
Geen crisis bij DACE in 2011, integendeel. 
Wij kunnen terugkijken op een dynamisch 
jaar. Ons netwerk van Cost Engineers en 
Value Engineers heeft volop gewerkt en als 
kenniscentrum hebben wij onze faciliteiten 
uitgebreid. Wij hebben diverse kansen 
gegrepen.
Om ons heen volgen sinds 2008 de crises 
elkaar op. Tot 2008 maakte men geld met geld. 
Nu is er een geldschaarste, zowel in Europa 
als in de USA. De geldschaarste maakt dat 
er minder buitenlandse producten worden 
gekocht, waardoor ook andere werelddelen 
de malaise voelen. In Nederland maakt de 
geldschaarste dat er minder geld wordt (uit)
geleend, waardoor de bestedingen onder druk 
komen te staan.

Meerwaarde
Crisis? Ja, maar voor Value en Cost Engineers 
een kans! Meer dan voorheen hebben private 
en publieke investeerders behoefte aan een 
analyse van de alternatieven die ze zien om 
hun schaarse geld in te investeren. Een analyse 
waarbij per alternatief de vraag is welke 
waarde het oplevert tegen welke kosten. En 
dat is de kern van onze bekwaamheid als 
professionals in de Value en Cost Engineering. 
Wij werken met methoden die helpen te 
kwantificeren wat naar verwachting de 
tastbare en ontastbare opbrengsten zijn van 
een investering. Daarbij geven we ook aan 
met welke onzekerheden (waarschijnlijkheids-
verdeling) rekening moet worden gehouden, 
op korte en op lange termijn. We hebben een 
dienstbaar beroep, we zijn adviseur binnen of 
buiten ons bedrijf. De huidige tijden vragen 
van de DACE-deelnemers dat zij juist nu hun 
diensten en vakmanschap aanbieden. Voor 
onze beroepsgroep is ‘Crisis’ wel degelijk 
‘Opportunity’.

Naast onze lopende opleidingen voor Certified 
Cost Engineering (CCE) en Associated Value 
Specialist (AVS) zijn wij in september van dit 
jaar gestart met een nieuwe korte cursus 
Cost Engineering voor projectleiders die in 
hun werk de juiste vragen willen stellen aan 
kostendeskundigen. Deze 2 x 2-daagse cursus 
draagt de veelzeggende titel “Essenties van 
Cost Engineering.” De cursus leverde veel 
aanmeldingen en zeer positieve evaluaties op, 
zodat we die in 2012 zeker zullen herhalen. Zo 
breidt de groep uit die weet wat zij van een CE 
of VE kunnen vragen. Ook het aantal formeel 
geregistreerde collega’s in onze beroepsgroep 
groeit. De DACE-registers tellen momenteel 
ruim 50 Certified Cost Engineers en ruim 60 
AVS’s. Voor elke opdrachtgever of adviesvrager 
zijn deze registers waardevolle toegangs-
deuren tot kennis en ervaring.

Motor
Door personele wisselingen bij DACE is er dit 
jaar heel wat kennis en ervaring vertrokken: 
Ton van de Velden en Rob van Hoeve traden 
dit jaar af als bestuurslid. Elk hebben zij 10 
jaar erg veel energie en wijsheid bijgedragen 
aan DACE, Ton als penningmeester van zowel 
DACE als NAP en Rob o.a. als voorzitter van de 
SIG CEPI (Cost Engineering Process Industry) 
en de werkgroep Prijzenboekje. Wij zijn hun 
veel dank verschuldigd. In juli dit jaar werd 
onze directeur Jaap de Kleijn opgevolgd 
door Julius Freutel. Jaap was vijf jaar lang de 
stille en krachtige motor van DACE. Hij heeft 
veel opgebouwd en mooie resulaten achter-
gelaten, waarvan DACE nog lang plezier zal 
hebben.

