
			

In	 september	 is	 Fahmi	 vanuit	 Jakarta	 naar	 Nederland
gekomen	 en	 heeft	 hij	 kennis	 gemaakt	 met	 zijn	 Nederlandse
collega’s.

Hij	verbleef	6	weken	 in	Nederland	voor	een	 interne	opleiding
om	hier	de	werkprocessen	van	BESA	eigen	te	maken	en	zijn
collega’s	uit	Nederland	beter	te	leren	kennen.

Eind	oktober	 is	Fahmi	 teruggegaan	en	heeft	hij	aangegeven	dat	hij	veel	heeft	geleerd	en	een
leuke	tijd	heeft	gehad	in	Nederland.	
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Terugblik	op	2022
De	 tijd	 staat	 niet	 stil	 en	 dit	 betekent	 dat	we	 zijn	 aangekomen	aan	 het	 eind	 van	 2022.	Voor	 ons	 op
zakelijk	 gebied	 een	 mooi	 jaar!	 We	 hebben	 vele	 uitdagende	 projecten	 mogen	 uitvoeren	 en	 qua
organsatie	zijn	we	gegroeid.

Activiteiten	2022:
We	hebben	met	alle	medewerkers	genoten	van	de	BBQ	bij	Robert	en	Melanie.
We	hebben	met	alle	werknemers	een	aantal	sessies	m.b.t.	de	DISC-methode	gevolgd.	
We	hebben	Compenda	ingevoerd	naar	tevredenheid.
We	zijn	NEN	4400	gecertificeerd	(SNA-register).	
We	hebben	tijdens	de	promotiedagen	te	Groningen	twee	succesvolle	dagen	gehad	en	een	aantal
interessante	mensen	ontmoet.	
In	november	hebben	we	op	de	banenbeurs	"Engineering	the	future"	gestaan	en	ons	goed	zichtbaar
gemaakt.	

BESA	heeft	nieuwe	doelen	uitgezet	voor	het	komende	jaar:
We	willen	graag	onze	kwaliteit	van	de	projecten	borgen	en	zorgen	dat	we	alle	opdrachtgevers	naar
tevredenheid	kunnen	bedienen;	klant	is	koning.	
We	blijven	op	zoek	gaan	naar	mooie	 innovatieve	projecten,	waarbij	we	ons	ook	gaan	 richten	op
verduurzamings	projecten.
We	gaan	de	BESA	Academy	vormgeven	en	begin	2023	starten	we	met	een	pilot	Piping	Design	1.	
We	willen	ons	verder	gaan	specialiseren	in	innovatieve	software,	BIM	en	HoloLens.	

Wij	zien	uit	naar	wat	2023	voor	BESA	gaat	brengen	en	wensen	jullie	allemaal	hele	fijne	feestdagen.
Geniet	met	elkaar	van	deze	tijd	en	voor	het	nieuwe	jaar	wensen	wij	iedereen	het	allerbeste	en	hopen
we	dat	het	voor	iedereen	een	succesvol	jaar	mag	worden!

Gerard	en	Jans
	

Inzameling	Cardridges	voor	stichting	Opkikker
						

Bij	BESA	komen	wij	de	komende	weken	in	actie	voor	stichting	Opkikker.	Deze	stichting	heeft	als	missie
om	dromen	te	realiseren	voor	het	zieke	kind.	Zij	nemen	de	kinderen	graag	mee	naar	een	wereld	waar
hun	 ziekte	even	géén	hoofdrol	 speelt:	 een	unieke	Opkikkerwereld.	Een	wereld	waarin	 ze	hemel	 en
aarde	bewegen	om	hun	mooiste	dromen	te	realiseren.

BESA	 wil	 heel	 graag	 een	 steentje	 aan	 deze	 stichting	 bijdragen.	 Wij	 doen	 dit	 door	 cardridges	 en
mobiele	 telefoons	 in	 te	zamelen.	Deze	worden	door	Eeko	gerecycled	en	stichting	opkikker	ontvangt
voor	iedere	cardridge	en	mobiele	telefoon	een	vergoeding.	U	kunt	bij	ons	(Bloemdijk	2a	te	Borger)	uw
oude	cartridge	en	mobiele	telefoon	inleveren	en	wij	verzamelen	deze,	zodra	de	doos	vol	is	leveren	wij
deze	in	bij	stichting	Opkikker.

Ｈｅｌｐｅｎ	ｊｕｌｌｉｅ	ｏｎｓ	ｍｅｅ？
	

Ontwerp	Rial	Carwash	Meppel
		

Het	ontwerp	die	wij	voor	Rial	Carwash	te	Meppel	hebben	gemaakt	is	inmiddels	gebouwd	en	in	gebruik
genomen.	Wij	bedanken	Rial	Carwash	voor	de	prettige	samenwerking	en	wensen	ze	heel	veel	succes
met	hun	prachtige	zaak!

