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Sport & Zaken Netwerk
Hoe meer bedrijven kennis te laten maken met sporten en in het bijzonder met Aikido?
Dat was in het kort gezegd de adviesopdracht die via Sport & Zaken bij IMS is
neergelegd. De opdracht is inmiddels klaar. Op de website van Sport en Zaken is het
verslag via de link te vinden.
http://www.sportenzaken.nl/cases/krachten-bundelen

3D Update (door IMS Interim)

Risico in het Sociaal Domein
Uit de recent naar de Tweede Kamer gezonden Transitiemonitor Jeugd blijkt, dat veel
gemeenten geen risicoanalyse hebben gemaakt voor de Jeugdzorg die in 2015 door hen
moet worden uitgevoerd. Onze ervaring is dat dit gebrek aan inzicht in de risico's die de
gemeenten lopen geldt voor alle drie terreinen van de decentralisaties. Door allerlei
onduidelijkheden is dat ook moeilijk precies vast te stellen, maar een grove benadering
van de financiële consequenties is wel mogelijk. daarmee wordt voorkomen, dat er
volgend jaar allerlei noodscenario's bedacht moeten worden. Meer weten? Contact Fred
Schriever op 010-4523144 of per email naar schriever@imsc.nl .
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Toezicht en Compliance
Ongetwijfeld ziet u ook hoe de eisen aan non-executive board functies toenemen. Binnen
NCD -verband wordt gekeken naar certificering van het beroep van commissaris en dat
van directeur. Of dat dan alleen voor Nederland zal gebeuren, of in Europees verband is
nog in ontwikkeling. We zullen u op de hoogte houden. Contact Jeroen Meijerink voor dit
onderwerp ( meijerink@imsc.nl )
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EU- Netwerk
De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) organiseerde in
februari een Masterclass in Brussel. De verschillende organisatieonderdelen van de EU
zijn bezocht, zoals Commissie en Permanent Vertegenwoordiger van Nederland. Maar
ook de EIB en de lobby. Kortom hoe werkt de EU en wat zijn de mogelijkheden voor
ondernemers? Heb je als interim manager ervaring in "Brussel" of wil je als bedrijf meer
weten, neem dan contact op met Jeroen Meijerink (meijerink@imsc.nl)
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Geopend
Eneco heeft de biomassa centrale in Delfzijl onlangs opgeleverd. De centrale werkt met
hout als biomassa. IMS heeft tijdens de bouw Planning en Contract management
gedaan. De site over deze biomassa centrale is te vinden op ....
http://nieuws.eneco.nl/biomassacentrale-eneco-bio-golden-raand-opgeleverd/
Zoals misschien bekend heeft IMS in het verleden de financieringsfase voor de biomassa
centrale Moerdijk gedaan waar pluimveemest de brandstof levert.
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