
Inspirerend mini-symposium ST-RAW - “Samen in de wijk!”

“Een symposium is geslaagd als de sprekers met passie over hun werk praten en dat enthousiasme weten over te
brengen op de zaal. Dan komt er een gesprek op gang, leren we van elkaar en inspireren we elkaar.”

Aan het woord is Anja van de Berg-Bakker, beleidsadviseur bij CJG-Rijnmond.
Zij is “trekker” van de werkgroep “De Kracht van Preventie”, één van de vijf werkgroepen van de Rotterdamse
Academische Werkplaats ST-RAW. ST-RAW staat voor Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats.
In een academische werkplaats werken mensen vanuit verschillende werkvelden (wetenschap, onderwijs, praktijk en
beleid) samen. “In onze werkgroep gaat het om preventie van opvoedproblemen op een manier die zo dicht mogelijk bij de
ouders staat en zo laagdrempelig mogelijk kan worden ingezet. Heel goede voorbeelden hiervan zijn de programma’s en
projecten met vrijwilligers.”

De werkgroep organiseerde op donderdag 2 februari het mini-symposium “Samen in de wijk!” voor professionals,
beleidsmakers, onderzoekers, studenten en vrijwilligers.

De middag werd ingeleid door Marianne van Bochove, onderzoeker bij de faculteit Beleidsmanagement Gezondheidszorg
van de EUR. Marianne heeft onderzoek gedaan naar de nieuwe verhoudingen tussenprofessionals en vrijwilligers in zorg
en welzijn. Uit dit onderzoek blijkt dat vrijwilligers veel taken in zorg en welzijn van vrijwilligers kunnen overnemen, maar
alleen in samenspel met beroepskrachten.
Aan de hand van stellingen over dit thema ontstond een boeiende discussie in de zaal.

Marianne van Bochove            Jantine Rijckevorsel

De tweede presentatie werd verzorgd door de onderzoekers van ST-RAW.
Jantine Rijckevorsel (Hogeschool Rotterdam) en Esther Horrevorts (EUR) namen de zaal mee in
hun onderzoek naar effectiviteit van informele opvoedprogramma’s.
Zij hebben de internationale literatuur hierover bestudeerd. De resultaten van dit onderzoek vormen
de basis voor het praktijk-onderzoek naar de effectiviteit van ‘Ouders in Actie’.

‘Ouder in Actie’ is een programma van CJG Rijnmond met getrainde vrijwilligers die bijeenkomsten
organiseren over opvoeding voor andere ouders uit hun eigen kring. Vaak gaat het om mensen met
een zelfde culturele achtergrond, maar de kring kan ook breder zijn. Het is een informele wijze van
opvoedingsondersteuning. Ouders ontmoeten elkaar op een vertrouwde ontmoetingsplek zoals een
Huis van de Wijk. Omdat het gaat om ouders uit de kring van de vrijwilliger, ontstaat er snel een
vertrouwde sfeer van gelijkgestemde opvoeders.
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‘Ouders in Actie’



Na een filmpje van een Ouder in Actie gaven Marijke van Dongen en Marjon Schagen (CJG Rijnmond) een demonstratie
van een bijeenkomst. Tenslotte liet Wietske Willemsen (Hogeschool Rotterdam) de zaal kennismaken met Mama’s
Garden, een mobiele ontmoetingsplek voor (aanstaande) moeders en kinderen én een leerwerkplek voor studenten.
Mama’s Garden is bedacht door studenten van de Hogeschool Rotterdam en bereikt elke maand meer moeders. Het is
een plek waar niets hoeft, waar zwangeren en moeders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
Mama’s Garden is zo succesvol dat de activiteiten uitgebreid gaan worden naar vier Rotterdams locaties.
Het mini-symposium werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel verzorgd door de vrijwilligers van Huis van de Wijk
de Banier.

   Mama’s Garden                                                                                                 ‘Ouders in Actie’

Downloads:
Publicatie Marianne van Bochove
http://www.platform31.nl/publicaties/kunnen-we-dat-niet-aan-vrijwilligers-overlaten

Literatuuronderzoek “de effectiviteit van informele opvoedprogramma’s is te vinden op
www.ST-RAW.nl

Informatie over Mama’s Garden:
https://www.facebook.com/MamasgardenNieuwin010/.
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