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DEELNEMERS

In 2013 meldden 10 bedrijven en 24 personen 
zich aan als deelnemer van Stichting DACE. 
Daarnaast trokken 7 bedrijven zich als 
deelnemer terug. Op 31 december 2013 
bedroeg het aantal individuele deelnemers 
120.
Deelnemende bedrijven op 31 december 
2013 zijn:

A. Hak Industrie Botlek
ABB 
Acordio
Advitec Consulting
AIB Vincotte Nederland
Akos 
AkzoNobel
Antea Group
ARAM Groep
ARCADIS Nederland
ARDEE bv engineering & consulting
AVEBE Industrial Specialties
AWL – Techniek
Ballast Nedam Industriebouw
BAM Civiel Zuidwest
BAM Leidingen & Industrie
Besix Nederland
Bluewater Energy Services
Brink Management & Advies
Bronswerk Heat Transfer
CB&I Nederland
Cegelec
Cofely Nederland
CoNet
Cost Engineering Consultancy
Croon Elektrotechniek
Deerns Raadgevende Adviseurs
DEG Group
Delta Energy
Dinel Group
DNV GL - KEMA
Dow Benelux
DPI Consultancy
DSM 
Duiker Combustion Engineers
Dukers & De Cock Eindhoven
ECN, Energieonderzoek Centrum Nederland
Energie Consult Holland
ES Elektro
Fabricom
FIB Industries
Fluor
FrieslandCampina
Georg Fischer

Geurts Technisch Adviseurs
Grontmij Belgium N.V. – Industry, Water & Energy
Grontmij Infrastructuur & Milieu
Grontmij Nederland
Harsco Infrastructure
Harsveld Apparatenbouw
Heijmans Infra 
Heineken Nederland
Hempel
Hertel Services Nederland 
Hogeschool Arnhem & Nijmegen
Hogeschool Windesheim
Hollandia Systems
Ingenieursbureau Amsterdam
Ingenieursbureau Wolter & Dros
Intergraph Benelux
Inventheon
IOI Group Loders Croklaan Europe
ISPT Institute for Sustainable Process 
Technology
Iv-Industrie
Jacobs Nederland 
Kapp Nederland
KH-Engineering
Kiwa Certificatie & Keuringen
Klip Contracting Piping Process Equipment
Kooiman Apparatenbouw
Krohne Altometer
Kuwait Petroleum Europoort
MH Poly
Mourik Services 
Movares
NAM 
NEM
Nuon
Oostendorp Apparatenbouw
ORTEC Consulting Group 
Plant One
Primaplan PCS
Procap
ProRail 
QSM Europe
Quercus Technical Services
Rijkswaterstaat
Rockwool Technical Insulation
RoyalHaskoning DHV
SBM Schiedam
Shell

COMMUNICATIE 

Website
De website werd up-to-date gehouden en 
onderging een algemene upgrade. 

Vakblad COSTandVALUE
In 2013 kwam het vakblad COSTandVALUE 
tweemaal uit (in april en oktober) met een 
oplage van 900 stuks. Het vakblad bevatte 
zowel Nederlandstalige als Engelstalige 
artikelen. 
COSTandVALUE is een informatief onafhan-
kelijk vakblad, dat beoogt kennis en ervaring 
uit te wisselen, inzicht te bevorderen en 
belangstelling te kweken voor het vakgebied 
van Cost Engineers en Value Engineers.
Het blad wordt uitgeven door Educom en 
de redactie staat onder leiding van oud 
DACE-voorzitter Arno Rol (Movares). DACE 
is hoofdsponsor van dit vakblad en steunt 
Educom actief met een verdere groei van het 
blad.

Normtijden V2
De uitgave van de tweede editie van de DACE 
Normtijden cd-rom werd gecontinueerd (zie 
advertentie links). 
 
DACE Prijzenboekje
In november 2013 heeft DACE met BIM Media 
een nieuw contract gesloten om naast het 
vertrouwde Prijzenboekje vanaf nu ook 
een online-versie uit te brengen. Zowel de 
webbased- als printversie worden Engelstalig. 
DACE Price Booklet edition 30 is vanaf mei 
2014 beschikbaar.

