
Samenwerking	Makeport	Mercurius	en	BESA

Dat	 we	 bij	 BESA	 innovatief	 en	 technisch	 zijn	 hoeven	 we
niemand	 te	 vertellen,	 maar	 wel	 dat	 we	 graag	 onze	 kennis
willen	delen!	Dus	sluiten	wij	ons	aan	en	zijn	wij	 lid	geworden
bij	 Makeport	 Mercurius	 te	 Stadskanaal	 op	 het	 voormalige
terrein	van	Phillips.

Makeport	Mercurius	versterkt	ondernemers	en	onderwijs	in	de
regio.	 Door	 lid	 te	 worden	 van	 de	 coöperatie	 delen	 we	 onze

expertise	in	het	netwerk	en	leggen	we	innovatieve	opdrachten	neer,	waar	gezamenlijk	met	een
projectteam,	inclusief	studenten,	de	vraag	wordt	opgelost	en	uitgevoerd.

	 	 	

Verheugd	zijn	wij	met	de	komst	van	onze	nieuwe	werknemer
Niels.	Hij	 is	 voor	ons	geen	onbekende	en	we	zijn	blij	 dat	wij
hem	 aan	 ons	 team	 kunnen	 toevoegen.	 Niels	 is	 gedreven,
adequaat	en	houdt	onder	alle	omstandigheden	het	hoofd	koel.
We	 gaan	 met	 elkaar	 innovatieve	 en	 slimme	 projecten

aanpakken	en	ontwikkelen.	Vorige	week	was	Niels	 jarig	en	wij	willen	hem	ook	nog	 feliciteren
met	zijn	23ste	verjaardag!

Niels
Mijn	naam	 is	Niels	van	den	Belt,	 ik	ben	23	 jaar	oud	en	 ik	kom	uit	Emmen.	Recent	heb	 ik	de
opleiding	Werktuigbouwkunde	succesvol	afgerond	aan	de	NHL	Stenden	Hogeschool	te	Emmen.
Tijdens	 mijn	 stage	 in	 het	 derde	 leerjaar	 heb	 ik	 bij	 BESA	 gewerkt	 aan	 mijn	 stageopdracht,
volgend	op	deze	stage	heb	ik	tot	de	zomervakantie	al	in	loondienst	gewerkt	voor	BESA.	Tijdens
mijn	 vierde	 leerjaar	 heb	 ik	 dan	 ook	 nog	 contact	 gehouden	 met	 het	 bedrijf	 voor	 eventuele
voortzetting	na	mijn	opleiding.	Na	een	gesprek	tijdens	mijn	afstuderen	kwamen	er	veel	positieve
reacties	vanuit	BESA	en	vanuit	mijzelf	om	weer	te	komen	werken	op	de	mooie	passende	functie
van	Piping/mechanical	designer.	 Inmiddels	ben	 ik	alweer	enige	 tijd	aan	het	werk	bij	BESA	en
het	voelt	alsof	ik	niet	eens	weg	ben	geweest.	Het	is	fijn	om	in	dit	team	te	mogen	werken	en	er
heerst	altijd	een	gemoedelijke	sfeer	op	het	kantoor	tussen	alle	collegiale	toppers.	Mijn	motto:	

"I	don't	think	outside	the	box,	I	think	of	what	I	can	do	with	the	box!"
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Wat	speelt	er	bij	BESA
De	vakantieperiode	is	achter	de	rug	en	voor	we	het	goed	en	wel	in	de	gaten	hebben	is	het	jaar	weer
voorbij.	De	afgelopen	periode	hebben	we	veel	mooie	innovatieve	projecten	mogen	uitwerken	met	o.a.
veel	3D-scanning	inclusief	de	verwerking	in	Refit	met	als	doel	het	maken	van	werktekeningen	voor	de
opdrachtgevers,	 engineeringsopdrachten	 in	 de	 foodsector	 en	 we	 werken	 aan	 een	 groot	 renewable
energy	project.	Hierbij	dragen	we	ook	een	steentje	bij	aan	de	vergroening.	

Daarnaast	is	Gerard	naar	Indonesie	geweest	om	daar	te	kijken	naar	de	onderhanden	zijnde	projecten
en	onze	contacten	aldaar	uit	te	breiden.	Tevens	heeft	bij	bestaande	contacten	bezocht.	Één	van	onze
Indonesiche	werknemers	verblijft	momenteel	 in	Borger	en	krijgt	een	 interne	opleiding	binnen	BESA.
Wij	hebben	hem	in	de	vorig	nieuwsbrief	aan	jullie	voorgesteld.	

Gerard	 is	 ook	 in	 Nigeria	 geweest	 en	 heeft	 daar	 een	 interne	 opleiding	 gegeven	 aan	 een	 aantal
werknemers	voor	een	opdrachtgever	in	de	food	aldaar.	Allen	hebben	hiervoor	een	certificaat	gekregen
voor	het	succesvol	afronden	van	deze		Real	Works	training.	

