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Data! Data? Data!
Als bouwkostendeskundigen werken we de hele dag
met, het liefst betrouwbare, data: nieuwe informatie,
actuele prijzen, verouderde kengetallen die
geïndexeerd moeten worden naar heden of wellicht
naar Q1 of Q3 2023, etc. Naast goede data is het voor
ons ook belangrijk om de ontwikkelingen bij te houden: nieuwe bouwsystemen en de impact
van prefab of van duurzaam bouwen, om er maar een paar te noemen. Om al deze data en
ontwikkelingen goed bij te blijven houden is één ding; om alle informatie goed en logisch
geordend te verwerken en op te slaan is een ander ding. Tools die daarbij de juiste data en
ontwikkelingen kunnen verwerken zijn zeer handig en welkom: daarbij krijg je, even als
voorbeeld, direct inzicht in de kostenconsequenties van ontwerpbeslissingen. Goede data en
betrouwbare tools geven inzicht en overzicht. Het tot slot goed kunnen interpreteren en
uitleggen is ons vak; dat doen we het liefst. Tot zover niks nieuws.
Wat voor een aantal leden wellicht wel nieuw is, is dat we als vereniging dankbaar gebruik
maken van de ondersteunende diensten van bureau MOS te Nijkerk. MOS faciliteert de
NVBK bij veel primaire verenigingsprocessen, zodat wij onze focus meer op de inhoud
kunnen leggen; dat doen we het liefst. Denk bij ondersteuning aan de ledenadministratie,
bijhouden van de website, de financiële administratie en het organiseren van bijeenkomsten.
Wat ook nieuw(s) is: eind 2021 is MOS samen met de NVBK overgestapt naar MOSConnect, een innovatief CRM-systeem waarmee alledaagse taken eenvoudiger worden (=
verlaging van de kosten voor ons als vereniging) en de communicatieve mogelijkheden
uitgebreider (= verhogen van de opbrengsten). MOS-Connect is een digitaal platform dat alle
data van de NVBK kan ontsluiten zodat we een meer op data gedreven vereniging kunnen
worden, onze automatisering kunnen optimaliseren en digitale toepassingen maximaal
kunnen inzetten. Dat biedt ons veel meer mogelijkheden op het gebied van onze onderlinge
communicatie. Het komende jaar gaan we bekijken hoe we die functionaliteiten optimaal
kunnen inzetten.
Dit alles zonder de menselijke maat te verliezen: het blijft een hulpmiddel. Maar door als
vereniging meer data ter beschikking te hebben, kunnen we een betere invulling geven aan
onze koers richting ons doel. En die is nog steeds onveranderd: het streven naar goede
bijeenkomsten om te netwerken en kennis te delen.
Groet en graag tot op de volgende netwerkbijeenkomst!
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