
Gecertificeerde 
Value Management 
opleidingen



Value 
Management 
Steeds meer organisaties (her-)ontdekken de kracht van Value 

Management om te excelleren in hun branche. In branches zoals proces- 

en maakindustrie is Value Management meestal beter bekend onder  

de naam VAVE, Value Analysis of Value Engineering. Value Management is 

een wereldwijd veelvuldig toegepaste aanpak om de verhouding tussen 

het resultaat en de bijbehorende investering te optimaliseren. Onnodige 

kosten worden weggenomen en een goede aansluiting bij de behoefte van 

de klant en gebruiker wordt geborgd. Value Management is een veelzijdig 

instrument dat op veel vraagstukken kan worden toegepast. 



DACE – 
Value Management
DACE Cost & Value is opgericht om kennis over Cost Engineering and Value 

Management te delen en promoten. DACE is een non-profit organisatie voor  

en door de industrie. DACE organiseert trainingen, netwerk activiteiten, 

prijzenboekjes en arbeidsnormen, zie ook www.dace.nl

Binnen DACE richt de Special Interest Group Value Management zich op de promotie 

van Value Management, het ondersteunen van Value Managers middels kennis en 

netwerk en de implementatie van het Europees certificering- en opleidingssysteem. 



DACE verzorgt het gehele professionele groeipad 
voor Value Management voor diegenen die 
zich het vakgebied eigen wil maken en het 
wil implementeren in een organisatie. Na het 
voltooien van het groeipad kan de deelnemer 
aanspraak maken op het internationaal  
erkende certificaat PVM (Professional in  
Value Management). 

Alle Value Management opleidingen zijn 
geaccrediteerd door de Nederlandse 
CertificeringsRaad Value Management (NCRVM). 
De NCRVM werkt volgens de certificeringrichtlijn 
Value for Europe, welke is gebaseerd op de 
Europese norm EN 12973: Value Management. 

‘ De leukste opleidingen  
sinds jaren!’
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Basisopleiding Value  
Management (VM1)

De VM1 opleiding geeft inzicht in wat Value 
Management en Value Engineering/Value 
Analysis is. De deelnemers ervaren tijdens de 
training de methodiek met specifieke tooling 
aan de hand van een case en krijgen inzicht in 
wat nodig is om een Value studie te organiseren. 
Verder krijgen deelnemers inzicht in kansen die 
VM biedt voor hun organisatie en wat er nodig  
is om VM in de organisatie te verankeren. 
Er kan gekozen worden tussen de 3-daagse 
Awareness opleiding of de 6-daagse Facilitator 
opleiding 

‘ Alle lof. Goede afwisselende 
training. Nu aan de slag!’



3-daagse Awareness
Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers 
die willen weten wat VM voor hun organisatie 
kan betekenen en wat ervoor nodig is om 
VM te implementeren. Dit zijn bijvoorbeeld 
lijnmanagers, teamleiders, project-, programma-
en portfoliomanagers. De opleiding is ook zeer 
geschikt voor professionals die in aanraking 
komen met VM, deelnemen aan value studies 
en/of een beter begrip willen hebben van de 
methodologie. Na afloop krijgen deelnemers  
een bewijs van deelname. 

6-daagse Facilitator
Deze opleiding heeft tot doel om de deelnemer 
voor te bereiden op het leiden en uitvoeren van 
Value Management studies. Er ligt een sterke 
nadruk op facilitatietechnieken en werkvormen 
incl. oefening op een live case.

De opleiding start met een kick-off bijeenkomst 
(4 uur), waarin naast een introductie over 
facilitatie ook per team een live case wordt 
geselecteerd. Hierna wordt de 6-daagse 
opleiding doorlopen in een tijdsperiode van 3 
weken, iedere week twee aaneengesloten dagen.

Ter afronding van de opleiding maken de 
deelnemers een plan van aanpak voor hun eerst 
volgende value studie. Na succesvolle afronding 
hiervan ontvangt de deelnemer het BASIS 
certificaat Value Management.



Advanced Value 
Management I (VM2)

Advanced Value 
Management II (VM3)

De VM2 opleiding is gericht op het verder 
verbeteren van de competenties en kennis van 
de Value Manager als begeleider van Value 
studies. Aan het einde van deze opleiding heeft 
de deelnemer nieuwe aanknopingspunten 
gevonden om zijn of 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. 

De VM3 opleiding heeft een meer strategisch 
karakter en geeft inzicht in het opzetten van 
Value Managementtrajecten en programma’s in 
een complexe omgeving en implementeren van 
VM in een organisatie. 

De opleiding kent drie hoofdthema’s: 
1.  Het begrip waarde in verschillende 

organisaties en een bijpassend  
VM programma; 

2.  Het opzetten van een strategische VM studie 
met een bijhorende programmaorganisatie; 

3. Strategische VM tooling. 

Deze 3-daagse opleiding wordt verspreid over  
2 weken gegeven met voorafgaand en tussentijds 
een huiswerkopdracht van een paar uur.

Voorwaarde voor deelname aan de VM2 is een 
succesvol afgeronde VM1 opleiding en minimaal 
3 zelfstandig (mede-)begeleide Value studies.  
Na een succesvolle afronding krijgt de deelnemer 
een bewijs van deelname.

Na dag 1 wordt er van de deelnemers verwacht 
om op basis van een organisatietypering een 
VM programma op te zetten voor hun eigen 
organisatie. Na dag 2 wordt verwacht dat de 
deelnemers in teamverband komen tot een 
opzet van een complexe strategisch Value studie 
op basis van een case.

Startvoorwaarde voor deelname aan deze 
opleiding is een succesvol afgeronde VM2- 
opleiding. Na een succesvolle afronding krijgt  
de deelnemer een bewijs van deelname. 



Basisopleiding Value 
Management (VM1)

Opleiding Duur Doel

3 dagen   

2 dagen

3 dagen

6 dagen 

Awareness - Inzicht geven in wat VM voor organisatie kan 
betekenen en wat ervoor nodig is om VM te implementeren

Strategisch karakter, inzicht in het opzetten van  
VM trajecten en en programma’s in complexe omgeving, 
implementeren VM in organisatie.

Verbeteren competentie en kennis VM als begeleider  
van VM studies

Facilitator - Voorbereiding op het leiden en uitvoeren  
van VM studies

Inhouse opleidingen

De VM opleidingen kunnen ook inhouse, en indien gewenst in het Engels, gegeven worden.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met DACE.

Meer informatie en registratie

Voor meer informatie over de cursussen en voor registratie, neem een kijkje op 
de website www.dace.nl of neem contact op met het secretariaat, info@dace.nl

Trainingslocatie

Trainers

Alle opleidingen worden in de omgeving  
van Utrecht georganiseerd.

De DACE Value Management opleidingen worden 
gegeven door zeer ervaren Value Managers en 
gecertificeerde trainers (TVM). 

Value FM Timme Hendriksen
Hein de Jong

Oaktree  
Engineering

Koen Schmitz

Intueri/ 
Hogeschool Utrecht

Leo van Geffen

Advanced Value 
Management I (VM2)

Advanced Value  
Management II (VM3)



Meer informatie en registratie
Voor meer informatie over de cursussen en  
voor registratie, neem een kijkje op de website  
www.dace.nl of neem contact op met het 
secretariaat, info@dace.nl