Versterking netwerk
Samen met de NVBK (Nederlandse Vereniging 
van Bouwkostendeskundigen) hebben we in 
2011 een nieuwe stap gezet in het verbreiden 
van kennis over kosten en waarden. In juli 
lanceerden wij www.costandvalue.org, een 
internet portaal en zoekmachine naar specia-
listische kennis voor onze beroepsgroep. Twee 
leden van NVBK en twee van DACE vormen de 
redactie van deze website. 
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DEELNEMERS

In 2011 meldden 12 bedrijven en 22 personen 
zich aan als deelnemer van Stichting DACE. 
Daarnaast trokken 4 bedrijven zich als 
deelnemer terug.
Op 31 december 2011 bedroeg het aantal 
individuele deelnemers 99.

Deelnemende bedrijven op 31 december 
2011 zijn:
ABB
Advitec
AIB Vincotte
Akos Engineering
AkzoNobel 
Aquilex Welding Services
ARAM Groep
ARCADIS 
ARDEE 
AVEBE 
Ballast Nedam Industriebouw
BAM Civiel Zuidwest
BAM Leidingen & Industrie
Bluewater 
Brink Groep
Bronswerk Heat Transfer
CB&I Lummus
Cegelec
Cofely Nederland
Continental Engineers
Cost Engineering Consultancy
Croon Elektrotechniek 
Deerns 
DHV
Dow Benelux
DSM
Duiker Combustion Engineers
Dukers & De Cock
ECN
Ehrbecker Schiefelbusch
Elektravon Holding
Eluxis
Energie Consult Holland
Essent 
Fabricom
Fluor
FrieslandCampina
Gasunie
Georg Fischer
Geurts Technisch Adviseurs
Grontmij Industry
Grontmij Infrastructuur & Milieu
Grontmij Nederland
Gusto 

Harsveld Apparatenbouw
Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten
Heineken Hertel Services
Hempel
Hertel Services Nederland 
Hogeschool Windesheim
Hollandia Systems
Ingenieursbureau Amsterdam
Ingenieursbureau Oranjewoud
Intergraph Benelux
Inventheon
ISPT
Iv-Industrie
Jacobs
J. de Jonge Flowsystems
Kapp
KEMA 
KH-Engineering
Kiwa 
Klip Engineering Pijpleidingen Montage 
Apparatenbouw
Kooiman Apparatenbouw
Krohne Altometer
Kuwait Petroleum
Lloyd’s Register 
Mecon Engineering B.V.
MH-Poly Consultants & Engineers
Mourik Services
Movares
NAM
NEM
Nuclear Research & Consultancy Group
Nuon 
Oostendorp Apparatenbouw
PRC
Primaplan PCS
Procap
ProRail
PWN
Quercus Technical Services
Quester Park* Strategy Consultants
Rijkswaterstaat
Rolta
Royal Haskoning
Shell
Siemens
SPIE Nederland
Speciaal Roestvrijstaal Industrie

Kansen voor Cost & Value Engineers dankzij crisis

COMMUNICATIE 

Website
De website werd up-to-date gehouden 
en onderging een algemene upgrade. 
Daarnaast werd de intelligente zoekmachine 
en kennisbank www.costandvalue.org 
gelanceerd.

Normtijden V2
De werkgroep Normtijden van de DACE 
Special Interest Group CEPI (Cost Engineers 
Process Industry) heeft het afgelopen jaar 
hard gewerkt aan de totstandkoming en de 
publicatie van de tweede editie van de DACE 
Normtijden cd-rom. De nieuwe cd-rom V2 
is verschenen in het Nederlands en in het 
Engels. Inmiddels zijn deze DACE-normtijden 
wereldwijd geaccepteerd als standaard voor 
de (proces)industrie.
De cd-rom DACE Normtijden V2 bevat een 
aantal verbeteringen en uitbreidingen ten 
opzichte van de eerste versie uit 2009. 
Bovendien is een aantal nieuwe secties 
toegevoegd zoals onder 
andere een sectie voor 
prefabriceren en monteren 
van constructiestaal, een 
sectie voor het installeren 
en onderhoud van proces-
apparatuur en een sectie 
voor industriële civiele 
bouw. 

