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Mijn kijk op de beide scholen van de stichting is:
Twee scholen met een eigen karakter en cultuur, die ondanks de eigen identiteit, een
grondslag en basis delen waardoor ze elkaars ‘taal’ spreken. In de loop van de tijd zie ik
steeds meer bereidheid tot samenwerking en dat biedt wat mij betreft alleen maar kansen
voor de toekomst. In de Audit Commissie houden we ons onder andere bezig met de
financiën van de stichting. Innovatie en financiën kunnen op gespannen voet met elkaar
staan en ook in onze stichting is een gezonde balans tussen deze twee een thema.
Wat is in mijn optiek de meerwaarde van de stichting CVO Baarn-Soest?
Vroeger leerde je het al tijdens Sesamstraat: “Samen!” Samen sta je sterker,
samenwerken is goed. Een open deur, maar tegelijk ook een waarheid als een koe. Door
samen te werken kan je krachten bundelen en efficiëntie halen, zowel operationeel als
financieel. Er bestaat zoiets als ‘te groot’ en ook ‘te klein’ en daartussen zit veel ruimte
voor winst. Deze proberen wij als stichting te benutten.
Welke kansen zie ik voor beide scholen?
Ik denk dat onze scholen sterker en robuuster kunnen worden door een duidelijke en
scherpe profilering in de regio. Wat maakt de Waldheim uniek? Waarin is het Griftland
anders dan andere middelbare scholen? Hoe sluiten de scholen aan bij de veranderingen
in onze samenleving? Hoe houden we het tempo van verandering bij? De kansen liggen
in het formuleren (en beantwoorden) van deze essentiële vragen. Makkelijker gezegd dan
gedaan realiseer ik me, maar ook een fantastisch leuke uitdaging!
Wat zie ik als de toegevoegde waarde van de RvT?
Een Raad van Toezicht heeft een aantal formele functies die eerder door mijn collegae
zijn samengevat: adviseur, werkgever, toezichthouder, netwerker. De echte toegevoegde
waarde zit wat mij betreft in de verschillende achtergronden en karakters die wij
meebrengen. Sommigen van ons hebben ervaring in het onderwijs, anderen in
informatietechnologie, human resources, financiën en/of brengen juridische kennis mee.
Onze karakters zijn wellicht nog meer divers dan dat: introvert, extravert, procesmatig,
inhoudelijk, creatief, zwart/wit, genuanceerd. Het is juist deze diversiteit waar de adviseuren toezichthouder-functies binnen de RvT op leunen en het is er één die wij actief
nastreven!

Wat breng ik vanuit mijn eigen werkervaring mee?
Mijn achtergrond is in informatietechnologie, innovatie en verandermanagement. Ik hou
me al ruim 25 jaar bezig met het aansturen van projecten, programma’s en afdelingen,
waarbij er altijd zowel een technische component aanwezig is als een
verandercomponent. Want IT gaat nooit alleen over techniek, maar raakt altijd de drieeenheid van techniek, processen en mensen. Het is juist deze combinatie die mij tot op de
dag van vandaag weet te boeien en enthousiasmeren!
Informatietechnologie is ook niet meer weg te denken uit het leven van onze jeugd en dus
ook het onderwijs. Ik volg de koers van onze stichting dan ook nauwgezet (en met
plezier)!