Siemens Nederland
Sitech Servives
Speciaal Roestvrijstaal Industrie
SPIE Controlec
Stork Technical Services Nederland
Strukton Industriebouw
Suiker Unie
Tata Steel IJmuiden
Tauw
TCPM Ingenieurs en adviseurs
Team Terminal
Tebodin Netherlands
Technip Benelux
Technip-EPG 
Teijin Aramid
T-Gradin
TMS Moerdijk
TNO Industrie en Techniek
Troostwijk Taxaties
TU Delft
Turner & Townsend Europe LTD
Universiteit Twente
Van Hattum en Blankevoort
Van Tongeren Kennemer
Verwater Mechanical
Vicoma Engineering
VIRO Arnhem
Visser & Smit Hanab
VMI Holland
VOMI
Vopak 
Vos Industrial Group
VSL
Wavin Nederland
Ydo organisatieadviseurs
Yokogawa 

NAP

Stichting DACE is gelieerd aan Stichting NAP. 
Statutair nemen de aangesloten bedrijven 
deel aan beide stichtingen.

DIRECTIE EN BUREAU

De directie werd gevoerd door 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. 

register van gecertificeerde beroeps-
beoefenaars is op de website te raadplegen.
Op 31 december 2013 bevatte het VM-register 
116 gecertificeerden, die individueel 
deelnemer zijn van DACE of werken bij een 
bedrijf dat bij DACE is aangesloten.

INTERNATIONAL COST ENGINEERING 
COUNCIL

DACE is aangesloten bij ICEC en maakt zo deel 
uit van de wereldgemeenschap van
Cost Engineers.  

Zij gaven de cursus bij de evaluatie een 
gemiddeld rapportcijfer 7,6. Gezien alle 
positieve feedback heeft DACE de EPPC- 
cursus inmiddels ook alweer voor maart 2014 
georganiseerd (volgeboekt).

De SIG Value Management organiseerde in 
het voorjaar en in het najaar de 6-daagse 
DACE Basisopleiding Value Management. 
De gecertificeerde Trainers in Value 
Management (TVM) Timme Hendriksen en 
Koen Schmitz hebben volgens de richtlijnen 
van de European Governing Board (EGB) 
deze nieuwe opleiding opgezet. Het doel 
van deze opleiding is om de deelnemers 
een goede start te geven in het toepassen 
van Value Management. Veertig procent van 
deze Basisopleiding VM stond in het teken 
van het toepassen van het geleerde op een 
(eigen) case. Aan beide opleidingen namen 
15 cursisten deel. 

CERTIFICERING

De registratie van gecertificeerde beroeps-
beoefenaars is van groot belangrijk 
voor de kwaliteitsborging in het kosten-
management.
Op 31 december 2013 bevatte het CCE 
register 52 Certified Cost Engineers. Het 

Deelnemers aan de training Essenties van Project Cost Control 2013.

Koen Schmitz (1e van rechts) en Timme Hendriksen (2e van 
rechts) temidden van enkele geslaagden van de training DACE 
Basisopleiding Value Management.

2013 is een bruisend jaar geweest voor DACE. 
De DACE-doelstelling om een toonaangevend 
Nederlands netwerk en gezaghebbend 
kenniscentrum voor Cost Engineers en Value 
Engineers te willen zijn, is mijn inziens ook 
in 2013 geslaagd. Het netwwerk is absoluut 
levend en actief, zoals blijkt uit de druk 
bezochte contactbijeenkomsten (in november 
meer dan 100 deelnemers). De Special 
Interest Groups (SIG’s) dragen bij aan zowel de 
netwerk- als de kenniscentrumdoelstelling. 
Naast de bekende SIG’s Cost Engineering 
Process Industry, Grond-, Weg- en Waterbouw, 
Value Management, Probabilistische Risco 
Analyse en Parametrische Analyse is in 2013 
de SIG Cost Engineering Machinebouw en 
Maakindustrie (CEMM) met veel enthou-
siasme van start gegaan (zie ook de 
SIG-jaarverslagen).
 
Uitbreiding cursusaanbod
Het kenniscentrum met zijn opleidingen heeft 
in 2013 ook weer een stap voorwaarts gemaakt 
met de nieuwe gecertificeerde basisopleiding 
voor Value Management en de introductie-
cursus Essenties van Project Cost Control. Het 
succesvolle gastcollege van Parametrische 
Analyse t.b.v. de Certified Cost Engineering 
opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN), is een goed voorbeeld van 
de geïntegreerde Cost Engineeringkennis die 
binnen DACE vertegenwoordigd is. 

