Klaas Dirk Bruintjes
Sinds de zomer van 2012 lid van de Raad van Toezicht van
Onderwijsgroep Amstelland.
Hij is tot de Raad toegetreden vanwege zijn expertise op het gebied
van communicatie. “Maar ik bemoei me graag overal mee”.
In het dagelijks leven is Klaas Dirk Bruintjes zelfstandig ondernemer.
Hij werkt als interim directeur of interim leidinggevende op
communicatieafdelingen, maar is de laatste jaren ook vaak
eindverantwoordelijk. De organisaties en projecten waar hij voor
werkt zijn nogal uiteenlopend. Hij werkte bij banken en verzekeraars,
de Gemeente Amsterdam, de Raad voor de Kinderbescherming, De
Nederlandsche Bank en nog zo het een en ander. “Het bijzondere van
werken als interimmer is dat je direct verschil kunt maken. Je komt in
een situatie waar iets aan de hand is en dat wil je met verstand en
beleid aanpakken. Tegen de tijd dat ik een klus ga afronden is er echt
iets opgelost. Dat geeft veel voldoening.”
Deel uitmaken van de Raad van Toezicht is boeiend en veelzijdig.
“Het is in het begin voornamelijk inlezen en stukken leren begrijpen.
Als Raad van Toezicht zit je op de hoofdlijnen: je bekijkt de financiële
kant, bevraagt het College van Bestuur op identiteit en
onderwijskwaliteit en je bewaakt de koers van de stichting. We zitten
op afstand, dat is bewust. Daarnaast is het erg leuk scholen te
bezoeken. Dan proef je weer even waar het om draait.”
Voor Bruintjes is zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht een
terugkeer naar zijn ‘roots’. “Ik heb pedagogiek gestudeerd en daarna
een jaar of vijf gewerkt voor de Besturenraad, een organisatie voor
besturen in het bijzonder onderwijs. Sindsdien ben ik wat van het
onderwijs afgedreven. Ik vind het heel leuk om nu tegen het einde
van mijn loopbaan in deze toezichthoudende functie op het
onderwijs te zitten.”
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“Onderwijsgroep Amstelland staat voor Onderwijs met een hart.
Voor mij betekent dat: goed onderwijs en bijzondere aandacht voor
elk kind. Dat is geen cliché; íeder kind heeft daar recht op.”
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