
 

 
DACE 3-daagse awareness Value Management (VM1) opleiding 

 
Steeds meer organisaties (her-)ontdekken de kracht van Value Management om te excelleren in 
hun markt. In branches zoals proces- en maakindustrie is Value Management meestal beter 
bekend onder de naam VAVE, Value Analysis of Value Engineering. De toepassing zorgt voor 
het wegnemen van onnodige kosten en borgt een goede aansluiting bij de behoefte van de klant 
of gebruiker. Value Management is op alles toepasbaar (producten, processen en projecten) en 
in verschillende ontwikkelstadia te hanteren. Dat maakt Value Management een veelzijdig 
instrument dat iedere keer op maat kan worden toegepast al naar gelang de omvang van de 
uitdaging. Deze 3-daagse basisopleiding is bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen 
in wat Value Management is en wat de mogelijkheden zijn binnen hun organisatie.  

 
De training 
De awareness Value Management opleiding is de eerste stap in het Europese 
certificeringstraject volgens de opleidingsnorm Value for Europe (European Governing Board). 
Na een succesvolle afronding krijgt de deelnemer een Bewijs van Deelname. 
Certificering betekent voor de deelnemers een meer professioneel imago, toegang tot netwerken 
op dit gebied en betere kansen in projecten waarbij Value Management studies verplicht zijn. 
Voor meer informatie over het Value Management groeipad verwijzen wij graag naar de laatste 
bladzijde van deze flyer. 

 
Resultaat 
Aan het einde van de opleiding hebben de deelnemers inzicht in Value Management en Value 
Engineering en wat het verschil is. Ze hebben het proces en specifieke tooling, zoals het FAST 
diagram en het Value profiel, zelf ervaren aan de hand van een case en begrijpen wat er voor 
nodig is om een Value studie te organiseren. Daarnaast hebben ze het inzicht in kansen die VM 
biedt voor hun organisatie en wat er nodig is om VM in de organisatie te verankeren. 

 
Doelgroep 
De training is bedoeld voor mensen die willen weten wat VM voor hun organisatie kan betekenen 
en wat ervoor nodig is om VM te implementeren. Dit zijn typisch lijnmanagers, teamleiders, 
project-, programma, en portfoliomanagers. De opleiding is ook zeer geschikt voor professionals 
die veel in aanraking komen met VM, deelnemen aan value studies en/of een beter begrip willen 
hebben van de methodiek. Deze opleiding heeft geen toelatingseisen. Elke geïnteresseerde is 
welkom. 
 
Programma  

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 

9:00 

 

Introductie 

Het waardebegrip 

CASE: Functie Analyse 

 

Beoordelingsmethodieken 

CASE: Beoordelen VM voorstellen  

 KOFFIE  KOFFIE KOFFIE 

 Value Management/ Value 
Engineering/ Value Analysis 
overview 

Geschiedenis 

Value Management Stappenplan 

Workshop facilitatie 

Value Profile  

CASE: Value Profile 

 

Functie kosten allocatie 

Selectie functies tbv 
ideegeneratie  

CASE: Presentatie  

Rapportage & Implementatie fase  

Lessons learned 

Timing & Toepassing 

 

LUNCH LUNCH LUNCH 

 Voorbereidingsfase 

Informatie fase 

CASE: issue analyse 

CASE: functie kosten allocatie  

Creatieve fase 

CASE: ideegeneratie op 
geselecteerde ideeen 

Succes cases  

Valkuilen en aanbevelingen 

 

 THEE THEE THEE 

 Kostenanalyse  

Wat is een functie? 

Functie Analyse 

 

Evaluatie fase 

Ontwikkelfase 

CASE: evaluatie ideeen en de 
ontwikkeling van concepten 

VM en andere methoden/technieken 

Implementatie van VM in een 
organisatie 

Certificering 

Quiz 

17:00 EINDE EINDE EINDE 



 
 
 

Uw trainers 
De opleiding wordt gegeven door de trainers Timme Hendriksen en Koen Schmitz. 
 

ir. Timme Hendriksen CVS PVM TVM 
Value FM/ 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 de 
afgelopen 15 jaar het 

ProRail Value Management programma 
vormgegeven en geïmplementeerd. Timme 
coördineert binnen ProRail een pool van 33 Value 
Engineers. Value Management is verplicht voor alle 
ProRail projecten boven de €15 miljoen en is 
geborgd in het ProRail Kernproces.    
 
