Rob Sakko is de nieuwe bestuurder van Codenz
Beste betrokkenen,
Eind mei kondigden wij de aanstelling van een nieuwe bestuurder reeds aan.
Per 1 augustus 2018 is Rob Sakko als Voorzitter van het College van Bestuur
(CvB) van start gegaan binnen onze stichting. Rob heeft afgelopen 2 maanden
kennis gemaakt met de cultuur, structuur en identiteit van Codenz en voelt zich
al helemaal thuis in onze organisatie. Rob stelt zich hierbij graag persoonlijk
voor.
‘Mijn naam is Rob Sakko. Ik ben 45 jaar en sinds 1 augustus jl. Voorzitter van
het College van Bestuur van Codenz. Als bestuurder ben ik de afgelopen
weken in de gelegenheid geweest om alle Codenz scholen te bezoeken,
gesprekken te voeren met o.a. het directeurenteam en andere professionals
binnen de organisatie, kennis te nemen van beleidsdocumenten en
vergaderingen bij te wonen van diverse 'gremia'.
Gedurende deze verkenningstocht ben ik erg enthousiast geworden van de
wijze waarop, in alle lagen van de organisatie, met veel bevlogenheid en
expertise wordt geïnvesteerd in het onderwijs voor de kinderen die aan de zorg
van onze onderwijsorganisatie zijn toevertrouwd. Inmiddels heb ik de cultuur
en structuur binnen de Codenz organisatie een beetje leren kennen en stel ik
vast dat voor een heel groot deel ouders, kinderen en medewerkers zich
plezierig voelen binnen de organisatie en dat er sprake is van sociale
veiligheid, waarin eenieder zich gezien en gehoord voelt. Ik voel mij welkom en
thuis bij Codenz en kijk ernaar uit om vanuit mijn eindverantwoordelijke positie
binnen de organisatie een betekenisvolle rol in te kunnen nemen in de
samenwerking met in- en externe partners om Codenz verder te ontwikkelen in
een brede, professionele en stabiele profilering in deze regio. Een stichting
waarbinnen de scholen blijvend antwoord kunnen geven op de
ontwikkelingsbehoeftes die er op kindniveau zijn in deze tijd en in de nabije
toekomst.’

Op 10 september heeft Durk de Boer officieel het ‘stokje overgedragen’ aan
Rob Sakko. We nemen afscheid van Durk als interim bestuurder van Codenz
die in de afgelopen 2 jaar een hele solide fundering heeft gelegd waarop Rob
verder kan bouwen. In zijn bestuursperiode heeft Durk een enorme
bevlogenheid, wilskracht en betrokkenheid getoond. Door zijn coöperatieve
instelling heeft hij een cultuurverandering in gang gezet waar inmiddels de
vruchten van geplukt worden. We willen hem heel hartelijk bedanken voor de
fijne samenwerking en enorme inzet!

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Raad van Toezicht Stichting Codenz

