
Vacature (aankomend) Kostendeskundige / Calculator 

 

SBM Bouw- en Vastgoedmanagers is een advies- en managementbureau voor de bouw- en vastgoedsector. We adviseren onze klanten 

over uiteenlopende bouw- en huisvestingsvraagstukken. Een belangrijke pijler van onze dienstverlening is het in beeld brengen en bewa-

ken van de stichtings- en bouwkosten. Voor versterking van ons (bouw)kostenteam zijn wij op zoek naar een kostendeskundige/calculator.  

 

De functie van een kostendeskundige bij SBM  is een brede functie waarbij meer komt kijken dan het uitrekenen van hoeveelheden en 

afprijzing van een begroting. Vanaf de initiatieffase word je namelijk bij het project betrokken. Je stelt de te verwachten stichtings- en 

bouwkosten op, op basis van prille ideeën en plannen. We calculeren de bouwkosten niet alleen, maar denken ook mee bij de totstandko-

ming. Als bouw- en installatietechnisch deskundigen denken jouw collega’s mee hoe het gemaakt kan worden, doen zij voorstellen voor 

alternatieven en eventueel optimalisaties en/of bezuinigingen. Dit stemmen jullie met elkaar af en jij bepaalt de financiële consequenties. 

 

We benaderen de bouw-, installatie- en infrastructuurkosten integraal. In de begroting houden we dus naast de initiële investering reke-

ning met consequenties voor de exploitatie, met onderhouds- en energiekosten als belangrijk onderdeel. Zo adviseren wij over de impact 

van keuzes voor de exploitatieperiode. Hiermee leveren wij meer toegevoegde waarde in het proces dan door uitsluitend te vertellen wat 

het gaat kosten. Geen vijf separate kostenramingen, maar een geïntegreerde eenheid.  

 

Dat betekent dat jij meerdere werelden kent (of wilt leren kennen): zowel het ontwikkelen als realiseren van projecten, maar ook het be-

heren en onderhouden van gebouwen. We begroten o.a. met behulp van Ibis Trad, 2D en 3D meten op basis van BIM en werken vervol-

gens elementenramingen en detailbegrotingen uit. Als een directiebegroting moet worden opgesteld, klim jij in de pen. Ook bij Europese, 

nationale en onderhandse aanbestedingen en bouwteamselecties adviseer jij over de prijsvorming. 

Bij SBM werk je aan uiteenlopende toonaangevende projecten binnen diverse sectoren en voor aansprekende opdrachtgevers. Wij hebben 

een sterke focus op kennisontwikkeling om onze mensen de beste in hun vak te laten zijn en te blijven. De standplaats is Almelo, maar we 

hebben ook een vestiging in Apeldoorn. Als onderdeel van 360Vastgoed, ons unieke netwerk met vier organisaties, hebben we een onder-

nemende cultuur waarin met lef en visie wordt geïnvesteerd in nieuwe diensten. Door de jaren heen is er een unieke synergie en samen-

werking ontstaan waarin onze collega’s zichzelf continu ontwikkelen en ervaring opdoen. Want hoe goed onze faciliteiten ook zijn, we zijn 

ervan overtuigd dat onze mensen het verschil maken. We kennen uiteraard een modern marktconform beloningsbeleid. 

 
      - Een greep uit de projecten -  

    Nieuwbouw huurappartementen                                Ontwikkeling sportcomplex ‘t Wooldrik                 Transformatie industrieel erfgoed 

We vertellen je graag meer over de diversiteit van deze functie, over onze projecten, collega’s en werkwijze, maar je kunt alvast een kijkje 

nemen op onze site voor een eerste indruk van de organisatie via www.sbm-groep.nl en specifiek voor bouwkostenadvies kijk je hier.  

http://www.360vastgoed.com
https://www.sbm-groep.nl
http://www.sbm-groep.nl/bouwmanagement/bouwkostenadvies.html
http://www.sbm-groep.nl/actueel/budgetraming-nieuwbouw-woningen-mooiland.html
http://www.sbm-groep.nl/actueel/t-wooldrik-in-topconditie.html
http://www.sbm-groep.nl/actueel/breeam-nl-in-use-voor-energieneutrale-huisvesting-dcw.html


Algemeen 
Postbus 665 
7600 AR Almelo 
E info@sbm- groep.nl 
I www.sbm-groep.nl 

Almelo 
Hofstraat 79 
7607 AC Almelo 
T 0546 - 85 19 19 

Apeldoorn 
Stationsstraat 122 
7311 MJ Apeldoorn 
T 055- 540 38 07 

  Jouw profiel 

Je bent een veelzijdige bouwkundige met affiniteit met bouwkosten. Je bent leergierig, sociaal- en communicatief vaardig, een teamspeler 

met een proactieve houding. Afwisseling van werkzaamheden binnen de disciplines bouw- en huisvestingsmanagement spreekt je aan. Je 

wilt je kennis verbreden en verdiepen. Je beschikt over de volgende functie-eisen en competenties: 

• Een afgeronde opleiding MBO en/of HBO Bouwkunde; 

• Kennis van en affiniteit met bouwkosten; 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012, UAV 2012); 

• Minimaal 5 jaar werkervaring; 

• Een sterke persoonlijkheid, initiatiefrijk, teamspeler en leergierig. 

 

De organisatie 

SBM is een advies- en managementbureau voor de bouw- en vastgoedsector. Wij adviseren en begeleiden onze klanten bij het vastgoedma-

nagement, bouwmanagement en het huisvestingsmanagement. Of het nu gaat om het managen van een vastgoedportefeuille, het ontwik-

kelen en realiseren van nieuwbouw of verbouwplannen of het beheer en onderhoud van gebouwen, wij helpen onze klanten in iedere fase 

de juiste keuzes te maken. 

 

SBM is lid van de Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen (NVBK).  

Het NVBK lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk en geeft  

toegang tot een bron van kennis en een interessant netwerk van vakprofessionals. 

 

Enthousiast geworden? 

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie vóór 13 november 2020. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met René 

Oude Vrielink, via: info@sbm-groep.nl. Wil je meer weten over onze werkwijze, projecten en diensten, kijk dan op: sbm-groep.nl.   

mailto:info@sbm-groep.nl
http://www.sbm-groep.nl

