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Organisatie
Ingenieurs Netwerk Twente (INT) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Enschede,
Hengelo, Borne, Almelo, en Oldenzaal om regionale samenwerking op het gebied van
ingenieursdiensten te stimuleren. Jan‐Paul Boutkan, hoofd Ingenieursdiensten bij de gemeente
Enschede, is contactpersoon namens het INT.
Context
Het streven van het INT is om door samenwerking op het werkterrein van de ingenieursdiensten een
toekomstbestendige organisatie te creëren die de kwaliteit versterkt en borgt. Door samenwerking
kunnen specialismen behouden blijven en uitgebouwd worden mede om de aangesloten gemeenten als
goed werkgever met carrièreperspectief en doorgroeimogelijkheden in het werkveld te positioneren. De
samenwerking biedt ook mogelijkheden pieken en dalen in het werkaanbod/capaciteit op te vangen
waarmee een meer doelmatige inzet van medewerkers op passende projecten mogelijk wordt zodat
externe inhuur niet of minder noodzakelijk is.
Opdrachtomschrijving
Binnen het Ingenieurs Netwerk Twente (INT) worden een groot aantal projecten uitgevoerd. Dit gebeurt
door de aangesloten gemeenten voor een deel van de projecten nog steeds op een eigen manier. Een
van de onderwerpen die gemeenten nog steeds afzonderlijk oppakken is Duurzaamheid. Om een
opstap te kunnen maken naar een gezamenlijke aanpak wil het INT een inventarisatie uitvoeren hoe de
afzonderlijke gemeenten tot nu toe zijn omgegaan met Duurzaamheid.
Naast de inventarisatie per gemeente zijn er ook andere vragen zoals (1) hoe duurzaam aangesloten
gemeenten zijn als naar de criteria van AgentschapNL wordt gekeken, (2) waar mogelijk nog ruimte zit
voor verbetering maar ook (3) een inventarisatie wat er nog meer in den lande op het gebied van
duurzaamheid gebeurt. Bij voldoende tijd ligt er (4) de uitdaging en ruimte om een advies te geven over
een strategie om bijv. te komen tot de meest duurzaam aangepakte straat.

Overige bijzonderheden
Voor deze opdracht gelden de stagevoorschriften van de gemeente Enschede.
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