VALUE ENGINEERING
LEREN, INNOVEREN
EN PROMOTEN

Voorinschrijving VE-hubs nu geopend
17 november 2016 van 9-17h
Parel van Zuilen, Utrecht
Aan welke hub zou je graag willen meedoen? Mail het nu
aan info@Dace.nl, dan bereiden we het voor!
Definitieve inschrijving is op donderdagochtend 17 nov
van 8.30h-9.00h

Facilihub

Reinoud Karssenberg

Wist je dat er een ‘international association of facilitators’ bestaat? En dat die groter is dan de groep
value engineers worldwide? We hebben facilitatortrainer Reinoud Karssenberg uitgedaagd om ons te
vertellen en te laten voelen over faciliteren wat wij nog niet kunnen. De zachte kant van faciliteren komt
in ieder geval aan de orde. Zijn uitdaging: “Help ons value engineers om ons te laten voelen wat een
goede facilitator met een groep doet”. Als je wel eens met Reinoud hebt gewerkt dan weet je dat dit
enerverend wordt! En misschien gaat hij hierna ook wel een opleiding value engineering doen ; )

Combihub Agile

Timme Hendriksen & Thera de Kramer

Combineer Value Engineering / Value Management met LEAN, Sig Sigma en Scrum. Hoe kan VE/VM
samenwerken met LEAN, Sig Sigma, Scrum? Hoe helpt Agile VE/VM? Deskundige value engineers geven
uitleg en toelichting. Ga de discussie aan met ervaringsdeskundigen en beleef de verschillende
methodieken. Zoek de aansluiting tussen de verschillende methodieken en werkwijzen.

Combihub Design methoden

Leo van Geffen, Gido van der Linde, Robin de Graaf

Combineer Value Engineering / Value Management met andere methodieken en werkwijzen. Hoe kan
VE/VM samenwerken met Systems Engineering en Methodisch Ontwerpen? Hoe zijn (delen van) de
verschillende methoden te combineren? Deskundige value engineers geven uitleg en toelichting. Ga de
discussie aan met ervaringsdeskundigen en beleef de verschillende methodieken. Zoek de aansluiting
tussen de verschillende methodieken en werkwijzen.

Speedhub

Do it yourself

Value Engineering op zijn snelst. Steeds meer wordt gevraagd of een Value Engineering workshop ook
korter kan. Extreme challenge!!! Stel een draaiboek samen waarmee Value Engineering stappen in
maximaal één zinderend uur kunnen worden doorlopen met 50 deelnemers. Welke vragen in welke
volgorde moet dan gesteld worden? Welke werkvormen kunnen dan werken? Welke kwaliteit kan dan
worden behaald? Voor welke uitdagingen is dit toepasbaar?

PR-hub

Hein de Jong

“Aan tafel komen bij de klant”. Stel: je mag naar een klant om over VE te vertellen! Of je bent bezig om
VE te promoten in je eigen bedrijf. Probeer in deze hub je pitch uit en krijg verbetertips. Gebruik dit als
aanleiding om eindelijk eens je pitch / speech / les / presentatie in orde te maken en probeer ‘m hier uit
op dit veilige podium. Je krijgt feedback en werkt in tweetallen aan verbeterideeën. Laat je inspireren.

Starthub

Koen Schmitz

Je hebt je VE-opleiding gedaan en moet voor het eerst een VE-team gaan leiden. Zet hier de eerste stap
door te oefenen met bijvoorbeeld: 1:uitleggen VE, 2:FAST maken met een groep, 3:een brainstorm
inleiden en leiden, 4: een evaluatie-instructie geven en 100 ideeën evalueren in 5 minuten. Probeer het
uit en leer van hoe anderen het doen. Al doende leert men en hier is de plek. Je krijgt 10 minuten en er
zijn case-instructiesheets per stap. De groep geeft je direct op papier feedback. Grijp je kans!

Innohub

Hein de Jong / Do it yourself

Top notch applicaties en innovaties rondom value engineering van wereldklasse. Onbetaalbaar en top
secret, uitgevonden en betaald met zweet en kostbare uren ploeterwerk. In deze hub deel je met
maximaal 4 personen jouw innovaties waarmee je als ervaren professional nieuwe wegen kunt inslaan.
Je mag alleen meedoen als je iets inbrengt waarvoor je vooraf applaus krijgt van de andere 3
professionals. De uitkomst blijft binnen de groep, tenzij je zelf anders beslist. Elke deelnemer krijgt een
half uur. Bedoeld voor de ervaren value engineers. Voorinschrijving bij hein@value.fm vóór 27 oktober is
verplicht.

Eathub

Do it yourself

Aansluitend: diner. Wel op eigen kosten want de Dace-kas is niet heel rijk gevuld :)

