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1. 24 koppig BKS Schagen Fietsteam fietst Egmond-Pier-Egmond

Op 12 januari 2019 hebben 24 "BKS-ers" de strandrace Egmond-Pier-Egmond volbracht. 38 kilometer fietsen
over het strand van Egmond naar Wijk aan Zee en weer terug. Samen met 4.000 andere fietsers heeft het BKS
Fietsteam deelgenomen aan dit evenement. BKS fietst al jaren mee, maar noviteit dit jaar was de grootte van de
groep. Alle 24 "BKS-ers" hebben de barre tocht door weer en wind volbracht en tijdens de nazit kwamen de
heroïsche verhalen. Klik hier voor het gehele verhaal.
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2. Gastlessen InHolland
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4. Bent u bekend met het gele boekje?

Begin januari heeft Marten Kingma (BKS
Schagen) gastcolleges bij InHolland. De
gastlessen waren een onderdeel van het vak
bedrijfseconomie en dragen bij aan de
praktijkopdracht die de studenten moeten maken:
het maken van een kostprijsberekening voor een
civiel technisch project.

De brochure ALGEMENE
BOUWPLAATSKOSTEN opgesteld door de

De studenten kregen niet alleen de theorie, maar
moesten zelf ook aan de slag in groepen met het
maken van een begroting/ kostprijsberekening.

Nederlands Vereniging van
Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Bouwend
Nederland.

Het eindresultaat presenteerden de studenten
aan elkaar. Marten Kingma heeft als deskundige
van BKS Schagen niet alleen de rol van
gastdocent vervuld maar stond ook klaar voor

Het vergelijken van diverse offertes is soms lastig
en vaak is het appels met peren vergelijken qua
kosteninschatting. Het model Algemene
Bouwplaatskosten helpt bij het eenduidig

alle vragen en opmerkingen om zo de opdracht

opstellen van begrotingen voor (nagenoeg) alle

goed te kunnen vervullen.

bouwprojecten. Offertes van aanbestedingen zijn
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daardoor makkelijker met elkaar te vergelijken.
BKS Schagen verzorgt wel vaker gastlessen en
voor interesse kunt u contact opnemen met BKS

Interesse? Klik hier voor de brochure.

Schagen. Klik hier voor het volledige item over de
5. Kort nieuw

gastlessen.

BKS participeert in het tendertraject rondom de
A9. Het betreft het project m.b.t. de verbreding

3. Bemiddelding: Bruggenbouwer

van 3 naar 4 rijstroken ter verbetering van de
doorstroming van het verkeer.

BKS is altijd op zoek naar nieuwe
medewerkers. Zo is BKS op dit moment op zoek
naar een calculator/ begroter en een
contractmanager. Kijk voor meer informatie op
www.bksschagen.nl

Bemiddeling, 'mediation', tussen diverse partijen

BKS Schagen heeft warme relaties met diverse

in de bouw is een dienst die BKS Schagen

opleidingen, o.a. ROC en InHolland en biedt

verzorgt onder het merk Bruggenbouwer.

naast vacatures ook vaak werk-leertrajecten en

Initiatief nemer is Marten Kingma, gediplomeerd

stageplekken aan voor studenten. Met name het

Mediator.

werk-leertraject is interessant omdat de
studenten dan zowel leren als een paar dagen

Een bemiddelaar laat partijen met elkaar in

per week aan het werk zijn bij de opdrachtgever.

gesprek gaan. Onderwerpen zijn soms lang niet
besproken. Kenmerkend voor conflicten is een
verstoorde communicatie. De bemiddelaar zorgt

Kijk op onze LinkedIn pagina

ervoor dat partijen in een vertrouwelijk gesprek
vrij zijn om te praten én te luisteren.

'Het verhaal heeft altijd 2 kanten'. Wilt u meer
weten over Bruggenbouwer? Klik hier
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