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Aanstelling Interim Bestuurder Codenz
Beste betrokkenen,
Een aantal weken geleden hebben wij u op de hoogte gebracht
van het vertrek van de Voorzitter van het College van Bestuur
Arjan Baak. Ter overbrugging van het proces van herijken van de
toekomst van de Stichting Codenz heeft de Raad van Toezicht
ervoor gekozen om een interim bestuurder aan te stellen voor een
periode van 9 maanden. Wij zijn verheugd onze Interim Voorzitter
van het College van Bestuur Durk de Boer aan u voor te stellen.

Durk de Boer is geïnteresseerd
in wat mensen drijft!

In het onderwijs heeft Durk door
de jaren heen verschillende

Durk is 3 oktober gestart en zal 20 uur per week werkzaam zijn
voor Stichting Codenz. Hij zal dit schooljaar samen met de
directeuren de continuïteit en ontwikkeling van Stichting Codenz
waarborgen. Naast zijn taken op het stafbureau waaronder de
financiën, personeelsbeleid en externe contacten, zal hij de
directeuren van de 9 aangesloten scholen faciliteren.
Gedurende deze interim periode zal de RvT samen met het
directieteam, het bestuurskantoor en de Gemeenschappelijk
Medezeggenschapsraad de strategische visie voor de komende
jaren heroverwegen. Vanuit de resultaten van dit proces wordt een
profielschets opgesteld voor de werving van de nieuwe Voorzitter
van het College van Bestuur.

functies gehad: van leerkracht,
teamleider in het MBO,
directeur van basisscholen tot
bestuurder van
onderwijsorganisaties. Vanaf
2014 heeft hij in verschillende
organisaties een interim
management functie bekleed.
Zijn expertise is om zowel
operationeel, tactisch en
strategisch leiding te geven aan

Durk zal zichzelf binnenkort introduceren middels een rondje langs
de scholen, via nieuwsbrieven en op de website.

diverse scholen &

Wij heten Durk van harte welkom binnen de Stichting Codenz en
wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe functie.

periode van 3 maanden tot een

Raad van Toezicht

schoolbesturen gedurende een

schooljaar.

Durk woont in Hattem samen
met zijn vrouw en 5 kinderen.

