
 

 

 

Best Value Congres op 21 april 2020 

met Dr. Dean & Dr. Isaac Kashiwagi 

 
Best Value is een filosofie die gaat over anders organiseren en samenwerken in de keten, 
teneinde betere resultaten te bereiken. Er wordt ruimte gegeven om expertise in te brengen 
en die expertise ook te accepteren. Geen management, sturing en controle.  
Een belangrijk doel is een win-win situatie creëren voor alle betrokken partijen, zodat iedere 
partij waarde wil en kan toevoegen aan het eindresultaat. Vanuit deze visie is een methodiek 
ontwikkeld die wordt ingezet om een deskundige partij te selecteren voor een opdracht. 
 
Mars Inkoopadvies werkt nauw samen met de grondlegger van Best Value, Dr. Dean 
Kashiwagi. Op 21 april 2020 organiseert Mars Inkoopadvies in Beekbergen een Best Value 
Congres met als hoofdgasten Dr. Dean & Dr. Isaac Kashiwagi. 
___________________________________________________________________________ 
 
PROGRAMMA 
 
08.30 – 09.00 Ontvangst 
 
09.00 – 09.10 Opening  
 
09.10 – 10.10  Hoe kan een expert het resultaat van een project voorspellen?  
 Hoe werkt deze methode en hoe voer je die eenvoudig uit? 
 Sprekers Dr. Dean Kashiwagi en Dr. Isaac Kashiwagi 
 
10.20 – 11.20  Best Value en IT projecten. Ervaringen en aandachtspunten.   
 Spreker Frank Spaaij 
 
11.30 – 12.30  Hoe zet je de BVA in bij langdurige onderhouds- en servicecontracten? 
 Spreker Dr. Isaac Kashiwagi 
 
12.30 – 14.00   Lunchbuffet 
 
14.10 – 15.10   Best Value en onderhouds- en bouwaanbestedingen. Ervaringen en 

aandachtspunten. 
 Spreker Grietsje van der Heide 
 
15.20 – 16.30   Hoe gebruik je de WRR bij langdurige onderhouds- en servicecontracten? 
 Spreker Dr. Isaac Kashiwagi 
 
16.30 – 17.15 Afsluiting, napraten met een hapje en drankje 



 

 

 
Deelname congres 
U kunt op drie manieren deelnemen aan dit congres. 

1. U meldt zich aan als deelnemer. De kosten zijn € 299,00 ex BTW en inclusief koffie, 
thee, lunchbuffet, hapje en drankje. 

2. U meldt zich aan als deelnemer en wilt ook uw Best Value B/B+ certificaat behalen. 
(online training B/B+). De kosten zijn € 1.049,00 ex BTW en inclusief lesmateriaal, 
examens en certificaat. Voor informatie over deze training: http://www.mars-
inkoopadvies.nl/?page_id=322 

3. U meldt zich aan als deelnemer en wilt uw Best Value B/B+ certificaat vernieuwen 
(refresh training B/B+). De kosten zijn € 749,00 ex BTW en inclusief lesmateriaal, 
examens en certificaat. Voor informatie over deze training: http://www.mars-
inkoopadvies.nl/?page_id=322 
 
 

Aanmelden congres 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar emars@marsinkoopadvies.nl met 
vermelding van uw deelname (1, 2 of 3) en factuurgegevens. 
 
 
Organisatie 
Erik Mars, Mars Inkoopadvies  
emars@marsinkoopadvies.nl 
http://www.marsinkoopadvies.nl 
 
 
Sprekers 
Dr. Dean Kashiwagi: http://www.linkedin.com/in/deankashiwagi 
Dr. Isaac Kashiwagi: http://www.linkedin.com/in/isaac-kashiwagi-74b16298 
Frank Spaaij: http://www.linkedin.com/in/frank-spaaij-4993332 
Grietsje van der Heide: http://www.linkedin.com/in/grietsjevanderheide 
 
 
Locatie  
Parc Spelderholt 
Spelderholt 9 
7361 DA Beekbergen. 
https://www.parcspelderholt.nl/ 
Stichting Parc Spelderholt gelooft in ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met een 
verstandelijke beperking. Ons doel is dat deze jongeren, na een ontwikkelingstraject op Parc 
Spelderholt, zelfstandiger en zinvoller in de maatschappij kunnen leven. Jongeren met een 
beperking hebben mogelijkheden en een toekomst, die wij met hen inhoud geven.    
 