DACE Prijzenboekje
In mei 2011 is de 28e editie 
van het DACE Prijzenboekje 
verschenen. 

Stork Industry Services
Suiker Unie
T-GRADIN
Tata Steel
TCPM Ingenieurs en adviseurs
Team Terminal
Tebodin
Technip-EPG
Technip Benelux
Teijin Aramid
TNO Industrie en Techniek
Van Tongeren Kennemer
TMS Middelburg
Troostwijk Taxaties
TU Delft
Universiteit Twente
Unilever 
Van Hattum en Blankevoort
Vermeer Eemhaven
Vicoma Engineering
VIRO Engineering
Visser & Smit Hanab
VOMI
Vopak
Vos Industrial Group
VSL
Wavin 
Wolter & Dros
Yokogawa

NAP
Stichting DACE is gelieerd aan Stichting NAP. 
Statutair nemen de bedrijven deel aan beide 
stichtingen. Arno Rol, voorzitter

OPLEIDINGEN

In september 2011 zijn 19 CCE-cursisten 
begonnen aan het tweede jaar van de 
DACE-opleiding Certified Cost Engineer aan 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) .
In september 2011 werd de vierdaagse cursus 
Essenties van Cost Engineering (ECE) onder 
leiding van Albert van der Werf gehouden. 
Deze ECE-cursus was bedoeld voor project 
engineers en projectleiders die met Cost 
Engineering en Cost Control in aanraking 
komen, maar het vak niet als hoofdfunctie 
hebben. Alle aspecten met betrekking tot het 
opstellen van begrotingen voor investerings-
projecten en de bewaking hiervan kwamen 
aan de orde. De cursus was in het bijzonder 
gericht op de procesindustrie. Het nieuwe 
concept: korter en centraal in het land 
(Zaltbommel), bleek aan te slaan, getuige de 
grote opkomst met 26 deelnemers en hun 
positieve evaluaties. 

De SIG Value Management organi-
seerde in april 2011 de eendaagse cursus 
“Inleiding Value Management (EGB)” en 
de vijfdaagse training “Fundamentals of  
Value Methodology (SAVE-AVS)”. Aan beide 
opleidingen namen 25 cursisten deel. De 
Associate Value Specialists zijn opgenomen 
in het register dat op de website van DACE 
kan worden geraadpleegd.

CERTIFICERING

De registratie van gecertificeerde beroeps-
beoefenaars is van groot belangrijk voor de 
kwaliteitsborging in het kostenmanagement.

Certified Cost Engineer (CCE)
Op 31 december 2011 bevatte het CCE 
register 53 Certified Cost Engineers. Het 
register van gecertificeerde beroepsbeoe-
fenaars is op de website te raadplegen.

Associate Value Specialist (AVS) en 
Certified Value Specialist (CVS)
Op 31 december 2011 bevatte het 
VM-register 62 Associate Value Specialists en 
één Certified Value Specialist. 

Onze samenwerking met de NVBK resulteerde 
in september in een druk bezocht seminar over 
Probabilistische Risico Analyse, waar we allen 
met nuttige Do’s en Don’ts geconfronteerd 
werden. 
Dit jaar hebben we voor het eerst sinds lange 
tijd weer een contactbijeenkomst gewijd aan 
Planning, Scheduling and Cost Control. Het 
onderwerp leverde een levendige discussie op 
en er is duidelijk behoefte aan meer aandacht 
voor dit deel van ons vakgebied. Daarom 
zullen we in 2012 een contactbijeenkomst 
agenderen met het onderwerp Probabilistisch 
Plannen. 

