
Interim directeur- bestuurder Stg. St. Christoffel, Boxtel 

 

St Christoffel, stichting voor 8 scholen in het primair onderwijs, vroeg ter overbrugging van een periode van 4-5 

maanden een directeur- bestuurder ad interim. De stichting verkeerde in een financieel moeilijke situatie.  

Er lagen een aantal lastige, deels al langlopende dossiers. Binnen de stichting was het nodig het onderlinge 

vertrouwen te bevorderen.  

 

Marjo is vanaf dag 1 daadkrachtig aan de slag gegaan. Ze heeft de lopende, niet gemakkelijke, dossiers 

beetgepakt. In de interim periode is door Marjo hard gewerkt aan deze dossiers. Een groot aantal van deze 

dossiers zijn afgerond of in een afrondende fase belandt. Hierdoor is er een situatie gecreëerd waarbij de 

nieuwe directeur- bestuurder met een schoner bureau kon starten dan dat hij direct na het vertrek van de 

vorige directeur- bestuurder gestart was.  

 

Naast bovenstaande heeft Marjo gezorgd voor een goede overgang van de vorige directeur- bestuurder, naar 

de huidige situatie. Dit in een context dat het besluit om het contract van de vorige directeur- bestuurder niet 

te verlengen, slecht viel in de organisatie.  

 

Ook is Marjo in staat gebleken, vanuit haar interim rol maar zeker ook vanuit haar persoonlijkheid, karakter en 

streven naar perfectie, een verandering van belang en noodzaak te creëren voor de relevante onderwerpen 

binnen de stichting. Typerend hierbij vinden wij haar directe manier van communiceren, haar gedrevenheid, 

verantwoordelijkheid, openheid en passie.  

Vanuit deze elementen is zij in staat geweest de daadwerkelijke veranderingen teweeg te brengen. 

 

Marjo heeft steeds in nauwe afstemming met ons gehandeld. Haar communicatie met de directies, de GMR en 

de Raad van Toezicht is prettig, transparant en vertrouwenwekkend geweest.  

Wij bevelen de invulling van een interim- bestuursfunctie door Marjo zeker aan. 

 Sepp van Loon,  *)voorzitter Raad van Toezicht ad interim, Boxtel 

Tim  van Rosendaal  *)vice- voorzitter Raad van Toezicht; lid auditcommissie. 

*) functie ten tijde van interim schap Marjo 

 