Publicaties zijn veelal uitingen van het kennis-
centrum en om de publicatie van het DACE 
Prijzenboekje en vakblad COSTandVALUE 
zeker te stellen zijn de uitgeversovereenkomst 
met BIM Media voor het Prijzenboekje en de 
sponsorovereenkomst met Educom voor het 
vakblad COSTandVALUE vernieuwd.

De contactbijeenkomsten zijn het hart van 
de DACE-netwerkactiviteiten en het succes 
van de bijeenkomsten over Kosten en waarde 
van duurzaamheid, Asset Valuation, Design 
to Cost en Best Value for Projects hangt nauw 
samen met de sprekers. Ik wil hen daarom ook 
op deze plaats hartelijk bedanken voor hun 
bijdragen en wijs erop dat de contactbijeen-
komsten worden besproken in het vakblad 
COSTandVALUE en dat de presentaties zijn 
terug te vinden op de DACE-website. 

Krachtiger samenwerken
In 2013 hebben we ook een paar (oude) 
samenwerkingen (hernieuwd) opgepakt. Zo 
zijn we in gesprek met de ICEAA (voorheen 
ISPA), CROW, NVBK en natuurlijk met onze 
zusterstichting NAP. 
Herkenbaar voor iedereen was de gemeen-
schappelijke contactbijeenkomst met de NVBK 
over Asset Valuation, waar de verschillende 
toepassingen van dezelfde technieken 
duidelijk tot uitdrukking kwamen. Dit is mijns 
inziens ook de kracht van samenwerking voor 

Toonaangevend in Nederland

Robert de Vries, voorzitter.

Cost Engineers, namelijk de gemeenschap-
pelijke technieken. Maar wij moeten ons 
realiseren dat de onderliggende industrie 
een andere focus, data en toepassing vragen. 
Dit maakt vooralsnog het samenwerken 
aantrekkelijker dan samengaan. Een mooi 
voorbeeld is de samenwerking met ISPA, 
waar we een gemeenschappelijke SIG 

Parametrische Analyse mee hebben opgezet 
en waar de voorzitter van de SIG ‘linking 
pin’ is tussen DACE en ICEAA. Dit is een 
interessante constructie, want het creëert 
een gemeenschappelijkheid, terwijl het de 
bredere doelstellingen van beide organisaties 
in tact laat. Dit concept verdient in 2014 meer 
aandacht.

Toekomstperspectief
Tijdens een van die samenwerkings-
gesprekken werd mij de vraag gesteld: “Waar 
staat de Cost Engineer over 10 jaar?” Dit is 
een interessante vraag, die je vanuit een paar 
invalshoeken kunt benaderen. Ik wil niet 
pretenderen dat ik het weet, maar ik wil hier 
graag namens DACE die discussie op gang 
brengen. 

Vaak moet je om de toekomst te voorspellen 
naar achteren kijken om te zien waar we 
vandaan komen. Ik zie twee duidelijke trends: 
één is de beschikbaarheid van informatie, 
namelijk van boekjes en tabelletjes naar 
internet en de ander is het gebruik van 
gereedschap, namelijk van rekenmachine naar 

Bijzondere ‘interactiviteit’ tijdens de DACE-contactbijeenkomst in november 2013.



als nieuwe voorzitter. Wij willen Gerard  
danken voor al zijn inzet afgelopen 9 jaar en 
zijn verheugd dat hij zich nu als deelnemer 
wil inzetten voor een van zijn eigen initia-
tieven.

We kunnen met gepaste trots terugkijken 
op een jaar waarin we veel kennis hebben 
gedeeld, niet enkel binnen GWW, maar 
ook met andere werkvelden. In 2014 staat 
het thema Samenwerken wederom hoog 
op de agenda, in de breedste zin van het 
woord. Zowel samenwerken in kennis en 
kunde, samenwerking in de keten, maar ook 
samenwerking tussen oud en jong!

Oprichting SIG Cost Engineering 
Machinebouw & Maakindustrie
(SIG CEMM)
Op 28 november 2013 is een nieuwe SIG 
opgericht o.l.v. Gerrit van Dijk (VMI Holland). 
De naam van deze SIG is Cost Engineering 
Machinebouw en Maakindustrie (Machinery 
Equipment and Manufacturing). Twintig 
leden van 15 bedrijven zijn enthousiast van 
start gegaan. 

