ONTWERP EN INRICHTING

Interimmers in beeld

Integraal huisvestingsplan onderwijs
huisvesting voor gemeente Hilversum
De gemeente Hilversum voert in samenwerking met de schoolbesturen een integraal
huisvestingsplan uit voor de realisatie van nieuwe en verbeterde schoolgebouwen.
De beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling kon daar goed aanvullende inzet en
expertise bij gebruiken. ICSinterim heeft als resultaat van een meervoudige aanbesteding
de opdracht gekregen om deze capaciteitsvraag voor de gemeente in te vullen.
Tekst Sherwin Neira Foto Kees Rutten

D

e gemeente Hilversum had een vrij omvangrijk
Integraal Huisvestingsplan dat een grote druk
legde op de interne organisatie. Een aantal dossiers bleef daardoor liggen. Het helpt op zo’n moment
als wij een professional kunnen inzetten die al van de
ins en outs weet en na een korte uitleg direct aan de
slag kan. De gemeente benaderde ICSinterim die Rens
van Hal als interimkandidaat voorstelde. Er was een klik
en Rens ging aan de slag.

Belangen en de verantwoordelijkheden
“Rens heeft ons goed door een aantal lastige dossiers
weten te leiden. Daarnaast is Rens een fijne collega
gebleken die goed binnen ons team paste”, zegt
Lonneke Kuijers van de gemeente Hilversum. Rens
voegt daaraan toe: “De regelgeving en de financiering
van onderwijshuisvesting zit ingewikkeld in elkaar,
waarbij de belangen en de verantwoordelijkheden
van de verschillende partijen elkaar soms flink in
de weg zitten. Dit terwijl zowel de gemeenten als
ook de schoolbesturen hetzelfde algemene doel
nastreven, namelijk een zo goed mogelijke leer- en
werkomgeving te creëren voor de kinderen en voor de
teamleden van de school. Ik zet mij daarom voor elk
project 100% in om de verschillende deelbelangen te
managen in de richting van het algemene, gezamenlijke belang. Het helpt zeker dat ik dat als interimmer
soms vanuit een schoolbestuur en soms vanuit een
gemeente mag doen. Daardoor ken ik de belangen
van beide partijen goed. Samenwerken is en blijft een
kwestie van geven en nemen.”

Professionals voor de publieke sector
Rens van Hal heeft de afgelopen tweeëneenhalf
jaar als interim projectleider onderwijshuisvesting

Rens van Hal en Lonneke Kuijers

“Opdrachtgevers
huren een
interimmer op
maat, maar
krijgen daarmee
ook toegang
tot de expertise
van een hele
organisatie.”

verschillende nieuwbouw en renovatie initiatieven
voor de gemeente Hilversum begeleid. Rens heeft zijn
opdracht recent naar tevredenheid van de gemeente
Hilversum afgerond. ICSinterim levert professionals
voor de publieke sector. Bijkomend voordeel is dat de
interimmers van ICSinterim gebruik kunnen maken
van de expertise van ICSadviseurs. Opdrachtgevers
huren een interimmer op maat, maar krijgen daarmee
ook toegang tot de expertise van een hele organisatie.
Voor meer informatie of een eerste gesprek neemt u
contact op met Sherwin Neira: 06 22569665 of
sherwin.neira@icsinterim.nl.
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