Ook op een andere manier hebben we 
aandacht besteed aan de toekomst. In maart 
dit jaar organiseerde onze Special Interest 
Group Value Management een bijeenkomst 
getiteld “Value creation in the future”. 
Met blikverbredende en -verlengende 
lezingen, waaruit we onder meer leerden dat 
duurzaamheid een steeds belangrijker aspect 
in onze waarde-analyses wordt. Ook werd die 
middag duidelijk dat nieuwe instrumenten, 
zoals Serious Gaming, ons behulpzaam gaan 
worden in ons werk.  

In samenwerking met ISPA (International 
Society of Parametric Analists) organiseerden 
we een Parametric Estimating Challenge. 
Een nieuwe werkvorm waarin 3 teams 
gevraagd werd in een gegeven casus uit te 
werken en hun uitwerking op 1 december te 
presenteren aan een nieuwsgierige zaal en 

DIRECTIE EN BUREAU

De directie werd gevoerd door dr. Jaap de 
Kleijn en ir. Julius Freutel.
Secretariële en financieel-administratieve 
diensten, web-hosting en ruimtelijke 
ondersteuning werden geleverd door MOS 
te Nijkerk. Het MOS-team bestond uit de 
secretaresses Esther Faber en Petra Bakker en 
de boekhouder Keith Wilson. 

INTERNATIONAL COST ENGINEERING 
COUNCIL

DACE is aangesloten bij ICEC 
en maakt zo deel uit van de 
wereldgemeenschap van 
Cost Engineers. 
Het DACE-bestuurslid Rob van Hoeve was 
Assistant Secretary Region 2 (Europa en het 
Nabije Oosten). 

DACE Bulletin
In 2011 kwam het (NAP)-DACE Bulletin 
driemaal uit met een oplage van 850 stuks. 
Vanaf juni 2011 werd het Bulletin alleen door 
DACE vervaardigd en uitgebracht met meer 
vakinhoudelijke artikelen. Het DACE Bulletin 
beweegt zich van clubblad naar vakblad. 
Hiermee wil DACE nog actiever bijdragen aan 
de professionaliteit en kenniscentrumfunctie 
van de Nederlandse Cost- en Value Engineers 
in onder meer de procesindustrie en grond-, 
weg- en waterbouwsector.
Redactie, vormgeving en productie werden 
gerealiseerd in samenwerking met Wim 
Schoevers van Saffier Public Relations te 
Leidschendam.

Deelnemers aan de 
eendaagse cursus 
‘Inleiding Value 
Management 
(EGB)’ en de 
vijfdaagse training 
‘Fundamentals of  
Value Methodology 
(SAVE-AVS)’ in april 
2011 . 



ZOEKMACHINE

In 2011 heeft DACE – in samenwerking met 
de NVBK – een zoekmachine voor Cost 
Engineers en Value Engineers ontworpen. 
De zoek machine www.costandvalue.org 
doorzoekt de Cost and Value Library van beide 
organisaties en tevens op een intelligente 
manier het internet. De vroegere kennisbank 
van DACE  en een grote verzameling van 
NVBK-artikelen zijn opgenomen in de Cost 
and Value Library. 
  

Probabilistische Risico Analyse 
(PRA)
In de eerste week van 2012 is de SIG-PRA voor 
de achtste keer bij elkaar gekomen. De eerste 
twee bijeenkomsten in 2010 hadden vooral 
een verkennend karakter, kennismaken met 
elkaar en het maken van afspraken over de 
gezamenlijke doelstellingen en programma. 
In 2011 zijn we vijf keer bij elkaar gekomen en 
hebben we verder ingezoomd op de manier 
van werken met PRA binnen de verschillende 
branches. Iedere bijeenkomst is door 1 of 2 
deelnemers gepresenteerd hoe er met PRA 
gewerkt wordt binnen het eigen bedrijf. 

