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Expertisecentra HR

Twee expertisecentra HR:

1. RDM, haven 
2. Maatschappelijke Innovatie Rotterdam Zuid

Hogeschool Rotterdam wil door middel van het 
verbinden van onderzoek, onderwijs en de praktijk 
bijdragen aan de ontwikkeling van Rotterdam en 
aan de beroepsvaardigheden van de studenten.

In zogenaamde centres of expertise worden 
onderzoek, onderwijs en de praktijk verbonden. 

In communities of practice werken onderwijs, 
praktijkpartners en mogelijk andere spelers 
(overheid) gericht samen aan complexe 
Rotterdamse vraagstukken.









Expertisecentra HR

EMI

Het Expertisecentrum maatschappelijke Innovatie (EMI) is een aan 
Rotterdam Zuid verbonden netwerkorganisatie die werkt aan het oplossen 
van complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, 
werken, zorg & welzijn en onderwijs.



Focus Maatschappelijke Innovatie:

• Op grote schaal complexe maatschappelijke vraagstukken
in 7 wijken op Zuid (wicked problems)

• Aanpak Interdisciplinair en integraal
(problematiek bekeken vanuit alle mogelijke invalshoeken en vakdisciplines)

• Innovatief

• Strategisch partnersschap

innovatie zelfst.naamw. (v.) [ no va(t)si]
‘een idee, handeling, of object dat door een 

individu of andere adoptie-eenheid als nieuw 
wordt beschouwd’



Focuswijken op Zuid

7 focuswijken Rotterdam Zuid



Programma
Met studenten, docenten en onderzoekers in partnerschap met innovatieve 
organisaties op Zuid al doende te leren in communities of practice.



EMI in beeld





• Nieuwe kennis en kunde voor 
Zuid

• Duurzame onderwijsvernieuwing 
voor de HR

• Zelfbewuste entree voor 
studenten op de arbeidsmarkt

Beoogd resultaat





Wat is Nieuw in 010? 

- Buddy Programma voor Zwangeren op Zuid (Gebasseerd op buddyproject 
Gent), bieden van lichte ondersteuning aan zwangeren op Rotterdam Zuid, 
onderdeel van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

- Praktijkgericht lesprogramma

- Keuzevak voor 2e jaars studenten Maatschappelijk Werk en Verloskunde

- I.s.m. Kenniscentrum Zorginnovatie- Onderzoek , monitoring programma 
door Lectoraat Verloskunde en Geboortezorg o.l.v. Hanneke Torij

- Samenwerking met  verschillende externe partners, Verloskundigen 
Praktijken Maashaven en Zuidwijk, Gemeente Rotterdam, CJG, 
Gezondheidscentra, Jonge Moeders netwerk





Samenwerking binnen andere 
vakken (doorlopende leerlijn)

- Onderzoek via minoren
- Zorg voor Jeugd en Kind
- Gamification- kunstacademie
- Psychiatrie

- Afstudeeronderzoek
- De inzet van het netwerk van kwetsbare zwangere door 

hulpverleners

- Master onderzoek
- Wat kan een buddy student van Nieuw in 010 doen om vaders 

meer te betrekken tijdens de zwangerschap





Wat is Mama’s Garden?

- Ontwerp van studenten van Willem de Kooning 

- Academie/Hogeschool Rotterdam (Minor Gamification)

- Ontmoetingsplek voor moeders

- Leerwerkplek voor studenten





Doel Mama’s Garden  .

Voor de aanstaande moeder:

1. Vergroten van het gevoel van
capabel ouderschap

2. Vergroten van het sociaal 
netwerk

3. Biedt ondersteuning bij lichte 
hulpvragen

4. Biedt mama’s en kinderen een 
fijne 
ontmoetingsplek

Voor de student:

1.   Kennismaken met de praktijk ( 
grootstedelijke vraagstukken)

2.    Meer inzicht in de sociale  kaart van 
Rotterdam Zuid

3.    Samenwerken met een andere 
beroepsgroep

4. Kennis en inzicht in vragen vluchtelingen





Uitbreiding Mama’s garden

Mama’s Garden breidt uit:

Vanaf Februari elke week ergens Mama’s garden:

- Locatie Mijnsherenlaan 16
- Locatie Huis van de Wijk Carnisse
- Locatie Bibliotheek Feijenoord (Gezondheidscentrum 

Randweg) 
- Locatie Feijenoordse Middenstip/ Persoonsdam

Met opleidingen Rotterdam Academy (Hogeschool Rotterdam) 
Pedagogisch medewerker, Albeda programma wijkgericht 
werken, Studenten diverse zorg/sociale opleidingen 
Hogeschool Rotterdam

Mede mogelijk door bijdrage vanuit Gemeente Rotterdam-
Stevige Start



Vragen?

Meer informatie?

W.k.m.willemse@hr.nl
06-21689275



EMIopzuid.nl


