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-  is gevraagd als projectmanager voor deze klus. Zij zal dit z.s.m. gaan 
oppakken en zal dan dit overleg gaan trekken.

- Om het kennisniveau nog even voor iedereen op gelijk niveau te trekken zal  de 
relevante stukken nog een keer doorsturen. 

-  geeft aan dat hij recent met  (MPRZ), Edu Jansing (Feyenoord 
City) en Marco Hoogerbrugge heeft gesproken. In dat overleg is geconstateerd dat de 
doelstelling van dat overleg erg overeenkomt met de doelstelling van deze 
projectgroep. Het genoemde overleg heeft besloten nog eenmaal afsluitend bij elkaar 
te komen om zich vervolgens te richten op deze projectgroep.

- Dit betekent wel dat  en Edu Jansing op enig manier moeten worden 
aangehaakt op het overleg van deze projectgroep.

-
 
 

- In feite gaat het hier over drie thema’s: Werk – Onderwijs – Sport, waar we straks het 
plan aan moeten koppelen.

- Edu heeft aangegeven komende week een globale meerjarige begroting aan te leveren 
(bij/via ).

- Een onderdeel waar al stappen gezet worden is onderwijs/sportieve school. Er wordt 
momenteel een projectgroep geformeerd die op dit punt voor het einde van dit jaar een 
eerste voorstel (gericht op BO/VO/MBO en HBO) zal presenteren op de Onderwijstafel. 
Een eerste brainstormsessie wordt begin oktober gepland. Er wordt hierbij vooral 
aangesloten op de verlengde schooldag (6 tot 10 uur extra lesuren per week) op Zuid. 
Lekker Fit! en Schoolsport moeten hier zeker aanhaken.

- Een punt van aandacht voor deze projectgroep is hoe het integrale beleid dat nu 
geformuleerd wordt, na afloop ook integraal geborgd wordt.

- Afgesproken is dat een ieder voor zijn/haar beleidsterrein op het gebied van de drie 
bovengenoemde thema’s, het plan van Feyenoord en de daaraan hangende moties het 
staand beleid, lopende programma’s en de toekomstige ontwikkelingen in beeld brengt 
(Actie: allen). Voorstel: iedereen stuurt de inventarisatie op naar vóór 26 
september a.s. 
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