Waar wordt PRA voor gebruikt, wat zijn de 
ervaringen daarmee en vooral ook waar 
loop je tegen aan? Door de presentatie naast 
elkaar te zetten worden ook opvallende 
verschillen en overeenkomsten zichtbaar.
Zo zijn we gestart met een presentatie over 
een civiel project door Erik de Bree (RWS) 
namens de opdrachtgever en Jan Schenk 
(VHB) namens één van de inschrijvende 
partijen. Daaruit bleek al heel snel de 
verschillende beleving van en de omgang 
met risico’s in de PRA. 
Bas Bloemers (Ballast 
Nedam) heeft verteld 
over integraal risico-
management en PRA 
tijdens de uitvoering. 
Vanuit de proces industrie 
hebben we presentaties 
gehad door Philip Hol 
Craanen (CB&I Lummus) 
over modellering van 
kostenramingen met PRA, 
Ricardo Penders (Shell) 
over hun deterministische 
risicomodel gebaseerd 
op PRA-historie en Ton 
Blommesteijn (Fluor) over 
het gebruik van PRA in de aanbesteding. 
Arno Willems (IV-Infra) ging dieper in op de 
kwaliteit van expertmetingen in PRA. 

SPECIAL INTEREST GROUPS

Parametrische Anayse (PA)
De SIG Parametrische analyse heeft in 
2011 een viertal bijeenkomsten georga-
niseerd, drie reguliere SIG-bijeenkomsten 
en het jaarlijkse, gezamenlijke DACE/
ISPA-evenement. De bijeenkomsten zijn 
er op gericht om de competentie van de 
aanwezigen op het gebied van parametrics 
te verhogen en om kennis te kunnen maken 
met vakbroeders en –zusters van andere 
bedrijven.

Op 8 februari kwamen we bij elkaar, om 
dieper in te gaan op het werken met Excel. 
De volgende ontmoeting was op 27 april. 
Hier werd door de heer Schoeffer van de 
Duitse firma 4Cost een presentatie gegeven 
over hun parametrische cost estimate 
van een verpakkingsmachine voor de 
genotsmiddelen industrie. Na afloop hebben 
we nog wat van de productie mogen keuren.
Software cost estimation was het onderwerp 
van de derde meeting, die op 5 september 
werd gehouden. We kregen uitleg over 
software sizing, software cost estimating en 
de tools die hiervoor bestaan.

Parametric Estimating Challenge
Op 1 december werd de Parametric 
Estimating Challenge gehouden in de 
Soesterduinen. Teams hadden als opdracht 
om parametrische cost estimates te maken 
van een oeververbinding door middel van 
een brug of een tunnel. Het verzamelen van 
gegevens was onderdeel van de challenge. 
De tijdsbesteding per team was gesteld 
op veertig uren. De challenge is bedoeld 
voor jongere cost professionals die hun 
vaardigheden op het gebied van cost 
estimating/analysis en het geven van presen-
taties willen verbeteren.
Drie teams meldden zich voor deze challenge. 
Deze teams kwamen op 5 november tussen-
tijds bij elkaar, om elkaar (beter) te leren 
kennen en om de challenge verder uit te 
werken. Hun aanpak werd op 1 december 
gepresenteerd voor een zestigtal belangstel-
lenden en beoordeeld door een interna-
tionale jury. De feedback geeft aan dat 
zo’n 85 procent de middag interessant tot 
zeer interessant en onderhoudend vond. 
Van 75 procent mag er vaker een challenge 
gehouden worden. Dat zullen we dan ook 
zeker nog eens doen. Met dank aan alle 
toeschouwers, deelnemers, jury en organi-
satoren!

CONTACTBIJEENKOMSTEN
Er waren in 2011 vier contactbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten startten met 
afzonderlijke vergaderingen van de Special Interest Groups, waarna in een voltallige 
zitting een actueel thema door enige sprekers werden ingeleid. De contactbijeen-
komsten werden afgesloten met een borrel. Voorafgaand aan de contactbijeenkomst 
vond het voorprogramma plaats van de SIG GWW.