De missie van de nieuwe SIG is het stimuleren 
van de ontwikkeling van haar leden in Cost 
Engineeringtechnieken, -tools en -methoden. 
Vanuit een veilig platform willen we kennis 
en best practices delen, studies uitvoeren 
en resultaten communiceren binnen DACE 
en de branche. De eerste jaren wil de SIG 

case study (workshop) naar bruggen gedaan 
bij Arcadis in Amersfoort. Jacqueline was 
tijdelijk ingesprongen, vanwege beperkte 
beschikbaarheid in 2013 van SIG PA-voorzitter 
René Berghuijs. 

Innovatieve vliegtuigen
Voor afstudeerder Steven Zijp van de faculteit 
Lucht- en Ruimtevaart van TU Delft werd op 
20 november in Delft een middag besteed 
aan plannen maken voor een parametrisch 
kostenmodel voor de toekomstige generatie 
verkeersvliegtuigen.  

TU Delft doet onderzoek naar deze 
innovatieve verkeersvliegtuigen en 
wil daar de commerciële haalbaarheid 
van kunnen toetsen. Uit deze 
uitgebreide brainstormsessie is een 
stappenplan gevolgd, dat momenteel 
door Steven wordt uitgevoerd. Hij 
hoopt in juni 2014 af te studeren en 
wij zullen hem tot die tijd volgen en 
ondersteunen. 

SPECIAL INTEREST GROUPS

Parametrische Anayse (PA)
De SIG Parametrische Analyse is in 2013 actief 
geweest op verschillende vlakken, waaronder 
SIG-bijeenkomsten en een gastcollege op de 
HAN. De SIG-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 vakgenoten 
van andere bedrijven.

Onder het tijdelijke voorzitterschap van 
Jacqueline Schlagwein werd op 24 januari een 

CONTACTBIJEENKOMSTEN
In 2013 vonden vier contactbijeenkomsten plaats. Deze thema-/netwerkbijeenkomsten 
starten met afzonderlijke vergaderingen van de Special Interest Groups, waarna in een 
voltallige zitting een actueel onderwerp door een aantal sprekers wordt belicht. 
Afgesloten wordt met een netwerkborrel. Voorafgaand aan de contact bijeenkomst 
vindt het voorprogramma plaats van de SIG GWW.

14 maart 2013 - Kosten en waarde van duurzaamheid 
Bijdragen van Jos Cozijnsen (Consultant Energie & Milieu), Richard Ruijtenbeek
(Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) en Hayco Bloemen (Heineken)

30 mei 2013 - Asset Valuation (in samenwerking met de NVBK)  
Bijdragen van Ko des Bouvrie (Cost Engineering Consultancy), Stef Weekers (AT Osborne), 
Geert Fuchs (Royal Haskoning DHV) en Peter van der Pijl (Brink Groep) 

19 september 2013 - Design to Cost 
Bijdragen van Wim Witte (Shell), Goof Pruijsen (i4value) en Kees Vermeij (Ballast Nedam)

28 november 2013 - Best Value for Projects 
Bijdragen van Alf Smolders (ProRail), Gloria van Ewijk (LIFE Training Coaching & Advies), 
Theo Heida (Procap), Maarten de Wilde (ProRail) en Hein de Jong (Value FM) 

Cost Estimating Relationships
Het jaar werd op 25 november afgesloten 
met een gastcollege Parametrische Analyse 
aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN). Dit college werd gegeven door Hervé 
Joumier, hoofd van de kostenafdeling van 
het European Space Agency in Noordwijk. 
Deze presentatie was afgeleid van het ICEAA 
Training Program 2013 en behandelde 
moderne methoden voor de ontwikkeling 
van Cost Estimating Relationships. Het 
college werd gegeven aan de cursisten van 
DACE Certified Cost Engineering-opleiding,  
voor de gelegenheid uitgebreid met cursisten 
van voorafgaande jaren. In totaal waren er 
circa 50 aanwezigen. Deze middag werd 
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, 
waar nog even nagepraat kon worden.

Uit de feedback blijkt dat men de geboden 
stof nuttig en interessant vond. Als SIG PA 
zullen we ernaar streven om dit initiatief in 
de toekomst te vervolgen. Als dat lukt dan 
zal daarmee een belangrijke doelstelling 
van de samenwerking tussen DACE en ICEAA 
gerealiseerd worden, namelijk het promoten 
en ontwikkelen van lesprogramma’s op het 
gebied van cost estimating bij universiteiten 
en hogescholen.
  
