
 

 

 

 

 

Managementcontract BOOR 2014 

BOOR Services - College van bestuur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door het college van bestuur van de stichting BOOR op 21 maart 2014.  
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Managementcontract 
 

 

De directeur BOOR Services ad interim, Bart Kestens, en het college van bestuur van 

stichting BOOR, vertegenwoordigd door het lid de heer Didier Dohmen, komen 

overeen dat uitvoering wordt gegeven aan alle doelstellingen en resultaatafspraken 

genoemd in de volgende documenten: 

 

 Het jaarplan 2014 van BOOR Services. 

 Het ontwikkelplan Facilitair Bedrijf. 

 

Daarbij worden de onderstaande uitgangspunten gehanteerd door de directeur BOOR 

Services: 

1. Denken in oplossingen 

2. Elkaar aanspreken op gedrag  

3. Resultaatgerichtheid 

4. Gericht op ontwikkeling 

5. Transparantie 

6. Niet alles hoeven weten 

7. Draagvlak creëren bij 80% van ter zake deskundigen 

 

De volgende specifieke afspraken worden met de directeur BOOR Services ad interim 

gemaakt: 

 Binnen BOOR Services is een cultuur van afspraak = afspraak dominant en 

medewerkers spreken elkaar daar op aan en leden van het college van bestuur 

spreken daar leidinggevenden op aan. 

 BOOR 2.0 wordt uitgevoerd en gerealiseerd in combinatie met de kenmerken 

van een matrixorganisatie. 

 De medezeggenschap bij BOOR Services is goed georganiseerd en de 

medezeggenschapsraad functioneert naar tevredenheid.  

 Tevredenheidspeilingen laten zien dat het college van bestuur, het algemeen 

bestuur, het college van schoolleiders, de bovenschoolse directeuren en het 

scholenveld tevreden zijn over de dienstverlening van BOOR Services. 

 De voorbereiding, monitoring en naleving van de afspraken en besluiten van 

het college van bestuur, het bovenschools managementteam en de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
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De volgende onderwerpen komen aan de orde in de gesprekken met betrekking tot het 

persoonlijk functioneren: 

 Vakspecifieke expertise 

 Pro-activiteit 

 Klantgerichtheid 

 Communicatieve vaardigheden 

 Integer handelen 

 Projectmanagement 

 Leiderschap 

 Omgevingsbewustzijn 

 Opbrengstgerichtheid 

 Samenwerken 

 Flexibiliteit 

 Adviesvaardigheden 

 Onafhankelijkheid 

 Besluitvaardigheid 

 Professioneel handelen 

 Resultaatgerichtheid 

 Ondernemerschap 

 

Het college van bestuur verplicht zich de directeur BOOR Services ad interim te 

ondersteunen en te faciliteren voor zover dat binnen haar beleidsruimte, mogelijkheden 

en bevoegdheden ligt.  

 

De directeur BOOR Services ad interim verplicht zich de in deze overeenkomst 

vermelde resultaten te behalen.  

 

Aldus overeengekomen te Rotterdam op 21 maart 2014, 

 

Namens BOOR Services,    Namens het college van bestuur, 

 

 

 

Bart Kestens      Didier Dohmen  

Directeur a.i. BOOR Services   Lid college van bestuur 

 


