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De heer H. Schut 
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7315 CN APELDOORN 

Geachte heer Schut, 

In november 2013 is het Kulturhus in Drempt in gebruik genomen door de gebruikers van de 
basisschool De Klimtoren, dorpshuis 't Gildehöfke, kinderopvang Markant en de bibliotheek. De 
gebruikers en de gemeente zijn zeer tevreden met dit nieuwe gebouw. 

Hans Schut is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kulturhus. Hij 
heeft de gebruikers en de gemeente intensief begeleid bij de integratie van de visies van de 
gebruikers en deze vertaald naar een integraal huisvestingsconcept en programma van eisen. 
In deze fase al heeft Hans ons geadviseerd ten aanzien van Beheer & Exploitatie en de basis 
gelegd voor een passende eigendomsstructuur en een sluitende exploitatiebegroting met 
bijbehorende verdeling van taken en kosten. In een later stadium heeft Hans ons ook ondersteund 
in het formele juridische traject via de notaris. 

Hans heeft, in samenwerking met de aanbestedingsadviseur, de gemeente begeleid bij de 
aanbesteding van een opdracht tot Voorlopig Ontwerp en semi-prestatiebestek voor een 
architectenbureau en een opdracht Engineer & Build voor een aannemende partij. 
De architecten werkzaamheden zijn door Hans begeleid, gevolgd door het opstellen van een 
intentieverklaring, die de instemming had van alle betrokken partijen. Bij de begeleiding van het 
Engineer & Build proces heeft Hans op de achtergrond op afroep een vinger aan de pols gehouden. 

Zowel de gebruikers als de gemeente zijn zeer tevreden over de betrokken en deskundige manier 
waarop Hans ons heeft begeleid in dit veelzijdige ontwikkelproces; visie en concept, aanbesteding 
en bouw, beheer en exploitatie. Zijn oog voor (politieke) verhoudingen, gemeentelijke processen en 
kansen om te verbinden zijn zeer op prijs gesteld. Hans is analytisch sterk en heeft veel gevoel voor 
het verwoorden van een duidelijke visie en het vertalen daarvan naar een tactisch niveau en 
praktische doelen. Gedurende het proces heeft Hans op heldere wijze gecommuniceerd met alle 
betrokken partijen. 

Het is duidelijk dat ik zeer tevreden ben over de inzet van Hans Schut. Ik kan hem van harte bij u 
aanbevelen. 
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