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Hallo allen!  
 
Op 17 september jl. heeft het bestuur NVBK bijeen gezeten 
’in een hutje op de hei’ te Soest. Gezamenlijk sparren en 
oriënteren, ’vrij denken’ en ‘filosoferen’, waar gaan we heen 
met onze mooie vereniging van specialisten op 
kostengebied in de toonaangevende infra- en bouwsector? 
 
We hebben de bestaande NVBK statuten, het huishoudelijk reglement, de toelating en 
gedragscode besproken van de jaren 2008 & 2009. Moeten deze geactualiseerd worden of 
is een vereenvoudiging meer op zijn plaats in de huidige gedigitaliseerde maatschappij? 
Denk daarbij aan geheimhouding, digitalisering en is een beroepsprocedure wenselijk? De 
vele vragen werden goed verwoord en geven nieuwe inzichten in het beleid binnen onze 
club, denk daarbij aan: 
• Wat is het doel van de vereniging voor de komende jaren? 
• Wie is de doelgroep? 
• Wat hebben we onze leden te bieden? 
• Is het NVBK-lidmaatschap een ‘keurmerk’?  
 
Onze penningmeester Ron van den Berg is afgetreden na tweetal termijnen en als opvolger 
is Timm Hartmann bereid gevonden. Onze voorzitter Frank Michielen en onze secretaris 
Frits ten Cate hebben in het voorjaar hun termijnen erop zitten en zullen aftreden, hiervoor 
zullen er nog nieuwe opvolgers benaderd worden.         
 
De inbreng van jullie - de NVBK leden - is enorm van belang, het bestuur vertegenwoordigt 
het ledenbelang, zodat we gezamenlijk sterk voor de dag komen als goed georganiseerde 
vereniging op kostengebied in de infra- en bouwsector. Online via zoom hebben we 
afgelopen jaar de algemene ledenvergadering afgehandeld en op a.s. donderdag 1 oktober 
van 16.00-17.00 uur is er de webinar “BIM en calculeren”, waarvoor je je nog kunt opgeven. 
Wij allen missen het persoonlijk contact, het ontmoeten van mensen en de sociale praatjes 
met een bakkie koffie erbij. Goed, het is een digitale wereld geworden, waarin we leven en 
handelen… 
 
Alom zijn we als NVBK volop in beweging, echter zou er meer interactie plaats kunnen 
vinden tussen leden en bestuur. Kom maar op met nieuwe ideeën, werkwijze of gewoon over 
een project dat extra aandacht verdient. Onze NVBK kennisbank wordt verder gevuld met 
wederzijdse werkervaringen en kennis, die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van 
bouwkostendeskundigen en huisvestingseconomen bevorderen. Kennis delen en 
vermenigvuldigen, ofwel elkaar wijzer en slimmer maken, welke NVBK waardig is. In 
samenspraak met het beroepsonderwijs het ontwikkelen van opleidingsaanbod, toegespitst 
op het vakgebied van kostendeskundigheid. 
 
Kortom: “Nich keakeln, mer eier leggen is de keunst!” 
    (Geen woorden, maar daden!) 
 
Veel leesplezier! 
 
Ing.Arend Koers, bestuurslid NVBK  


