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Codenz heeft nieuwe bestuurder
Beste betrokkenen,
Via deze weg zijn wij blij u te kunnen informeren over de aanstelling van de nieuwe bestuurder van
Stichting Codenz. Per 1 augustus 2018 zal Rob Sakko als Voorzitter van het College van Bestuur
(CvB) van start gaan binnen onze stichting.
Rob Sakko, 45 jaar en vader van 3 tieners, is werkzaam als directeur op een basisschool in
Harderwijk en heeft een enorme ambitie om door te groeien tot bestuurder. In de gesprekken met
Rob hebben wij hem leren kennen als een gedreven, ondernemende en verbindende
persoonlijkheid die beschikt over een master werk- en denkniveau. Met zijn authenticiteit,
christelijke identiteit en integere karakter past Rob uitstekend binnen het profiel van bestuurder van
Stichting Codenz.
Na het vertrek van Arjan Baak eind 2016 is Stichting Codenz geleid door interim bestuurder Durk
de Boer. De Raad van Toezicht heeft, in overleg met alle bestuurlijke organen, in het kader van het
herijkingsproces van Codenz voor de toekomst, in 2017 besloten deze samenwerking te
verlengen. Durk de Boer heeft in het schooljaar 2017/2018 de mogelijkheid gekregen om een
stevige fundering te leggen onder de organisatie waarmee deze voorbereid is op de toekomst.
Durk zal per 1 september 2018 Codenz verlaten.
Rob Sakko zal, als nieuwe bestuurder, vanuit deze fundering gaan bouwen aan de organisatie van
Stichting Codenz. Het vernieuwde strategisch beleidsplan, welke door de directeuren van de
scholen en de GMR gedragen wordt, vormt de basis van deze fundering. De uitvoering hiervan
vraagt de komende jaren aandacht en bijsturing. Daarnaast zal Rob het stafbureau aansturen en
Stichting Codenz vertegenwoordigen binnen de bestuurlijke verantwoordelijkheden die Codenz
draagt in de samenleving en specifiek de omliggende regio’s.
Wij zijn blij Rob Sakko te verwelkomen binnen Stichting Codenz en wensen hem alle succes en
plezier toe in zijn functie als bestuurder. Rob zal zich bij zijn aanstelling zelf verder voorstellen aan
alle betrokkenen. Ook zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen van Durk de Boer die Stichting
Codenz bijna 2 jaar naar volle tevredenheid heeft bestuurd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Raad van Toezicht Stichting Codenz