We	kijken	uit	naar	de	komende	periode,	want	zijn	weer	een	aantal	mooie	uitdagende	projecten	in	het
verschiet.	Wij	wensen	jullie	heel	veel	leesplezier!

Engineerings	opdracht
Project	Singapore

Bij	BESA	werken	we	momenteel	aan	een	mooie	innovatieve	opdracht	voor	een	nieuwe	opdrachtgever
uit	Singapore.	Het	betreft	een	nieuwe	zuivelfabriek	voor	een	internationale	producent.

Inhoudelijk	 gaat	 het	 om	 een	 engineeringsopdracht	 om	 piping	 voor	Utilities	 in	 een	 nieuwe	 fabriek	 in
Maleisië	te	routen	en	vervolgens	diverse	equipment	op	te	stellen	en	aan	te	sluiten,	in	tussentijd	zal	het
ontwerp	 in	 meerdere	 BIM	 sessies	 beoordeeld	 worden.	 Bij	 dit	 project	 werken	 we	 er	 gelijktijdig	 aan
vanuit	onze	vestigingen	in	Jakarta	en	Borger.

Skidbouw

Een	skid	is	een	installatie	op	een	frame	en	zijn	veelal	onderdeel	van	een	procesinstallatie.	U	kunt	dan
denken	 aan	 dosering,	 waterbehandeling,	 pompunits,	 warmtewisselaars,	 afsluiters,	 instrumentatie,
leidingen	en	tanks.	Skids	worden	op	het	frame	gemonteerd,	zodat	ze	goed	te	vervoeren	en	te	plaatsen
zijn.

BESA	 is	een	ervaren	partij	 voor	Skidbouw	en	heeft	al	vele	mooie	projecten	gerealiseerd.	 In	overleg
met	de	klant	engineeren	we	de	skids	zodanig	dat	de	bouw,	vervoer,	plaatsing	en	aansluiting	optimaal
zal	 verlopen.	 Daarnaast	 houden	 we	 rekening	 met	 de	 productieomgeving.	 Ontwerpen	 voor	 de
voedingsindustrie	moeten	voldoen	aan	de	EHEDG	criteria.

Inspectie	brandblusinstallatie	m.b.v.	3D-scanning

Voor	 onze	 opdrachtgever	 AIVN	 hebben	 we	 kortgeleden	 voor	 een	 grote	 bouwmarktketen	 de
brandblusinstallatie	in	kaart	gebracht.	We	hebben	de	brandblusinstallatie	gescand	om	er	zeker	van	te
zijn	dat	de	bestaande	brandblusinstallatie	nog	steeds	voldoet	aan	alle	huidige	eisen.

Met	behulp	van	3D	laserscanners	is	het	geheel	in	3D	opgemeten.	Met	het	hierna	opgezette	3D	model
kan	elke	maat	getoetst	worden	aan	de	oorspronkelijke	bouwtekening	en	kunnen	nieuwe	hydraulische
berekeningen	worden	 gemaakt	 om	 te	 kijken	 of	 er	 eventuele	 aanpassingen	 gedaan	moeten	worden
aan	de	brandblusinstallatie.

Vacature	 Lead	 Engineer
Werktuigbouwkunde
	
In	de	rol	van	Lead	Engineer	WTB	ga	je	aan	het
werk	 voor	 ons	 groeiende	 bedrijf	 in	 een	 zeer
prettige	 werkomgeving,	 waarbij	 je	 ruimte	 krijgt
om	 jezelf	 optimaal	 te	 ontplooien.	 Je	werkt	 aan
uitdagende	en	innovatieve	projecten	samen	met
je	engineeringsteam.

Jij	 stuurt	 aan	 daar	 waar	 nodig	 is,	 bent
sparringpartner	 in	 multidisciplinaire
projectteams	 en	 draagt	 verantwoordelijkheid
voor	 het	 project.	 Met	 zowel	 je	 team	 als	 met
opdrachtgevers	ben	je	veelvuldig	in	contact	om
de	voortgang	van	het	werk	te	coördineren.

Voor	 meer	 informatie	 en	 de	 volledige
vacatureomschrijving	 kun	 je	 klikken	 op
onderstaande	link.	

https://www.besa.nl/vacatures/vacature-lead-
engineer-werktuigbouw/

BESA	viert	12,5-jarig	jubileumfeest!

We	hebben	de	ballonnen	en	de	slingers	uit	de
kast	 gehaald,	 taart	 bij	 de	 bakker	 opgehaald,
want	op	8	september	jl.	vierden	wij	feest.	Op	de
vroege	 ochtend	 hebben	 wij	 Robert	 verrast	 en
hem	 gefeliciteerd	 met	 zijn	 12,5-jarig	 jubileum.
Zijn	 reactie	 was	 goud	 waard!	 Robert	 is	 als
stagiaire	 begonnen	 bij	 BESA	 en	 is	 inmiddels
een	zeer	gewaardeerde	collega.	
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@besa.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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