Memorandum of Understanding
Samenwerking tussen DACE en NVBK
Inleiding en samenvatting
DACE (Dutch Association of Cost Engineers) is een stichting van bedrijven en individuele
leden. DACE heeft ten doel het bevorderen, coördineren, ontwikkelen en toepassen van
wetenschappelijke methodes en technieken voor het bepalen en bewaken van kosten en tijd,
daarbij de middelen verschaffend ter beoordeling van de rentabiliteit van investeringen. Deze
doelstelling is erop gericht om de cost engineers te voorzien van de juiste kennis, terwijl
DACE bovendien een platformfunctie vervult.
NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen) is een vereniging van
personen en bedrijven, die het vak van bouwkostendeskundige en/of huisvestingseconomie in
de dagelijkse bouwpraktijk tot ontwikkeling brengen. De kostendeskundige is de adviseur die
betrokken is bij het tot stand komen van bouwprojecten, zowel in de bouw/renovatie als in de
grond-, weg en waterbouw. De NVBK biedt in de eerste plaats de gelegenheid tot onderlinge
contacten, die van belang zijn voor het initiëren en volgen van ontwikkelingen in het
vakgebied.
DACE en NVBK erkennen voordeel te ondervinden van gemeenschappelijk gedeelde
doelstellingen en brengen formeel door middel van deze MOU tot uitdrukking hun intentie
om samen te werken in het realiseren van hun individuele doelstellingen op specifiek te
benoemen gebieden.
Samenwerkingsovereenkomst
DACE en NVBK komen overeen samen te werken ten einde de professionaliteit van de
kostendeskundige op het gebied van GWW verder te ontwikkelen en initiatieven tot
standaardisatie voor deze sector te promoten en te ondersteunen.(Andere sectoren vallen
vooralsnog buiten de samenwerking)
Doelstellingen
De doelstellingen van deze samenwerking zijn:
1. Het delen en verdiepen van ervaringen en kennis voor de GWW-sector en het bereiken
van voldoende kritische massa (verbreding van GWW-platform). Hiertoe stellen de
organisaties hun netwerken voor elkaar open.
2. Verdergaande professionalisering van het vakgebied.
3. Het ontwikkelen en promoten van opleidingsmogelijkheden.
4. Het realiseren van overleg, communicatie en coördinatie ten einde DACE en NVBK in
staat te stellen effectief en efficiënt haar doelstellingen te bereiken.

5. Het samenwerken op het gebied van speerpunten zoals b.v. de SSK ten einde deze
standaards verder te ontwikkelen en uit te dragen.
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Met betrekking tot Communicatie en Coördinatie komen DACE en NVBK overeen:
a) Deelnemers c.q. leden over en weer uit te nodigen voor het participeren aan en
bijwonen van contactbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, symposia en excursies.
b) Periodiek uitwisselen van nieuws, agenda’s van bijeenkomsten.
c) Ondersteunen van het communicatieproces met behulp van de websites,
elektronische nieuwsbrieven en tijdschriften (huisorgaan).
d) Participatie in GWW werkgroepen.
e) Indien gewenst het gemeenschappelijk ontwikkelen van publicaties en producten.
f) Afvaardiging over en weer:
- NVBK afgevaardigde als actief lid van de SIG-GWW.
- DACE afgevaardigde als actief lid in de redactiecommissie B&H.
Financiële aspecten
1. Samenwerking is gebaseerd op een “gesloten beurs principe”.
2. Eventueel zullen voor activiteiten ter bestrijding van te maken kosten, vergoedingen
worden gevraagd. In dit geval vindt vooraf afstemming plaats.
3. Per kwartaal vindt evaluatie van deze uitgangspunten plaats.
Commitment
4. Deze jaarlijkse overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met een jaar.
5. Periodiek (minimaal jaarlijks) vindt evaluatie van de overeenkomst plaats.
6. Deze overeenkomst kan op elk moment schriftelijk tussentijds worden opgezegd door
één van de organisaties.
7. Wijzigingen met betrekking tot deze overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd en
geautoriseerd door beider besturen.

------------------------------------------Dhr. ir. E.J. de Widt
Voorzitter DACE

-----------------------------------------Dhr. ing. D. Meijer
Voorzitter NVBK

Datum: ………………………..

Datum: ……………………………
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