10 maart 2011
Value Creation in the Future
met bijdragen van M. van Dalen en F. Tillemans (Tebodin) en T. Holtmuller (T-Xchange)

26 mei 2011
Project Planning – Scheduling - Control
met bijdragen van A. Siewertsen (Bluewater), M. Buijnsters (Balance) en M. Winkelaar 
(Fluor)

15 september 2011
Probabilistische Risico Ananalyse (in samenwerking met NVBK) 
met bijdragen van J. van der Meer (PRC Kostenmanagement/Arcadis), T. Blommestijn 
(Fluor) en A. Willems (IV-Infra)

1 december 2011 
Parametric Estimating Challenge (in samenwerking met ISPA)
Drie teams namen deel aan een parametrische raming van een brug/tunnel 
oeververbinding. Voorbereiding en coördinatie door René Berghuijs (SIG-PA / 
ISPA). Juryleden: H. Joumier (ISPA), J. Dechoretz (MCR, USA) en G. Filé (DHV).                                                                                                                                       
Team DATA: J. Schlagwein (Arcadis), J. Pachocki (DHV), L. Wouters (Tauw B.V.) en G. 
Morren (Arcadis) 
PEC-1 Team: E. Schulte Fischedick (Witteveen+ Bos), A. Paardekooper (Fluor), M. Roels 
(Tauw B.V.) en A. Klijn (Movares)
Team Bridging the Budget Gap: R. Huisman (Fluor), H. van der Zwaag (DHV), T. Dekkers 
(Galorath) en S. Hukriede (Jacobs) en T. Peek (PRC).

BESTUUR per 31 DECEMBER 2011
Ir.  A.H.  Rol (Movares)   voorzitter
Ir. M.A.L.E. Vossen (Tebodin)   secretaris/penningmeester
G.J.  Filé (DHV)    SIG GWW
Ir. T.R.  Hendriksen (ProRail)   SIG VM
R. van Hoeve (Fabricom Suez)   SIG CEPI
M.  Slingerland (Pareto Cost Consultancy)   Opleidingen
J. Vreeburg (Shell)    Communicatie
Het bestuur vergaderde in 2011 acht maal.

Kennismaking
De SIG-PRA had de eer om in 2011 de agenda 
van de gezamenlijke bijeenkomst van DACE 
en NVBK met als thema Probabilistische 
Risico Analyse in te vullen. Een groot deel van 
het aanwezige publiek had nog niet eerder 
kennisgemaakt met PRA en heeft op deze 
manier een goede indruk gekregen van nut 
en noodzaak en de valkuilen van PRA. 

De gezamenlijke inzichten uit de presentaties 
en daaruit voorkomende discussies vormen 
de input voor de agenda van 2012. In de 
komende bijeenkomsten zullen we dieper 

ingaan op een aantal 
aspecten van PRA om 
verder uit te werken en 
deze kennis te borgen 
binnen en buiten de SIG.

Value Management (VM) 
In 2011 zijn er twee informele en één 
formele SIG-vergaderingen gehouden. Bij de 
informele vergaderingen lag de nadruk meer 
op kennisdelen en netwerken. Zo is er onder 
meer ingezoomd op creatieve technieken 
en de afwegingsmethodiek Choosing By 
Advantages.
Verder is er 7 april weer een succesvolle 
informele bijeenkomst gehouden bij Arcadis 
(circa 40 deelnemers). Deze bijeenkomst 
bood geïnteresseerden een interactieve 

kennismaking met Value Management door 
de methodologie op een live case onder 
begeleiding van een Value Engineer te 
doorlopen.

