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Mijn kijk op de beide scholen van de stichting is: 

In 2018 werkte ik bij de gemeente Soest en hield mij bezig met onderwijshuis-

vesting. Als ambtenaar heb ik destijds de beslissing tot nieuwbouw van het Griftland 

voorbereid. Wat mij toen al opviel was de prettige sfeer die op het Griftland hangt. Ik 

vind het heel leuk dat ik nu vanaf ‘de andere kant’ de daadwerkelijke nieuwbouw 

van het Griftland mag gaan meemaken. De Waldheim-mavo ken ik als voormalig 

inwoner van Baarn als een kleine, gezellige en veilige school.  

 

Wat is in mijn optiek de meerwaarde van de stichting CVO Baarn-Soest? 

De Stichting is er in mijn optiek om beide scholen in staat te stellen hun werk goed 

te doen, door alle randvoorwaarden goed te organiseren en te zorgen dat de 

scholen aantrekkelijk blijven, zowel voor leerlingen als voor personeel.  

 

Welke kansen zie ik voor beide scholen? 

Een school is de maatschappij in het klein. Naast het overdragen van kennis wordt 

ook het ontwikkelen van vaardigheden en met elkaar samenwerken steeds 

belangrijker. Het specifieke profiel van beide scholen in combinatie met de 

onderlinge samenwerking en de aandacht voor innovatie en vernieuwing, zie ik als 

een kracht.  



 

Wat zie ik als de toegevoegde waarde van de RvT? 

Een Raad van Toezicht brengt perspectieven van buiten naar binnen. Juist door niet 

direct in de dagelijkse gang van zaken te zitten kunnen we vanuit de RvT voorbij de 

waan van de dag meedenken over de ontwikkelingen op lange termijn. 

Wat breng ik vanuit mijn eigen werkervaring mee? 

Mijn professionele vakgebied is onderwijshuisvesting: vanuit een gemeentelijk 

perspectief ben ik verantwoordelijk voor kwalitatief goede schoolgebouwen. Deze 

kennis neem ik mee in het nieuwbouwproces van het Griftland. Daarnaast ben ik als 

bestuurslid van de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs Huisvesting goed op 

de hoogte van de actuele ontwikkelingen rond schoolgebouwen.  

Met mijn achtergrond als bestuurskundige kan ik analytisch denken en daarnaast 

weet ik veel van de werking van de gemeentelijke politiek. De gemeentes Soest en 

Baarn ken ik beide vanuit mijn verleden: in Soest heb ik als ambtenaar gewerkt en 

in Baarn ben ik raadslid geweest.  