Bij DACE was Timme t/m het voorjaar 2015 
bestuurslid en voorzitter van de Special Interest 
Group Value Management (SIG VM). SIG VM richt 
zich op de promotie van Value Management, het 
ondersteunen van Value Managers middels kennis 
en netwerk en de implementatie van een 
Nederlands certificering- en opleidingssysteem. 
   
Timme is ook een partner in Value FM, een Value 
Management adviesbureau. Hij heeft meer dan 100 
Value Engineering studies geleid in verschillende 
branches. 

ir. Koen Schmitz PVM TVM 
Oaktree Engineering / ProRail 

Koen Schmitz heeft een master 
titel in de Civiele Techniek 
(Universiteit Twente) en is 
Professional in Value 
Management (PVM).  Sinds 
2005 is hij actief als Value 
Engineer en Value Manager 
voor ProRail. Daarnaast is hij 
werkzaam als Beleidsadviseur 
voor ProRail. 
 

Bij DACE is Koen voorzitter van de Nationale 
CertificeringsRaad Value Management. 
 
Binnen de Value for Europe, de Europese koepel 
van VM-organisaties vertegenwoordigt Koen de 
Nederlandse VM belangen; tevens is hij namens 
Nederland deelnemer in de CEN commissie die 
werkt aan een update van de Europese Norm voor 
Value Management (EN-12973). 
 
Koen is sinds 2008 actief als trainer op het gebied 
van Value Management, o.a. binnen DACE en 
ProRail. 
 
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. 

 
Kosten en aanmelding 
De kosten voor deelname aan de awareness Value Management opleiding bedragen  € 1.825,- 
(excl. BTW) per deelnemer aangesloten bij DACE en € 2.025,- (excl. BTW) voor overige 
deelnemers. 
Op 7 november wordt de dag afgesloten met een diner. U kunt aanvullend een hotel 
arrangement afsluiten bij het Carlton Hotel in Maarssen. De kosten hiervan bedragen € 145,- per 
overnachting.  
 
De awareness Value Management opleiding vindt alleen doorgang bij tenminste 10 
aanmeldingen. Het maximaal aantal deelnemers is 15. 
 
Tijdens de opleiding wordt gestreefd naar zoveel mogelijk kruisbestuiving tussen deelnemers 
met verschillende achtergronden en organisaties. Om die reden zijn er maximaal 3 plekken 
beschikbaar per organisatie. Alleen in het geval er nog plekken beschikbaar zijn, worden meer 
deelnemers per organisatie geaccepteerd. 
 
De vermelde prijzen zijn inclusief studiematerialen.  
 
U kunt zich tot 24 oktober 2018 aanmelden via het aanmeldingsformulier in de bijlage.  
 
Met vriendelijke groet, 
DACE Special Interest Group Value Management  
 

Data en locatie 3-daagse DACE awareness Value Management opleiding (VM1) 
 
7, 8 en 15 november 2018:  3-daagse awareness Value Management opleiding (VM1) 
 
Locatie: Parel van Zuilen, Burg. Norbruislaan 17, Utrecht             

 



 
 
 

 
 

Het DACE professioneel groeipad Value Management 
 
 

Continue professionele ontwikkeling
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Basisopleiding 
Value Management

Advanced 2 course 
Value Management 

(VM3) (3 dagen)

Advanced 1 course 
Value Management 

(VM2) (3 dagen)

10 VM studies & interview

PVM PVM 
hercertificering 
(iedere 4 jaar)

TVM

Afkortingen:
PVM    Professional in Value Management
TVM    Trainer in Value Management 

BASIS certificaat

Train The Trainer
(4 dagen)

 
 
Het DACE professioneel groeipad Value Management is als volgt: 

1. 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). Na afronding van deze opleiding krijgt de deelnemer een bewijs van 

deelname.  

2. De 3-daagse Advanced 1 course (VM2) 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 

3. Na de VM2 kan de deelnemer de 3-daagse Advanced 2 course (VM3) 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. 

4. 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.  

5. Iedere 4 jaar vindt voor het PVM certificaat hercertificering plaats. 

6. 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.  
 