Voor de SIG PA was het een doorbraak om 
op TU Delft en HAN parametrie te kunnen 
aanbieden, waarmee 2013 een succesvol jaar 
is geworden. In 2014 gaan we ervoor om deze 
trend voort te zetten!

Probabilistische Risico Analyse 
(PRA)
De SIG PRA heeft in 2013 een aantal verande-
ringen ondergaan. Enkele deelnemers van het 
eerste uur hebben de SIG verlaten en zijn in 
de meeste gevallen opgevolgd door collega’s 
vanuit dezelfde organisaties. Om de groep op 
voldoende sterkte te houden zijn we op zoek 
gegaan naar nieuwe deelnemers. 

Inhoudelijk is de aandacht van de SIG 
binnen het vakgebied van Probabilistische 
Risico Analyse enigszins verschoven van 
het nadenken over verdere ontwikkeling 
van PRA-modellen naar zaken als scenario-
analyse en foutenboom-analyse. 

Daarnaast is de SIG plannen aan het smeden 
om in 2014 een workshop PRA te organiseren. 
Hiervoor zijn we praktijkcases aan het 
verzamelen, die in de workshop gebruikt 
zullen worden om nut en noodzaak van PRA 
met elkaar te bediscussiëren. Een voorproefje 
hiervan volgt in de DACE-contactbijeenkomst 
van 5 juni 2014.

Value Management (VM) 
In navolging van de oprichting van de 
Nederlandse Certificeringsraad Value 
Management (NCR-VM) in 2012 heeft de 
SIG VM in 2013 twee maal de 6-daagse 
Basisopleiding Value Management georga-
niseerd. De opleiding is goed ontvangen en 
beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer 
8. De opleiding heeft geresulteerd in 29 
nieuwe Value Managers, die met het DACE 
BASIS-certificaat Value Management een 
eerste stap hebben gezet in het vakgebied en 
klaargestoomd zijn om zelf Value-studies te 
gaan leiden.

DACE BASIS-certificaat Value Management
Alle Nederlandse AVS-gecertificeerden (AVS 
is eerste certificeringsgraad van SAVE) die 
hun certificaat hebben onderhouden en 
nog enigszins actief zijn in het vakgebied, 
hebben inmiddels het DACE BASIS-certificaat 
Value Management ontvangen. Hiermee 
hebben ook zij toegang tot het volgen van de 
Europese certificeringsroute. Daarmee is de 
overstap van SAVE-certificering naar Europese 
certificering voltooid. 116 gecertificeerde 
Value Managers staan begin 2014 geregis-
treerd bij DACE.

Kennismaking met Value Management 
Met het wegvallen van de eendaagse 
inleiding van de voorgaande distance learning 
cursus is dit jaar een halfdaagse Workshop 
Kennismaking met Value Management 
ontwikkeld voor geïnteresseerden en 
onbekenden in het vakgebied. De belang-
stelling valt helaas nog tegen. Desondanks 
zijn we overtuigd dat deze workshop een 
waardevolle aanvulling is aan het palet van 

DACE VM-opleidingen. In 2014 zullen we 
dan ook verder onderzoeken hoe we de 
workshop alsnog kunnen aanbieden.  
  
De SIG VM is in 2013 zeven keer bij elkaar 
gekomen, waarvan vier voortgangs-
vergaderingen, één themabijeenkomst en 
twee informele bijeenkomsten. De thema- 
bijeenkomst bij ProRail en de informele 
bijeenkomsten bij FrieslandCampina en Tauw 
waren wederom een groot succes. Datzelfde 
geldt voor de door de SIG VM georganiseerde 
DACE-contactbijeenkomst van 28 november 
jl. met een record aantal deelnemers (100).

Spiegelcommissie
De kerngroep SIG VM, bestaande uit 
voornamelijk deelnemers die actief willen 
bijdragen, is afgelopen jaar gegroeid met 
maar liefst 68%. Het aantal geïnteres-
seerden is gemiddeld gegroeid met 12% 
ten opzichte van begin vorig jaar. In 2014 
zal de DACE SIG VM zitting nemen in de 
spiegel commissie met het streven om 
een Nederlandse norm commissie Value 
Management op te richten. Verder wordt dit 
jaar de vervolg opleiding VM 2 (nummer 2 
van de 3 opleidingen) ontwikkeld en gecerti-
ficeerd, waarna deze naar verwachting dit 
najaar zal worden gegeven. Daarnaast streeft 
de SIG VM dit jaar naar meer diversiteit in 
de SIG-samenstelling, het innoveren van 
het vakgebied en het aanbieden van meer 
mogelijkheden om VE-skills te ontwikkelen. 
Promotie blijft ook in 2014 nog een belangrijk 
speerpunt. 
 
