FLORIS DEKKER

Ik ben scherp en snel, verbind mensen en zaken. Ik
wil op tafel hebben wat er is. Ik analyseer en
combineer. Ik inspireer en ben spontaan. Ik zie de
humor ergens van in. Ik kijk graag vooruit. Ik werk
graag samen, ik geef vertrouwen en breng
duidelijkheid.

Ik verbind mensen en organisaties,
breng zaken in lijn. Ik help
organisaties met doel, inrichting,
omgeving en dynamiek. Als mensen
zich kunnen verbinden met het doel
van hun organisatie en een goede plek
hebben, komt er energie.

WERKERVARING
Eigenaar |Floris Dekker| 1-9-2017 tot nu
Ik werk als adviseur/coach procesbegeleider in het
onderwijs en als interim-manager/ bestuurder in
complexe situaties.
2020-2021 directeur SWV PPO Leiden, opdracht
waarneming, inrichting van interne organisatie,
opstellen OSP, verbeteren interne
communicatie, nieuwe governance;
2020 Basisschool de Uilenburcht (4 weken),
opstarten na de lockdown;
2019 Interim bestuurder Sophia Scholen
Voorhout, 28 locaties, >600 medewerkers,
opdracht: rust, verbinding en vergroten
onderling vertrouwen, governance;
2018 Cluster 4 PI De Brug Leiden,
Ik adviseer en begeleid organisaties op het thema
samenwerking van teams, analyse en inrichting. Ik
coach leidinggevenden en teams (directeur-bestuurder
SWV, MT SO/VSO, coaching directeuren bo), en
begeleid studiedagen en ben dagvoorzitter.
Voorzitter CvB | Stichting OPO-R Tiel | 1-1-2013 tot
31-8-2017
11 basisscholen en één sbo, van chaos (2013) naar
controle (2016), plan “Mission Control”. Verbeteren
onderwijskwaliteit, vernieuwen allocatiemodel,
inrichten administratie.
Omzetten van vrijwilligersbestuur naar RvT, lid alv SWV
en lid commissie Governance, lid stuurgroep krimp
Betuwe
Voorzitter CvB | Stichting OOH| Houten |1-1-2008
tot 31-7-2013
Directeur en leerkracht basisonderwijs vanaf 1990

Floris Jacob Herman Dekker
M: 0630353792
www.Florisdekker.nl
info@florisdekker.nl
www.linkedin.com/in/fdekker/
geboren 19-04-1966 te Rotterdam
Gehuwd met Petra, vader van Jesse (17)
en Abel (15)

OPLEIDING
Procesbegeleiden
Deep Democracy Level 1-4 (level 5
eind september 21)
Gedegen besluitvorming, de
onderstroom op tafel
Besturen op kwaliteit
Werkgroep PO Raad
Bestuur en toezicht
VTOI 2011
Financiën
Eerst kiezen dan delen van Leeuwendaal
Verder
Coachen op Competenties
Schoolleidersopleiding
Doorlopend diverse workshops en
trainingen
Overig:
Voorzitter Raad van Toezicht Werkplaats
Kindergemeenschap Bilthoven.

Wordle gebaseerd op antwoorden 360 vragen bij laatste twee interim-klussen, 2018, PI De Brug, SO cluster 4
(140 lln, 40 medewerkers, de vraag was: welke eigenschappen passen bij Floris?) en 2019 Stichting Sophia
Scholen Voorhout (730 medewerkers, 28 locaties. De vraag was: hoe zou je mij omschrijven?)
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