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Vastgoedmanager a.i. Gemeente Arnhem 
 

Voor zowel scholen als gemeenten is er de laatste jaren erg veel veranderd op het gebied van 

onderwijshuisvesting. Naast ‘gebruikelijke’ technische en demografische ontwikkelingen is er 

steeds meer aandacht ontstaan voor een gezond onderwijsklimaat en de onderwijskundige 

kwaliteit van een schoolgebouw. Ook hebben schoolbesturen en gemeenten (landelijk) een 

decentraliserende trend ingezet als het gaat om verantwoordelijkheden in het realiseren, on-

derhouden en beheren van onderwijshuisvesting.   

  

Integraal HuisvestingsPlan 

Medio 2015 werd door Gemeente Arnhem en de Arnhemse besturen voor primair onderwijs 

geconstateerd dat er, onder andere als gevolg van voornoemde ontwikkelingen, behoefte was 

aan een nieuw Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor de huisvesting van het primair onderwijs 

(PO) in de stad. Daarnaast waren er een aantal specifieke problemen binnen de portefeuille 

onderwijshuisvesting die acute aandacht nodig hadden en was er behoefte aan extra capaciteit 

voor het dagelijks beheer van deze portefeuille. 

 

Na een selectieprocedure heeft Gemeente Arnhem Marten ter Haar gevraagd om deze taken 

op zich te nemen. In een periode van twee jaar heeft Marten als interim vastgoedmanager 

(parttime) voor de vastgoedafdeling van de gemeente gewerkt en in nauwe samenwerking met 

de onderwijsafdeling van de gemeente en de betrokken schoolbesturen gewerkt aan de tot-

standkoming van het IHP. In het IHP zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen gemeente, school-

besturen en betrokken partijen voor kinderopvang en peutereducatie over de taken, verant-

woordelijkheden en bevoegdheden bij het realiseren, beheren en onderhouden van onderwijs-

huisvesting. Na het maken en vastleggen van deze afspraken en een verdere operationele uit-

werking is er een helder geprioriteerd investeringsplan voor de periode 2017-2026 opgesteld, 

dat voor zowel gemeente als schoolbesturen handvatten biedt in het bepalen en uitvoeren van 

onderwijs- en huisvestingsstrategieën.   

  

Ook heeft Marten verschillende projecten ter verbetering van het binnenklimaat in PO-

gebouwen geleid, geadviseerd in meerdere renovatie- en nieuwbouwtrajecten voor het speci-

aal onderwijs in Arnhem, een aantal acute aandachtspunten in de portefeuille onderwijshuis-

vesting projectmatig opgepakt en heeft hij het dagelijks beheer over deze portefeuille gevoerd.   

<VoettekstExtra> 


