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Op 2 januari 2006 om een uur of 10 stond BK6 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een bewuste 

stap van mij, Bram Keuning, om zelfstandig adviseur te worden. Nu is het ruim 10 jaar later en kan ik 

terugkijken op mooie projecten, leuke klanten en veel nieuwe impulsen. Vanaf dag 1 vond ik dat de ont-

wikkeling van mens én organisatie niet los van elkaar, maar integraal moet plaatsvinden. Het doel, de stip 

aan de horizon, moet helder zijn. Waar gaan we naartoe en hoe komen we daar? Zo is de naam van mijn 

bedrijf ook bedoeld: BK6 zijn de letters op een boei. En een boei is van belang voor positie en richting op 

vaarwater. De opdrachtgevers van BK6 varen zelf hun koers, maar BK6 geeft richting en is daarbij adviseur, 

projectleider, procesbegeleider, trainer, sparringpartner en/of ontwikkelaar.  
 

Procesbegeleider Innovatieboerderij 
Een vervallen 17e-eeuwse boerderij aan de Rijksstraat-

weg in Zuidhorn wordt omgebouwd tot Innovatieboerde-

rij. Deze boerderij gaat een smeltkroes vormen waarbij 

onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijk le-

ven en de overheid samen tot innovatieve cross-overs 

kunnen komen. Het verbouwproces zal een eerste voor-

beeld daarvan zijn, waarbij gezamenlijk plannen worden 

gemaakt en uitgevoerd voor het ontwerp, bouwproces en 

gebruik. 

moderator bij de brainstormsessie en bij de 
presentatie van de vorderingen op locatie 

 

 

 

 

 

Organisator inspiratiereis  

Vertegenwoordigers van onderwijs, overheid, bedrijfsle-

ven en woonconsumenten gingen 23 juni 2016 op reis 

naar het Klimacenter in Werlte en De Woonweter in Rijs-

sen. Deze reis was bedoeld om inspiratie op te doen voor 

de op te zetten belevingswinkel voor duurzaam, veilig en 

comfortabel wonen en de te bouwen Innovatieboerderij in 

Zuidhorn. In het Klimacen-

ter zijn uiteenlopende op-

stellingen te zien van isola-

tiematerialen, verwarmings-

systemen en energieopwek-

king. Het gebouw zelf heeft verschillende gevelbekledin-

gen waarvan de isolerende werking constant gemonitord 

wordt. De reis werd afgesloten met een bezoek aan De 

Woonweter, de belevingswinkel in Rijssen waar sinds sep-

tember 2015 allerlei opstellingen zijn te zien op het ge-

bied van duurzaam, veilig en comfortabel wonen. 

Gespreksleider  
 

In toenemende mate is samenwerken in 

de bouwkolom gewenst zo niet noodzakelijk. 

Immers het bouwproces en de toe te passen 

producten worden steeds complexer en de 

invloed van alle losse elementen en partijen 

wordt steeds groter. De theatervoorstelling 

Nieuwe Vrienden neemt de bezoeker mee in de 

snel veranderende wereld, vol met uitdagingen 

en kansen, en inspireert werkgevers en werk-

nemers de toekomst van de branche met een 

frisse blik te bezien. Het is de toekomst die 

vraagt om nieuw vakmanschap, nieuwe 

specialisaties en nieuwe samenwerkings-

vormen. En dus om nieuwe vrienden. Ook in 

2016 zijn er weer voorstellingen. U bent van 

harte welkom bij Nieuwe Vrienden en u kunt de 

voorstelling met uw collega’s, opdrachtgevers, 

leveranciers, samenwerkingspartners en ook 

persoonlijke partners kosteloos bezoeken. Meer 

informatie is te vinden op: 

www.nieuwevrienden.otib.nl. 

 

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid  
Medewerkers zijn de sleutel tot het succes van 

een organisatie. Zij bepalen de performance 

van het bedrijf. Zorg er dus voor dat ze goed 

opgeleid, gemotiveerd en optimaal inzetbaar 

zijn. Verschillende programma’s van BK6 zijn 

de afgelopen jaren ingezet om organisaties en 

hun medewerkers te ontwikkelen. Een van deze 

programma’s is gericht op de 1:3 & 3:1-regel 

uit de LEAN-filosofie. Deze versterkt de ro-

buustheid van een productieproces door de in-

zetbaarheid van medewerkers te vergroten: 1 

medewerker beheerst 3 taken en 3 medewer-

kers beheersen 1 taak. In een aantal gevallen 

zijn de adviesuren van BK6 50% medegefinan-

cierd door het Europees Sociaal Fonds. Ook in 

het najaar zijn er weer nieuwe mogelijkheden 

om subsidie voor duur-

zame inzetbaarheid van 

medewerkers aan te 

vragen.   

 
 

Meer informatie over BK6 en de onderwerpen in deze nieuwsbrief: www.BK6.nl en info@BK6.nl 
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