Referentie
Geachte lezer,
De heer Stubbé van Buro Blauw , die ik verder aan zal duiden als Theo, verzocht mij namens de
Raad van Commissarissen een referentie te verstrekken in verband met de door hem verrichte
werkzaamheden als begeleider van onze bijeenkomst om te komen tot een toezichtvisie als Raad
van commissarissen van Stichting de Huismeesters te Groningen.
Onze RvC had al eerder gebruik gemaakt van de diensten van Theo in het kader van onze
zelfevaluatie, laatstelijk nog in 2016. Tijdens deze laatste evaluatie kwam de Raad tot het inzicht
dat een alomvattende toezichtvisie van ons als RvC als toezichthouder bij De Huismeesters nog
ontbrak.
De wijze waarop Theo ons toen al begeleidde was voor de RvC aanleiding om hem nu ook te
vragen ons te begeleiden bij de totstandkoming van onze toezichtvisie.
Theo wordt door de leden van de RvC als ter zake deskundig ervaren. De bijeenkomst werd door
hem op een duidelijke wijze (in en na overleg met de Raad) geagendeerd en als voorzitter van de
bijeenkomst ook in goede banen geleid. Theo is een open en toegankelijk persoon die uitnodigt
om mee in dialoog te gaan. Hij is kritisch maar weet heel goed zijn eigen opvattingen buiten de
discussie te houden.
Theo is in staat om alle deelnemers te prikkelen en te stimuleren wat de kwaliteit van de
studiedag op een hoger nivo brengt. Hij is als deskundige bij uitstek geschikt om de juiste vragen
te stellen en kritische noten te plaatsen. Ook weet hij hetgeen besproken wordt duidelijk en
correct samen te vatten.
Theo heeft tijdens de bijeenkomst een presentatie gegeven over veranderingen in de
maatschappij die verrassend was en die voor de leden aanleiding was om de discussie over de te
vormen visie te verdiepen.
De bijeenkomst stond voorts in het teken van het nader van elkaar vernemen van een ieders
drijfveren om als commissaris voor De huismeesters werkzaam te zijn, hetgeen tot verbeterde en
nieuwe inzichten over elkaars motieven en functioneren leidde.
Ook de keuze om de visie te verwoorden aan de hand van door een ieder voorbereidde
deelonderwerpen van de vijf principes van de Governancecode bleek daarbij een vondst die het
uiteindelijk verwoorden van de toekomstvisie eenvoudiger en overzichtelijker maakte.
We hebben Theo gevraagd om onze tijdens de bijeenkomst gevormde visie schriftelijk vast te
leggen. Hij is daarin zeer goed geslaagd. Het door hem opgestelde stuk vormt een duidelijke en
juiste weergave van hetgeen de Raad tijdens de studiedag gezegd heeft.
De RvC is zeer tevreden over de wijze waarop wij door Theo zijn begeleid. Hij is een kundig en
prettig begeleider die toegevoegde waarde heeft.
Jan Bouwe Rijpkema
Voorzitter RvC De Huismeesters, juni 2017
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