Aan: partners van SAAM*
Kenmerk
Datum
Onderwerp

221118-PS
maandag 21 november 2022
Bestuur SAAM*

Beste partner van SAAM*,
Mijn vorige brief zo’n tweeënhalf jaar geleden begon ik met de zin “Wat leven en werken we in een
heel bijzondere tijd.” En die zou ook zomaar boven deze brief kunnen staan. Een tekort aan leraren
en zoveel meer professionals, stijgende prijzen en stijgende armoede. Het is niet niks waar we
vanuit onze maatschappelijke opdracht mee te maken hebben. Gelukkig staan we niet alleen aan
die belangrijke opdracht, en vinden we samen oplossingen waar die nodig zijn.
En ook nu ‘gaan de dingen gewoon door’. Worden er professionele afwegingen gemaakt. Ik
informeer u met deze brief graag over bestuurlijke ontwikkelingen bij SAAM* per 1 januari 2023.

Ontwikkeling SAAM*
Wij zijn SAAM* per 1 januari 2018. Met alle collega’s hebben de toen twee Collega’s van Bestuur
gewerkt aan het neerzetten van een door maatschappelijke waarden gedreven organisatie. Samen
met een opgefriste structuur in Managementteam en clusters van scholen is Edith van Montfort die
opdracht verder waar blijven maken als enige bestuurder van SAAM* per maart 2020.
Edith heeft de Raad van Toezicht laten weten dat het besturen in onderwijs prachtig is, maar dat
het professioneel verlangen dichter bij het primaire proces ligt, én zij na zo’n twaalf jaar graag wil
gaan voor demotie per 1 januari 2024. Daarbij stevig verbonden blijvend op onderwijskwaliteit,
dichterbij collega’s en kinderen.
Bij SAAM* werken we op basis van vertrouwen in elkaars kunnen en leggen we verantwoordelijkheden daar waar dat passend is. Onze sturing geeft ondersteuning en ruimte aan collega’s. Wie het
weet moet het zeggen, we bieden ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. Iedere collega is
verbonden met en verantwoordelijk voor onze gezamenlijke opdracht: samen verantwoordelijk
voor kansen voor alle kinderen. We stimuleren het maken van eigen keuzes. We staan voor
duurzame ontwikkeling. We tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de
omgeving.
Op basis van deze leidende zinnen zijn goede gesprekken gevoerd. Over het bestuur van SAAM*.
Daaruit concludeerden we dat we blijven werken met één Collega van Bestuur. En daarbij de
prachtige mogelijkheid zien om vanuit continuïteit en stabiliteit nog een jaar een beroep te mogen
doen op de ervaring van Edith. Demotie daarmee ook nu vooral te zien als een kans.

Een nieuwe bestuurder
De uitgangspunten van SAAM* ter harte nemend heeft de Raad van Toezicht Martijn van Tilburg
gevraagd of hij de rol van bestuurder van SAAM* op zich zou willen nemen. Martijn heeft daarop
uitgesproken bestuurlijke verantwoordelijkheid voor SAAM* en haar kostbare opdracht te willen
dragen. En na het doorlopen van een stevig proces van assessment op het profiel van bestuurder
SAAM* en het voeren van promotiegesprekken met betrokkenheid van alle geledingen, kan ik u
zeggen dat ik zeer verheugd ben dat daar vanuit de collega's SAAM* en de RvT alle vertrouwen in
Martijn is uitgesproken. En dat heeft geleid tot de benoeming van Martijn als bestuurder van
SAAM* per 1 januari 2023.
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Velen van jullie zullen Martijn al kennen, vanuit zijn rol als directeur Personeel Onderwijs Kwaliteit
bij SAAM* sinds 1 januari 2018. Vertrouwend op zijn vakmanschap en verbinding met de SAAM*
organisatie zal Martijn zich vanuit zijn ervaring, kennis, kunde en betrokkenheid bij de
maatschappelijke opdracht van SAAM*, samen met zijn collega’s blijven inzetten op dat wat het
belangrijkst is: goed onderwijs voor alle kinderen.
Wat betekent deze ontwikkeling voor onze samenwerkingspartners?
Wij blijven SAAM* en we blijven staan voor KIND, ONDERWIJS en KWALITEIT, zoals u van ons
gewend bent. Per 1 januari 2023 kent SAAM* tijdelijk twee Collega’s van Bestuur. Vanaf 1 januari
2024 zal Edith terugtreden als bestuurder, maar (ook) verbonden zijn aan SAAM*. In welke rol dat
gaat zijn, onderzoeken we samen in de loop van 2023. Helder is in elk geval dat Edith haar
expertise op het gebied van onderwijskwaliteit zal blijven inzetten. Dichtbij collega's en kinderen
om samen met hen te realiseren waar kinderen recht op hebben: goed onderwijs.
Dankbaar zijn we dat SAAM* stevig staat, met alle collega’s. En ook dat voor de rol van een
nieuwe Collega van Bestuur zo’n prachtig SAAM*proces kan worden doorlopen.
En natuurlijk blijven we SAAM* de krachtige verbinding waarmaken om samen met u aan onze
maatschappelijke opdracht te werken.
Voor nu wens ik u alle goeds.

Paul Slegers
Voorzitter Raad van Toezicht SAAM*