Eind april/begin mei heeft de basiscursus 
Value Management geresulteerd in 22 
geslaagden die het certificaat Associated 
Value Specialist (AVS) hebben mogen 
ontvangen. De cursus is dit keer in de vorm 
van een één week durende face-to-face cursus 
gehouden (voorheen distance learning). 
De deelnemers waren positief over deze 
leervorm. 
Nieuwkomers waren met name deelnemers 
uit de bouwsector. In 2012 is het streven 
om meer deelnemers  uit de proces- en 
maak industrie bij de SIG VM te betrekken.  
Verder willen we in 2012 een grote stap 
zetten in het oprichten van een eigen 
Certification Board en het opleiden van eigen 
(Nederlandse) trainers. 

Cost Engineering Process Industry 
(CEPI) 
Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van 
de publicaties:
- 28ste DACE Prijzenboekje;
-  (Project) Management door middel van 

Integratie van Kosten, Tijd en Middelen  
(Cost, Time & Resources);

- Tweede versie van de cd-rom Normtijden. 

Effectief zijn er vier vergaderingen in 2011 
gehouden, drie vielen samen met de DACE- 
contactmiddagen. In de laatste vergadering 
van 2011 heeft voorzitter Rob van Hoeve, in 
verband met zijn naderende pensioen, na tien 
jaar de voorzittershamer overgedragen aan 
een nieuwe voorzitter, Olaf van der Sloot.

De werkgroep Normtijden van de SIG CEPI 
heeft haar inspanningen voor het publiceren 
van wereldwijd geaccepteerde normtijden 
voortgezet met als resultaat de publicatie 
van de tweede, verbeterde en uitgebreide, 
editie van de DACE Normtijden cd-rom. 
Van de eerste editie zijn bijna alle cd-rom’s 
verkocht, waarvan een behoorlijk aantal (circa 
30%) aan het buitenland. Onze Amerikaanse 
zusterorganisatie AACEI bestudeert de DACE 
Normtijden om die op te nemen in hun lijst 
met Recommended Practices. 
Onderzoek is gestart naar een verdere 

Afscheid dr. J.P.  de Kleijn

Op 8 september 2011 werd afscheid genomen 
van dr. J.P. de Kleijn. Jaap heeft vanaf 2006 
met veel bezieling en daadkracht de functie 
van directeur vervuld en een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de vitaliteit en uitbouw 
van activiteiten van DACE. Jaap de Kleijn werd 
in 2011 opgevolgd door ir. H.J. (Julius) Freutel.

uitbreiding in editie 3. 
Met betrekking tot het 
DACE Prijzenboekje 
blijft de aanlevering 
van voldoende kosten-
gegevens door toeleve-
ranciers (bedrijven) een 
voortdurend punt van 
aandacht. Ter voorbe-
reiding voor de 29ste 
editie (november 2012) 
zijn diverse bedrijven 
persoonlijk benaderd 
om als toeleverancier of als 
coördinator van het DACE 
Prijzenboekje deel te nemen. Hierin zijn we 
maar gedeeltelijk in geslaagd. Het DACE 
Prijzenboekje wordt volledig verzorgd door 
de leden van de SIG CEPI.
In samenwerking met Sdu Uitgevers is een 
onderzoek gestart om te inventariseren of 
er belangstelling bestaat voor een on-line 
DACE Prijzenboekje. Dit onderzoek wordt 
begin 2012 afgerond en de resultaten 
worden waarschijnlijk in de 29ste editie 
meegenomen.

Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
In het jaar 2011 heeft de SIG GWW vier keer 
reguleer vergaderd. Er is daarbij in het kader 
van netwerken uitgebreid stilgestaan bij de 
huidige marktsituatie en impact daarvan 
voor de aangesloten kostendeskundigen. 
Er is door de SIG GWW 
voorafgaand aan elke 
contactbijeenkomst 
een ‘voorprogramma’ 
verzorgd primair voor 
de eigen doelgroep, 
maar bijgewoond door 
een breder publiek. 
Op 10 maart betrof dit 
de prestatiegerichte 
onderhoudscontracten 
bij Prorail (Jeroen 
Veldhuizen), op 26 mei 
zijn de kostenken getallen 

een deskundige jury. We kijken terug op een 
geslaagd evenement, waarin de leerpunten 
vooral worden gevormd door de verschillen 
in aanpak door de drie onafhankelijke 
teams. Daarbij was een sterk punt dat elk 
team gevormd was door cost engineers uit 
verschillende bedrijven en bedrijfstakken en 
met verschillende leeftijden en ervaringen.

