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Aanwezig: Huib Kroeb, Harm Naaijer, Olga de Groot, Kees Siderius, Steven Volkers, Anneke Lindeman 

Afwezig: Louwien Eising,  

 

Welkom Huib Kroeb, nieuw lid van deze tafel.  Nu nog werkzaam bij Alfa-college op de afdeling Techniek 

(en eerder ook bij de afdeling Educatie/Inburgering), met o.a. veel ervaring op het gebied van 

projectfinanciering. Hiermee wil hij ook een bijdrage leveren aan onze tafel. Huib heeft ‘als binnenkomer’ 

een grafische bewerking gemaakt van het concept-project “Krimpeniers” van NoordBaak. 

 

We bespreken de uitvoerige mail van Peter d.d. 30 augustus, in reactie op ons voorstel voor onze 

presentatie bij het CvO. Alle tafelleden vinden het teveel gevraagd. Wij willen vooral praktisch aan de slag, 

uitgaande van de doelen van onze tafel: 

- Ervaring en kennis uitwisselen 

- Urgentie en versnelling van duurzaamheidseducatie bevorderen en op de agenda zetten 

- Gezamenlijk projecten ontwikkelen 

 

Na heroverweging van de workshop voor het CvO besluiten we dan geen “doe-activiteit” aan te bieden. 

Onze presentatie voor het CvO zal de leden aanspreken op hun positie en status. We presenteren de trends 

en willen nadrukkelijk overbrengen dat de leden van het CvO deze boot niet willen missen. We geven een 

overzicht van wat scholen nu al doen op dit gebied. Ook zullen we vragen waar de leden van het CvO tegen 

aan lopen en hoe wij hen daarbij kunnen helpen. Onze focus ligt op kennismaking en inspiratie; aan het 

CvO presenteren wat onze tafel te bieden heeft om met duurzaamheid(seducatie) aan de slag te gaan. 

 

Afspraken (meeste staat nog van 26/5): 

- Ieder bekijkt de website Groen Gelinkt i.v.m. mogelijke koppeling met onze matrix.  

- Ieder zet informatie op de website a.d.h.v. instructie Peter (zie mail d.d. 18/8). Als dat klaar is, kan 

Anneke een mail sturen naar de andere tafel-secretarissen.  

- Anneke verzamelt van ieder de best practices en zet die in een word-document.  

- Ieder inventariseert uit de eigen netwerken welke scholen/contacten benaderd zouden kunnen worden 

voor een verkennend gesprek.  

- Steven stelt een concept presentatie voor het CvO samen. Olga, Kees en Huib denken met hem mee. 

 

Volgende keer: maandagmiddag 2 november van 15 – 16.45 uur bij IVN, Helper Westsingel 2 

 

Agenda: 

- Steven presenteert zijn concept-presentatie voor het CvO + nadere afspraken over de uitvoering. 

- Hoe gaan we de expertise formatie en maker-sessie met scholen op poten zetten? 