Cost Engineering Process Industry 
(CEPI) 
Effectief zijn er in 2013 vier vergade-
ringen gehouden, voorafgaand aan de 
DACE-contactbijeenkomsten. 
Bij SIG CEPI ligt de nadruk op kennisdeling 
en netwerken. Presentaties zijn gegeven 
door CEPI-leden hoe binnen hun bedrijf 
project management is georganiseerd, met 
daarbij zaken als scope vorming, estimating, 
scheduling, tools, werkprocessen e.d. 
Daarnaast zijn in samenwerking met BIM 
Media (Sdu Uitgevers) de voorbereidingen 

BESTUUR per 31 DECEMBER 2013
ing. R. de Vries (Stork) BSc, MRICS  voorzitter
ir. M.A.L.E. Vossen (Tebodin)   secretaris/penningmeester 
ir. T.R.  Hendriksen (ProRail)   SIG VM
drs. J.F. Kuijvenhoven PDEng (DSM))  communicatie 
drs. J. Schlagwein (Arcadis)   SIG GWW 
ing. B. Smolders (FrieslandCampina)  opleidingen 
ing. J. Vreeburg (Shell)   bestuurslid

Het bestuur vergaderde in 2013 acht maal.

gestart om het Prijzenboekje editie 30 in het 
Engels uit te geven met een online-versie.
Tevens zijn vragen vanuit de keten over het 
DACE Prijzenboekje en DACE Normtijden 
behandeld en bediscussieerd in de reguliere 
meetings. Beide producten zijn een 
speerpunt voor SIG CEPI en DACE.  Vanaf mei 
2014 heet het vertrouwde DACE Prijzenboekje 
voortaan DACE Price Booklet en kunnen Cost 
Engineers/Estimators vanuit de gehele wereld 
gebruikmaken van deze ‘Independent cost 
estimate data for the process industry’. 

Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
Het afgelopen jaar is de SIG GWW 
voorafgaand aan elke contactbijeenkomst 
(4x) bij elkaar geweest. In 2013 heeft SIG 
GWW zich sterk ingezet voor het initiatief 
en de toepasbaarheid van Reference Class 
Forcasting binnen kostenmanagement. 
Waarbij de insteek is om in 2014 de ideeën 
nader uit te werken binnen een afstudeer-
project. Er is stevig gediscussieerd waar we 
in de keten elkaar kunnen helpen als het 
gaat om kostengerelateerde informatie. 
De resultaten van deze discussie zijn 
gepresenteerd in een artikel in het vakblad 
COSTandVALUE, nummer 4 oktober 2013. 

Samenwerking verder verkend
In het kader van elkaar helpen is samen met 
CROW gekeken wat de meerwaarde is van 
een samenwerking tussen beide organi-
saties en hoe dit eventueel in een MOU te 
formaliseren.  
Wederom is door SIG GWW invulling gegeven 
aan het ‘voorprogramma’ van alle DACE- 
contactbijeenkomsten. Samenwerking is wel 
de rode draad geweest binnen deze bijeen-
komsten, dan wel samenwerking tussen twee 
ingenieursbureaus, tussen ingenieursbureau 
en opdrachtgever of de opdrachtgever en de 
marktpartijen.
2013 is tevens het jaar dat we afscheid namen 
van onze SIG voorzitter, Gerard Filé, en dat wij 
Jacqueline Schlagwein hebben verwelkomd 

je informatie had, tegenwoordig ben je goed 
als je informatie kunt vinden. Ik verwacht dat 
deze trend onomkeerbaar is en dat we over 10 
jaar alle informatie op internet kunnen vinden, 
hetzij via genormaliseerde databanken, hetzij 
via intelligente zoekmachines. In wezen speelt 
DACE hier met het web-based Prijzenboekje 
en de Labour Norms op in. Maar het is duidelijk 
een begin.

