Rotterdam, 23 juli 2011
Studenten presenteren sociale kaarten van de deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Charlois.
Opdrachtgever Stichting LOV blij met het resultaat
Woensdag 22 juni jl. presenteerden 16 studenten van de Hogeschool Rotterdam de sociale kaarten van
de deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Charlois. De opdrachtgever Stichting LOV is tevreden met de
resultaten: medewerkers en vrijwilligers kunnen ze in de praktijk goed gebruiken.
Stichting LOV is een vrijwilligersorganisatie die diverse taal- en participatieprojecten voor
migrantenvrouwen biedt. De studenten deden onderzoek naar organisaties, waarnaar medewerkers en
vrijwilligers van Stichting LOV hun deelnemers kunnen doorverwijzen nadat zij bij het LOV zijn geweest.
De twee projectgroepen van de Hogeschool voegden de onderzoeksgegevens in sociale kaarten samen. Zij
presenteerden deze trots aan de opdrachtgever Christine Clement, directeur van Stichting LOV en docent
Pim Mellegers.
Verder op de participatieladder
Bij de keuze van activiteiten hielden de studenten rekening met de toegankelijkheid voor de doelgroep. Is
het relevant voor de doelgroep? Is het geschikt voor iemand met een lager taalniveau? Is het ook
betaalbaar voor iemand met een laag inkomen? Het resultaat is een verzameling van in totaal 40
'sprekende activiteiten' in de twee deelgemeenten. 'Sprekend' omdat zij de deelnemers aanspreken én de
mogelijkheid bieden om hun (taal)vaardigheden verder te verbeteren. Medewerkers en vrijwilligers van
het LOV kunnen de deelnemers nu nog beter stimuleren om na afloop van de LOV-projecten aan
activiteiten in hun wijk of vervolgonderwijs deel te nemen. Op deze manier klimmen zij verder op de
participatieladder.
Een leerzame ervaring
Wat hebben de studenten geleerd door het project? De naam van de studieopdracht noemt de
leerdoelen al: Projectmatig en Multidisciplinair werken aan Grootstedelijke vraagstukken (PMG).
'Samenwerken met andere disciplines' en 'projectmatig werken' werden door de studenten van de
opleidingen ergotherapie, fysiotherapie, verpleegkunde en logopedie als belangrijk ervaren. Zij
realiseerden zich ook hoe moeilijk het verzamelen van de gegevens was: Informatie op het interne is niet
altijd even actueel. Niet alle organisaties waren makkelijk vindbaar en bereikbaar. Door bezuinigingen
blijken er minder activiteiten te zijn. Des te waardvoller is nu deze actuele overzicht voor de vrijwilligers
van Stichting LOV.
Succesvolle samenwerking
Stichting LOV werkt al binnen andere projecten samen met de Hogeschool Rotterdam, maar treedt voor
het eerst op als opdrachtgever binnen een PMG-Project. De resultaten van deze primeur overtuigen. De
partners zullen dan ook overleggen over mogelijkheden voor herhaling en vervolg in de andere
deelgemeenten.

