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Relaties aan het woord: Adviesburo Bruin
Met inmiddels bijna vier decennia aan ervaring op het gebied van advisering- engineering en het bepalen
van de kostprijs, in de meest voorkomende gebouw gebonden installaties, zijn wij de juiste partij voor al
uw vraagstukken in de installatietechniek.

Al sinds lange tijd bestaat er een samenwerkingsverband tussen Bouwkostenadviesbureau Schagen
(BKS) en ons bureau. Bij een verscheidenheid aan projecten trekken we daarbij samen op in het ramen
en/of gedetailleerd begroten van de kosten voor de bouwkunde en het installatiewerk waarbij wij vaak het
installatietechnische deel op ons nemen.

Ook werken we veel samen in het reviewen van offertes ten behoeve van tenders voor de zeer
interessante projecten waarin BKS als kostendeskundige optreedt. Daarbij passeren verschillende

aanbestedingsvormen de revue. De expertises van BKS op het bouwkundige en infrastructurele vlak
worden daarbij door ons bureau aangevuld met de nodige expertises op het installatietechnische deel.

Dit is een goede combinatie waar veel van onze relaties al gebruik van hebben gemaakt. nieuwsgierig
naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met BKS of kijk ook eens op onze website:
www.adviesburobruin.nl
Adviesburo Bruin bv in Schagen is een onafhankelijk en multidisciplinair installatie adviesbureau op het
gebied van gebouw gebonden installaties E en W.

Speeddaten met studenten InHolland
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Mediation

BKS Schagen biedt via het merk Bruggenbouwer
Vanaf 1 april kunnen studenten van InHolland
zich weer inschrijven voor het Mix & Match event
2019, een event waar studenten en bedrijven

mediation (bemiddeling) aan. Maar wat is
mediation en nog belangrijker wanneer is het
interessant om mediation in te schakelen?

elkaar ontmoeten. Ook BKS Schagen doet dit
jaar weer mee, samen met ongeveer 80
bedrijven en 600 leerlingen/ studenten.

De Mediator zorgt via gesprekken dat alle (vaak
twee) partijen tot een gezamenlijke oplossing
komen zodat het (bouw) project verder kan gaan.

Op 25 april vindt het evenement, georganiseerd
doro studievereniging Technische Bedrijfskunde
Alkmaar, plaats. Het M&M event is een verzorde
middag waarbij bedrijven en studenten met
elkaar speeddaten over mogelijke stages,

Voorbeelden zijn geschillen over kosten/
begrotingen, contracten, afspraken of
tijdsplanningen. Niet altijd loopt een bouwproject
100% zoals gepland en kan door diverse
oorzaken vertraging of hogere kosten ontstaan.

afstudeeropdrachten of werk-leer trajecten. Een
stap naar de toekomst en een mooie manier voor
bedrijven om zich te presenteren. Op naar de
perfecte "Match".

Mediation helpt om de partijen aan tafel te krijgen
en een oplossing te vinden waarbij alle belangen
van de partijen worden meegenomen. Interesse?
Kijk eens op www.bruggenbouwermediation.nl of
www.bksschagen.nl

Kijk op onze LinkedIn pagina

BKS Schagen ondersteunt het
Clusius College bij de organisatie
van het Paardenevent 2019.
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