Heeft	 u	 ook	 bouwplannen	 en	 bent	 op	 zoek	 naar	 wat	 de	 mogelijkheden	 zijn,	 dan	 kunt	 u	 geheel
vrijblijvend	contact	met	ons	opnemen.

									!
	

BIM	aanpak	bij	projecten
		

In	 tijden	 van	 verandering,	 verandert	 ook	 de	 aanpak	 van	 onze	 projecten.	 Daar	 waar	 techniek	 en
innovatie	 elkaar	 gevonden	 hebben	 ontstaat	 BIM.	 BIM	 is	 niet	 alleen	 een	 gereedschap,	 het	 is	 een
manier	van	werken.	Het	 is	 feitelijk	een	slimme	manier	om	meerdere	partijen	 te	 laten	communiceren,
informatie	 te	delen	en	 te	ontwerpen	 in	dezelfde	omgeving;	het	3D	model.	Deze	manier	 van	werken
geeft	een	eenduidig	kader	voor	samenwerking	binnen	het	project	tussen	meerdere	firma’s.	Bovendien
creëert	het	overzicht	in	(complexe)	projecten.

Bij	BESA	hebben	we	de	expertise	in	huis	om	BIM	te	implementeren	binnen	de	projecten	en	hebben	wij
inmiddels	een	BIM-handboek	ontwikkeld	om	het	proces	optimaal	te	kunnen	begeleiden.

Wilt	u	meer	lezen	over	BIM	en	de	toepassing	voor	uw	projecten,	klik	dan	op	de	toegevoegde	link.	

Promotiedagen	te	Groningen	en	Engineering	the	future
					

Op	dinsdag	8	november	 en	woensdag	9	november	 hebben	we	op	de	Promotiedagen	 te	Groningen
gestaan.	We	hebben	daar	samen	met	het	Top	Dutch	Solar	Team	gestaan	en	we	hebben	twee	mooie
dagen	gehad.	Het	was	weer	 fijn	 om	na	 twee	 jaar	 van	afwezigheid	weer	 veel	 zakelijke	 contacten	 te
spreken	en	bij	te	praten	over	alle	ontwikkelingen	op	allerlei	gebieden.	

		

In	 november	 stonden	 wij	 op	 de	 banenbeurs	 voor	 studenten,	 georganiseerd	 door	 de	 Hanze.	 Graag
ontmoeten	wij	studenten	en	gaan	wij	in	gesprek	met	ze	om	te	kijken	of	we	een	match	zijn,	zodat	ze	bij
ons	kunnen	stagelopen,	afstuderen	en/of	dat	we	ze	een	werkplek	kunnen	aanbieden.
Wij	hebben	de	HoloLens	meegenomen	om	te	laten	zien	wat	we	met	deze	techniek	kunnen	betekenen
in	de	engineeringswereld.

	

Levensloopbestendig	maken	boerderij	Wolters
			

De	familie	Wolters	is	begonnen	met	het	levensloopbestendig	maken	van	hun	boerderij.	Wij	zullen	u	de
komende	periode	op	de	hoogte	houden	van	de	ontwikkelingen.	In	deze	opname	kunt	u	zien	hoe	het
dak	 deels	 is	 gesloopt	met	 behoud	 van	 de	 prachtige	 dakconstructie	 bestaande	 uit	 gebinten	 en	 een
sporenkap.	Deze	komen	later	in	het	ontwerp	in	zicht	terug.

Wilt	u	ook	bouwen?	Wij	hebben	ruime	ervaring	op	het	gebied	van	woningbouw	en	helpen	u	graag	uw
droomhuis	te	realiseren.

#BESA	 #thinksmartwork	 #bouw	 #droomhuis	 #verbouwboerderij	 #ontwerp	 #3dscanning	 #HoloLens
#drone

3D-scan	bij	Makeport	Mercurius	Stadskanaal
-		

Afgelopen	 periode	 hebben	 wij	 als	 één	 van	 de	 leden	 van	 de	 coöperatie	 Makeport	 Mercurius
Stadskanaal	 een	 deel	 van	 het	 voormalig	Phillipsterrein	 gescand.	De	 komende	weken	 gaan	we	 een
schetsontwerp	maken	met	 als	 doel	 dat	 er	 leslokalen	met	 een	 werkplaats	 worden	 gecreëerd	 in	 het
bestaande	pand.

Met	 deze	 3D-techniek	 wordt	 de	 bestaande	 situatie	 ingemeten	met	 een	 3D-laserscanner,	 die	 op	 de
millimeter	nauwkeurig	kan	meten.	Met	behulp	van	deze	data	kan	een	model	worden	gecreëerd,	waarin
het	schetsontwerp	verwerkt	kan	worden.
Wilt	u	meer	weten	over	3D-scanning	dan	kunt	u	een	kijkje	op	onze	website	nemen.	

Volgende	nieuwsbrief	maart	2023

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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