Kracht van verscheidenheid
Deze verscheidenheid is de kracht van 
DACE. Wij bundelen kennis over methoden 
en netwerken (kennissen) uit verschillende 
bedrijfstakken. Van elkaar leren we welke 
aanpak voor begroten, plannen of kosten-
beheersing in welke industrie succesvol is. 
We verkennen samen of er andere toepas-
singen zijn en in hoeverre methodes daarvoor 
aangepast moeten worden.
De goede voornemens voor het nieuwe 
jaar heeft uw bestuur eind 2011 volop 
gemaakt. Zie ons jaarprogramma op www.
dace.nl.  Een volgende grote stap in het 
verzamelen en verspreiden van VE- en 
CE-kennis is in voor bereiding. In april 2012 
verschijnt het nieuwe vakblad CostandValue. 
Op 23 december 2011 hebben DACE en 
uitgeverij Educom daartoe een overeenkomst 
getekend. In januari 2012 heeft de nieuwe 
redactie inmiddels haar eerste bijeenkomst 
gehad en zijn alle DACE-deelnemers nader 
geïnformeerd over ons nieuwe vakblad.
Ik nodig u als DACE-deelnemer van harte uit 
om in 2012 op bovenstaande onderwerpen 
uw kennis, inspiratie en energie bij DACE te 
brengen en te halen.

Arno Rol, voorzitter

ter spake geweest (Ruud Schoonhoven, 
Arcadis), op 15 september is er een workshop 
probabilistisch ramen verzorgd (Hette 
van der Zwaag en Koen Vermeer DHV) en 
tenslotte is er op 1 december een exposé 
geweest aangaande Life Cycle Costing bij de 
studie ramingen bij grote rijksprojecten (Ton 
de Vries en Erik Tempels, RWS).

Er zijn vanuit de SIG-GWW op het gebied 
van kennisontwikkeling een tweetal initia-
tieven genomen die gaan leiden tot concrete 
producten. Allereerst een verkenning naar 
de mogelijkheden tot het aan aanleggen 
van een database met kostenkengetallen 
gebaseerd op gerealiseerd werk ten 
behoeve van de zo genaamde Reference 
Class Forecasting. Er is een werkdocument 
opgesteld waarin de ideeën zijn vervat. Dit 
initiatief krijgt in 2012 een vervolg. 
Voorst heeft een werkgroepje zich gebogen 
over de voors en tegens van ‘bimmen’ (het 
werken met Bouw Informatie Modellen) 
voor ons vakgebied. Dit heeft geleid tot 
een opiniërend artikel, dat in ons nieuwe 
vakblad CostandValue geplaatst gaat 
worden. Tenslotte hebben we op de contact-
bijeenkomst van 1 december een belangrijke 
inbreng kunnen leveren aan de case, de 
invulling van de case en jurering ten aanzien 
van de toepassing van parametrisch ramen, 
waarbij een civiel project onderworpen is 
aan deze (voor ons) nieuwe rekentechniek. 
Kortom, een vruchtbaar jaar en een nieuw 
elan voor 2012 en verder!  

Discussie tijdens de Parametric Estimating Challenge.

Value Management werkgroep bijeen. 

DACE-voorzitter Arno Rol  bedankt Rob  van 
Hoeve voor zijn jarenlange inzet.  

Grote belangstelling tijdens de gezamenlijke  
DACE/NVBK-bijeenkomst. 

Certificaat voor het winnende team van de Parametric Estimating 
Challenge.


