9 maart 2011: LOV project in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam
Naast het nieuwe project Gezins-taalcoaching is het LOV met een tweede samenwerkingsproject met de
Hogeschool Rotterdam gestart. Binnen het PMG project maken 16 studenten van verschillende
opleidingen van de Hogeschool Rotterdam de komende weken met elkaar een, zogenaamde sociale kaart
van de deelgemeenten Charlois en Kralingen-Crooswijk.
Een sociale kaart is een overzicht van alle organisatie waar het LOV naar kan doorverwijzen, en die op hun
beurt ook naar het LOV doorverwijzen. Het is voor alle deelnemers van stichting LOV belangrijk dat zij ná
het LOV aan de slag gaan bij een andere organisatie. Zo kunnen ze wat zij bij het LOV geleerd hebben, in
verband met de taal, zelfredzaamheid en sociaal netwerk verder oefenen. Om de deelnemers goed te
kunnen begeleiden naar zo'n vervolg, is inzicht nodig in de sociale kaart van de deelgemeentes waar het
LOV komt. Charlois en Kralingen-Crooswijk zijn de twee deelgemeenten waar het LOV relatief nog niet zo
lang komt, waar door het voor de vrijwilligers en trajectbegeleiders nog lastig is om alle andere
organisaties goed te kennen. De studenten leggen daarom contacten met een groot aantal instellingen in
die deelgemeenten om informatie over de instelling te krijgen en informatie over het LOV te verstrekken.
De sociale kaart krijgt de vorm van een websitepagina voor het LOV extranet voor vrijwilligers en
trajectbegeleiders.
Aan het einde van het project, op 15 juni, wordt de sociale kaart gepresenteerd in de vorm van een
websitepagina voor het extranet van het LOV. Daarna kunnen de trajectbegeleiders en de vrijwillige
coaches van het LOV gebruik gaan maken van alle informatie. Mededoelstelling van dit project is dat de
studenten van verschillende opleidingen van de Hogeschool, leren om met elkaar samen te werken.
Daarom wordt dit project dan ook Projectmatig en Multidisciplinair werken aan Grootstedelijke
vraag¬stukken (PMG) genoemd.

