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Een zakelijk weekje Marijn
Op de vraag wat er de komende week op het programma
staat antwoordt Marijn:
“De laatste tijd ben ik bezig deze materie ook te
transformeren naar de zakelijke en de medische wereld.
Zo doe ik bijvoorbeeld een project aan het Reinier de
Graafziekenhuis waar we videoanalyse gebruiken om
het bedrijfsproces bij operaties van heupprotheses

te

analyseren. Dat zijn enorm gestandaardiseerde operaties.
Daarbij is bijvoorbeeld het timemanagement van de
verschillende onderdelen een onderwerp van analyse,
maar dat kan ook prestatie op pure communicatie van de
arts zijn. Ik besteed daar momenteel veel tijd aan.”
“Dinsdag zit ik bij Max Caldas, bondscoach van de Hollandse
hockeydames. De hockeybond werkt ook met Sportstec en
is daar echt ver mee. Ik communiceer met Max over de
mogelijk nieuwe invalshoeken bij het analyseren”.
“Woensdag zit ik bij ADO. Het afgelopen half jaar heb ik
een aantal maanden bij voetbalclub ADO Den Haag in de
keuken mogen kijken van deze Betaald Voetbal Organisatie
en gewerkt als analist. Ik heb daar een fantastische tijd
gehad. Je komt in grote stadions met veel mensen en
hebt aanvankelijk het idee dat dat dus ook professionele
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organisaties zijn, maar dat valt eigenlijk best tegen. Het is

Op maandag 14 maart was het zo ver: de buitenschoolse

De Plukkebol bso bij Hudito bestaat uit twee groepen

natuurlijk groter dan hockey maar hockey loopt ver voor ten

opvang (bso) van Plukkebol Kinderopvang in het

met ieder 20 kinderen per dag. Iger is de naam van

opzichte van voetbal. Op analysegebied zijn wij veel verder.”

gerenoveerde clubhuis van Hudito ging open. Op school

de groep met de jongste kinderen in de leeftijd van 4

“Donderdag

heb

ik

een

afspraak

bij

een

groot

was de nieuwe bso volop onderwerp van gesprek

tot ongeveer 7 jaar. In Plik zitten de oudste kinderen

trainingsbureau. Over het invullen van een performance

bij de kinderen:

“hoe zou het zijn?” Groepje per

tot 13 jaar. Plukkebol werkt met diverse basisscholen,

measuring systeem dat inzicht geeft in de progressie van

groepje kwamen de kinderen uit school aan en zonder

waaronder Jenaplanschool De Oostpoort en de drie

de trainingen die gevolgd worden voor hun klanten. Op deze

uitzondering waren ze allemaal erg enthousiast. Het was

Emerald scholen in Delfgauw. Per groep zijn er twee

manier kunnen ze ook meetbare verbetering aanbieden.”

stralend weer en dat maakte buitenspelen en sporten op

à drie pedagogisch medewerkers die de kinderen

“Op vrijdag probeer ik de administratie van deze week te

zo’n mooie nieuwe plek meteen extra fijn!

begeleiden. Een aantal hebben een sportopleiding en dat

verwerken en werk ik concepten en vragen van de rest van

Vanuit Hudito was er ook volop belangstelling en een

komt mooi van pas op het veld. Monique Bijlsma stuurt

de week uit.”

prachtig rood zwart bloemstuk. Diverse mensen namen

als locatiehoofd het bso team aan.

“Het weekend staat volledig in teken van hockey. Op

een kijkje en lieten zich spontaan rondleiden.

zaterdag ga ik vaak kijken bij een wedstrijd in de buurt waar

Op dit moment onderzoeken het Hudito-bestuur en

veel van mijn districtsjongens in spelen, zodat ik deze ook

Plukkebol is tevreden met het resultaat. Grote ramen

Plukkebol op welke punten er nog meer samengewerkt

in wedstrijdsituaties zie. De zondagen staan volledig in het

en daarmee veel daglicht binnen. Inrichting geheel

kan worden. Zo is er een voorstel in de maak voor

teken van Heren 1. Op deze manier heb ik met mijn jonge

in de stijl van Plukkebol, dus sfeervol en op kinderen

kinderen die in bso tijd bij Hudito trainen. Plukkebol

bedrijf dus een drukke maar ook heel afwisselende week”.

gericht. Voldoende ruimte om te spelen of om even bij

overweegt een deel van de contributie op zich te nemen

te komen na een schooldag. Een mooie kinderkeuken

op de momenten dat kinderen gebruikmaken van de bso

voor kinderkook activiteiten. Er zijn voor de kinderen vier

en tevens een training bij Hudito volgen. Zo wordt het

ruimtes beschikbaar die door deuren te openen samen

nog aantrekkelijker om hockey en bso te combineren.

kunnen worden gevoegd tot twee grote ruimtes. twee

Hudito leden die een kijkje willen komen nemen zijn van

ruimtes zijn exclusief voor Plukkebol. De andere twee

harte welkom. Stuur een e-mail aan info@plukkebol.nl

ruimtes doen in het weekend dienst als kleedruimtes.

dan nemen we contact met je op voor een afspraak.

In één ruimte kan eventueel door Hudito vergaderd

Benieuwd wat Plukkebol nog meer biedt? Kijk op www.

worden op een doordeweekse avond. Totaal gaat het

plukkebol.nl voor meer informatie over de andere twee

om ruim 150m2 binnenruimte en een veelvoud aan

opvanglocaties in Delft.

buitenspeelplezier. De grote ruimte op de eerste

Volg ons tot slot via www.twitter.com/plukkebol voor al

etage kan bij slecht weer gebruikt worden en is voor

het nieuws over onze kinderopvang.

ouderavonden ook een ideale plek.
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