DACE VM2-opleiding september 2021
De training
Deze opleiding is de tweede opleiding (van de drie) in het Europese certificeringstraject volgens de
opleidingsnorm Value for Europe (European Governing Board) en heeft tot doel om de deelnemer
verder te ontwikkelen in het toepassen van Value Management. Naast het reflecteren en delen van
ervaringen/kennis en tooling, wordt ook nieuwe tooling en kennis aangeboden.
Na een succesvolle afronding krijgt de deelnemer een bewijs van deelname. Zie voor meer informatie
over het Value Management groeipad de laatste bladzijde van deze flyer.
De nadruk ligt op de uitwisseling van opgedane ervaringen/kennis van de deelnemers. Om die reden
wordt de groepsgrootte beperkt tot maximaal 8 deelnemers.
Resultaat
De VM2-opleiding is gericht op het verder verbeteren van de competenties en kennis van de Value
Manager op het gebied van het begeleiden van Value studies. Aan het einde van deze opleiding heeft
de deelnemer nieuwe aanknopingspunten om zijn/haar toepassing van Value Management verder te
verbeteren. Daarnaast heeft de deelnemer nieuwe tooling leren toepassen, meer inzicht gekregen in
achtergronden van VM en hoe het VM proces verder geoptimaliseerd kan worden.
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor Value Engineers die zich verder willen bekwamen in het vakgebied.
Voor deze opleiding is het volgende kennisniveau vereist:
- Een bewijs van deelname aan de 3-daagse Basisopleiding VM (VM1) en 3 zelfstandig geleide
Value studies
of
- Een basiscertificaat VM en 2 zelfstandig geleide Value studies
Programma
De opleiding start met een kick-off bijeenkomst (2 uur), waarin de kennismaking, programma overzicht
en leerdoelen geformuleerd worden. Ongeveer 2 weken daarna wordt aangevangen met de
daadwerkelijke opleiding. Deze 3-daagse opleiding wordt verspreid over 2 weken met tussentijds een
huiswerkopdracht van een paar uur. Voorafgaande aan de opleiding worden enkele voorbereidende
werkzaamheden verwacht (verwachte inspanning: 3 uur).
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Uw trainers
De opleiding wordt gegeven door de trainers Timme Hendriksen en/of Koen Schmitz.
ir. Timme Hendriksen CVS PVM TVM

ir. Koen Schmitz PVM TVM

Value FM/ ProRail

Oaktree Engineering / ProRail

Timme Hendriksen heeft een
master titel in Technische
Bedrijfskunde (Universiteit
Twente) en is Certified Value
Specialist (CVS) en Professional
in Value Management (PVM).
(PVM). Hij heeft het ProRail
Value Management programma
vormgegeven en
geïmplementeerd. Timme coördineert binnen ProRail
een pool van 35 Value Engineers. Value Management
is verplicht voor alle ProRail projecten boven de €15
miljoen en is geborgd in het ProRail Kernproces.

Koen Schmitz heeft een master
titel in de Civiele Techniek
(Universiteit Twente) en is
Professional in Value
Management (PVM). Hij is
werkzaam als procesmanager
voor ProRail.

Bij DACE was Timme t/m het voorjaar 2015
bestuurslid en voorzitter van de Special Interest
Group Value Management (SIG VM).

Koen is sinds 2008 actief als trainer op het gebied
van Value Management, o.a. binnen DACE en
ProRail.

Timme is ook een partner in Value FM, een Value
Management adviesbureau. Hij heeft meer dan 150
Value Engineering studies geleid in verschillende
branches.

Koen is ook eigenaar van Oaktree Engineering, van
waaruit hij adviseert op het gebied van Value
Management. Hij heeft een geruime hoeveelheid
Value Studies geleid in diverse branches.

Bij DACE is Koen voorzitter van de Nationale
CertificeringsRaad Value Management. Binnen de
Value for Europe, de Europese koepel van VMorganisaties vertegenwoordigt Koen de Nederlandse
VM belangen.

Kosten en aanmelding
De kosten voor deelname aan de Advanced I Value Management bedragen € 2.545,00 (excl. BTW)
per deelnemer aangesloten bij DACE en € 2.945,00 (excl. BTW) voor overige deelnemers.
De VM2-opleiding vindt alleen doorgang bij tenminste 6 aanmeldingen. Het maximaal aantal
deelnemers is 8.
De vermelde prijzen zijn inclusief studiematerialen.
U kunt zich tot 13 augustus 2021 aanmelden via het aanmeldingsformulier in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
DACE Special Interest Group Value Management

Data en locatie DACE VM2 opleiding
7 september 2021

09.00 – 13.00 uur:

Kick-off

14, 21 en 22 september 2021

09:00-17:00 uur:

VM2 opleiding

Locatie: Parel van Zuilen, Burgemeester Norbruislaan 17, Utrecht

Het DACE professioneel groeipad Value Management

Het DACE professioneel groeipad Value Management is als volgt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Start met de DACE basisopleiding Value Management (VM1). Er kan gekozen worden tussen de
3-daagse Awareness opleiding (voor het begrip; bewijs van deelname) of de 6-daagse Facilitator
opleiding (voor het zelf toepassen; BASIS certificaat Value Management).
De 3-daagse VM2-opleiding borduurt voort op de basisopleiding (facilitatie van Value Management
studies) en is tevens geënt op reflectie van opgedane ervaringen van de deelnemers. Voorwaarde
voor deelname aan de VM2 zijn minimaal 3 zelfstandig begeleide Value studies
Na de VM2 kan de deelnemer de 3-daagse VM3-opleiding volgen. De VM3 heeft een strategische
focus en behandeld onder meer het opzetten van Value Management programma’s en de
implementatie van Value Management in organisaties.
Zodra de deelnemer alle opleidingen heeft voltooid, in totaal ongeveer 10 Value studies heeft
voltooid en andere bewijs van zelfontwikkeling en kennisdeling kan deze na een interview door
een jury het certificaat PVM (Professional in Value Management) behaald worden. Dit is de
hoogste certificeringsgraad.
Iedere 4 jaar vindt voor het PVM certificaat hercertificering plaats.
Na het behalen van het PVM certificaat kan middels een Train The Trainer opleiding (4 dagen) en
het aantonen van opleidingservaring het certificaat TVM (Trainer in Value Management) behaald
worden. Hiermee is de deelnemer bevoegd om de hiervoor genoemde opleidingen te geven.

