utrecht en M2 vloeren gaat 

vanaf 1 april ook wijzigen. Vanuit een geweldig nieuwbouwpand 

zullen wij de activiteiten gezamenlijk voort 

zetten.                                                                   

Riddererf 1  

3861 PT NIJKERK 

 
 

 
 

******************************************************************************************************************************* 
Afgelopen maandag 6 maart werd weer een Nieuwsbrief verzonden aan de projectinrichtingsbedrijven die (nog) geen lid van de 
BVP zijn.  
Daarin werd aangestipt hoe het staat met de speerpunten van de BVP opleiden en circulariteit. Verder een zeer kort verslag 

over de ontmoetingsbijeenkomst bij Progenta en een vooruitblik naar het golftoernooi. 

 

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

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

Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 

mailto:info@bvprojectinrichting.nl

