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Mijn kijk op de beide scholen van de stichting is: 
Twee sterke, lokaal verankerde scholen. Beide met een heel eigen karakter, maar toch 
verbonden door een gezamenlijke grondslag en visie.  

Wat is in mijn optiek de meerwaarde van de stichting CVO Baarn-Soest? 
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het voordeel van met meerdere scholen 
in een stichting samenwerken is dat je dingen niet dubbel hoeft te doen, waardoor je 
kosten bespaart, maar vooral ook dat je van elkaar kunt leren. Zowel van de dingen die 
goed gaan, als ook van de dingen die niet goed gaan.  

Welke kansen zie ik voor beide scholen? 
Het verder ontplooien van kansen en mogelijkheden om het onderwijs eigentijds en 
hoogwaardig te houden. De scholen hebben de afgelopen periode laten zien werk te 
maken van digitalisering en van een uitdagend en eigentijds curriculum. Ik gun de beide 
scholen de kans om die lijn verder door te voeren.  
 
Wat zie ik als de toegevoegde waarde van de RvT? 
Vanuit de wet heeft de RvT drie taken: toezicht, advies en werkgever van de bestuurder. 
In de laatste jaren is de maatschappelijke rol van de RvT’s verschoven van focus op 
toezicht naar meer focus op de adviesrol (de sparringpartner). Dat is goed, want alleen 
achteraf toezicht houden is niet voldoende. De kunst is te zorgen dat de RvT de 
bestuurder van gevraagd en ongevraagd advies voorziet, zonder op zijn stoel te gaan 
zitten. De bestuurder bestuurt immers. De RvT houdt hem scherp. Als het lukt om de 
juiste balans te behouden, draagt de RvT bij aan weloverwogen keuzes en evenwichtig 
beleid.  

Wat breng ik vanuit mijn eigen werkervaring mee? 
Ik ben de afgelopen jaren bestuurder geweest van een kleine woningcorporatie in Zuid 
Holland. Per 1 maart 2020 ben ik benoemd tot bestuurder van een middelgrote 
woningcorporatie in de regio Utrecht. Ik heb daardoor zelf ook veel ervaring met de 
dynamiek tussen bestuurder en toezichthouder. Ik heb een achtergrond in 
vastgoedkunde, bestuurs- en organisatiewetenschappen en civiel recht. Vanuit mijn werk 
en vastgoedachtergrond heb ik kennis van financiën en exploitatie. In de master civiel 
recht heb ik me onder andere gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. De 
combinatie met bestuurskunde maakt dat ik diepgaande kennis en ervaring heb van 
governancevraagstukken.  


