Recommandations
Zelfevaluatie woCom woningcorporatie
De RvC evalueert zijn eigen functioneren en dat van zijn leden. In 2017 deed de Raad dit samen met
de bestuurder onder externe begeleiding van Bea Annot. Door de grote wijziging in samenstelling ten
opzichte van 2016 lag de nadruk op teambuilding en samenwerking. De commissarissen en
bestuurder vulden een persoonlijkheidstest in en gingen in gesprek over de uitkomsten. Wat
herkenden ze bij elkaar, welke stijlen zijn in de Raad aanwezig, hoe is de invloed daarvan op de
samenwerking en kritisch vermogen. Welke stijl wordt eventueel gemist en hoe kan daar bij een
volgende werving rekening mee gehouden? Bea Annot heeft de RvC op een zeer professionele en
informele wijze begeleidt in dit proces. Evaluerend heeft de RvC van woCom dit proces als zeer
waardevol ervaren en bouwt verder op de basis die we samen hebben gelegd.
Namens de RvC van woCom
Leon Giesen voorzitter

Zelfevaluatie SSVO
onderwijs
Nogmaals mijn dank voor de begeleiding van onze zelfevaluatie.
Zo alles nog eens overwegend en terugdenkend aan de beide dagdelen denk ik dat we een mooi
proces hebben gehad samen. Jouw bijdrage daarin was uiterst waardevol.
Ik hoop dat de anderen er net zoveel van hebben en kunnen meenemen als ik. Er zitten diverse
punten in waar wij als RvT veel aan hebben en ook veel punten waar ik individueel mee aan de slag
kan.
Irene Gerritzen
Raad van Toezicht voorzitter
Zelfevaluatie Miks Welzijn
welzijn
Samen met Bea Annot heeft de Raad van Toezicht van Miks Welzijn haar jaarlijkse evaluatie
voorbereid en uitgevoerd. Met heel veel kennis, ervaring en betrokkenheid heeft dat er toe geleid
dat we een zeer positieve en constructieve middag/ avond hebben beleefd. Bea weet een sfeer te
creëren, waarin het vertrouwen groeit om het beste van jezelf te laten zien. We hebben elkaar beter
leren kennen, elkaar het gevoel gegeven dat we samen voor een belangrijke taak staan, gepraat over
hoe we dat nog beter willen en kunnen gaan doen. De gesprekken in de RvT zijn daarna opener
geworden, waardoor we meer een team zijn geworden. We zijn creatiever en intensiever bezig
gegaan. Kortom het heeft ons ontzettend veel opgeleverd. Zonder de ( gezamenlijke) deskundige
goede voorbereiding met relevante toegestuurde informatie, vragenlijst en een goede duidelijke
agenda was dat niet gelukt. Bea laat de verantwoordelijkheid liggen waar hij hoort te liggen, zorgt er
voor dat de RvT de regie houdt. Ze daagt je uit verantwoordelijkheid te nemen en je gezond verstand
te gebruiken.
Hermien de Haan
voorzitter Raad van Toezicht