De wereld van de Cost- en Value Engineer zou 
er over 10 jaar als volgt kunnen uitzien: 
-  Modellen (bijv. via Parametrische Analyse) 

zijn verder ontwikkeld en genereren 
basishoeveelheden, waarvan de genormali-
seerde prijzen via internet opgezocht kunnen 
worden;

-  Er worden meer alternatieven doorgerekend 
ter ondersteuning van Value Engineering, 
waarbij het begrijpen van de modellen 
belangrijk is om de uitkomsten vergelijkbaar 
te maken;

-  Budgetten moeten steeds nauwkeuriger 
worden met een benoemde bandbreedte 
(waarschijnlijkheid), waardoor risicobeheer 
belangrijker wordt;

-  Uitbestedingsstrategieën zullen kosten-
technisch gaan over risicospreiding en de 
voorspelbaarheid van vaste prijzen blijft 
belangrijk;

-  Cost Engineers zullen de budgetten en 
de risicoprofielen met de opgenomen 
reserveringen tijdens de uitvoering moeten 
opvolgen om de voorspelbaarheid van de 
kosten versus budget en de oplevering versus 
planning te kunnen bewaken.

In het opschrijven van een mogelijke 
toekomst ontdek ik dat de DACE-activiteiten 
hier grotendeels op aansluiten, hetgeen een 
geruststelling is dat we als DACE nog steeds op 
de goede weg zijn, maar ook dat er nog een 
weg te gaan is.
Rest mij om nog 1 keer terug te kijken naar 
2013. Ik wil daarbij Gerard Filé bedanken 
voor zijn inzet in het DACE-bestuur en de 
SIG GWW en ik wil Boudewijn Smolders en 
Jacqueline Schlagwein (het eerste vrouwelijke 
bestuurslid) welkom heten in het bestuur. 
Verder wil ik graag iedereen bedanken voor 
zijn of haar inzet en/of bijdrage in 2013 aan 
het DACE-netwerk, het DACE-kenniscentrum 
of SIG en spreek ik de hoop uit dat u allen 
hetzelfde wilt doen in 2014 om van 2014 ook 
een succesvol jaar te maken.

Robert de Vries
voorzitter

Ondertekening uitgeefovereenkomst 
DACE-BIM Media ten behoeve van het 
Engelstalige (web-based) Prijzenboekje.

Gerard Filé droeg het voorzitterschap van de 
SIG GWW over aan Jacqueline Schlagwein. 

De deelnemers aan de nieuwe SIG Cost Engineering Machinebouw & Maakindustrie. 

Gastdocent PA Hervé Joumier (ICEAA), links, 
en Bram Steennis (HAN).

ook praktische ervaring opdoen door 
deelnemende bedrijven te bezoeken en te 
leren van de gebruikte werkwijzen.
Voor de komende tijd zijn de volgende 
onderwerpen gekozen:
1.  Design als cost-driver: hoe rekening 

houden met kosten in het ontwerptraject;
2.  Supply chain: hoe werk je samen met je 

toeleveranciers;
3.  De interne en externe organisatie van cost 

engineering;
4.  Tools voor cost engineering, data en 

voorspellingen.

Komend jaar zal tussentijds geëvalueerd 
worden of we met de invulling van de SIG 
maximaal voorzien in de behoefte.

OPLEIDINGEN

Vierentwintig cursisten zijn in september 
2013 begonnen aan het tweede gedeelte van 
de 2-jarige post-HBO opleiding Certified Cost 
Engineer (CCE). 
In dit cohort (2012-2014) is de case-study 
opgesplitst in vier deel  rapportages, conform 
de fasering van een project, en loopt als een 
rode draad door de opleiding.
In het najaar 2013 werd weer de 4-daagse 
Cursus Essenties van Cost Engineering (ECE) 
gehouden. Dit jaar namen 14 cursisten deel. 
De groep bestond uit engineers en project-
leiders die met Cost Engineering en Cost 
Control in aanraking komen, maar het vak 
niet als hoofdfunctie hebben.  

In maart 2013 werd voor het eerst de 
2-daagse cursus Essenties van Project Cost 
Control (EPCC) gegeven. Onder leiding van 
Albert van der Werf en ervaren docenten uit 
het bedrijfsleven werden de grondslagen 
van life cycle costing, begroten, risico-
management, planning en cost accounting 
meer theoretisch behandeld, terwijl 
de onderwerpen budgetteren, change 
management en forecasting na een inleiding 
ook in cases geoefend werden. Aan deze 
cursus namen 21 deelnemers actief deel. 


