Cleo-Patria

vrouwen- en buurtstudio’s
in het kort

Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio’s
Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt
toegepast. De doelstelling is om vrouwen die niet in staat zijn de regie te voeren over hun
eigen leven, in een vorm van isolement verkeren, te ondersteunen bij hun emancipatie op
weg naar participatie. De visie is dat duurzame persoonlijke ontwikkeling tot stand komt als
mensen zelf vanuit eigen motivatie/ambitie en kracht die ontwikkeling vorm geven.
Vrijwilligers uit de doelgroep beheren een ‘eigen’ locatie in de wijk. Vrouwen ontmoeten
elkaar en voelen zich veilig. Vanuit deze veiligheid worden eigen wensen (her)ontdekt en
ontstaan ideeën en wensen over activiteiten. De activiteiten worden door de vrouwen zelf
georganiseerd. Niet het slagen van de activiteit staat voorop maar het leren door samen te
organiseren en uitvoeren. Vrijwilligers komen voort uit de doelgroep, worden intensief
getraind en kunnen doorgroeien naar een baan als gastvrouw of naar een traject van
scholing en werk buiten de studio. Vrouwen ontwikkelen kwaliteiten waarmee nieuw
perspectief in zicht komt. Participatieniveau wordt zichtbaar verhoogd. Bij stappen naar
maatschappelijke participatie dienst de studio als vangnet.
“Het pad vormt zich door de stappen die je zelf zet”
Kenmerken Cleo-Patria aanpak;
 Laagdrempelig
 Voor vrouwen door vrouwen, en ook voor mannen door mannen
 Locaties en activiteiten in eigen beheer en uitvoering
 Professionals ondersteunen, begeleiden en trainen vrijwilligers vraaggericht
 Vrijwilligers organiseren activiteiten met deelnemers
 Multicultureel
 Vraaggericht werken
 Competentieontwikkeling staat voorop
 Voertaal is Nederlands
 Individuele ontwikkelingen worden gevolgd.

In onderstaand schema is het proces van ontwikkeling weergegeven die vrouwen met
ondersteuning van de buurtstudio kunnen doormaken.

Buurtstudio
Contacten in
buurt via
galerij, school
winkelcentrum,
markt,

Voorportaal
:
Ontmoeting, veilig,
durf, multicultureel, vraag, in
verbinding zijn.

Programma:
voorlichting, thema
sessies, social
coaching,

Vraaggerichte
activiteiten:
cursussen (van
NT2 tot computer),
fietsen, koken,
zwemmen,

Eigen activiteiten
(buiten) : academie
als vangnet)
Vrijwilligerswerk,
opleiding volgen,
actief in de wijk,

Ontwikkelingsproces
door emancipatie . . . . . . . . . . . . naar participatie

Van Buurtstudio naar Buurtacademie (de wijk als lerende omgeving)
Aanvullend bij Buurtacademie aanpak
 Studio als uitvalsbasis en vangnet
 Gericht op versterking van de wijk, opleiding vrijwilligers / actieve burgers
 Gids functie: vrouwen helpen vrouwen bij leerroute naar participatie, scholing en werk
 samenhang en verbinding met maatschappelijke organisaties
 methodiek vraaggericht werken uitdragen
 ontwikkeling leerlijnen in de wijk

Synergie in samenwerking
Horizontaal

De kern van de buurtacademie is het ondersteunen van het
emancipatieproces, door het herkennen van een eigen vraag, door ruimte voor
eigen kracht van vrouwen. De activiteiten zijn daarbij instrumenteel. Mede
daarom zoekt de buurtacademie maximaal aansluiting bij bestaan aanbod in
de wijk.

Verticaal

Door bij activiteiten te kijken naar toegevoegde waarde kan bestaand aanbod
worden geplaatst binnen een individueel leerroute op weg naar een vorm van
redzaamheid. Door goede samenwerking met beroepsscholing kan al eerder
aandacht worden besteed aan competenties waardoor de slagingskans bij
scholing hoger wordt.

In onderstaand schema is de positie van de buurtacademie weergegeven.

Cleo-Patria Participatie Monitor (CPPM)
Vrouwen worden ‘gevolgd’ vanaf eerste binnenkomst in de studio totdat zij niet meer
frequent aanwezig zijn. Dit volgen geschiedt door meerdere jaren heen.
Als vrouwen wat gewend zijn in de studio hebben de gastvrouw en vrijwilligers een eerste
beeld kunnen krijgen van de nieuwe bezoekster. Dit beeld wordt vastgelegd (0-meting) door
middel van een globaal idee over
 Bewustzijn van vraag en perspectief (ladder A)
 Vaardigheid zich te verhouden (ladder B: taal, communicatie vaardigheden, durf)
 De fase van deelname in de vrouwenstudio (ladder C: 1 t/m 6)
 Er wordt vanaf begin een portfolio opgebouwd. ( D )
Portfolio is de registratie van aanwezigheid bij activiteiten, voorlichting enz.
En een persoonlijk laatje met .
o Verslagen van activiteiten, foto’s, folders, enz.
o Werkstukjes of foto’s daarvan
o Certificaten, bewijsstukken
o Verder alles wat belangrijk wordt gevonden
Elke deelnemer is gekoppeld aan een vrijwilliger
 Elke deelnemer heeft een portfolio
 Taalniveau door ervaring en/of toetsen
 Periodiek ( half jaar) evaluatie van A, B en C dmv individuele en groepsgesprekken
– Inbreng deelnemer
– Inbreng vrijwilliger
– Inbreng gastvrouw / projectbegeleiding en/of trainer

Ladders voor profiel

Profiel na 2 waarderingen van deelnemer

Kengetallen gem. studio:
Aantallen deelnemers
Deelnemende vrouwen: (regelmatig aanwezig en geregistreerd)
Start door enthousiaste vrouwen uit de
wijk. Ca. 10 – 15
Na half jaar

ca. 50

Na 1 jaar

ca. 100

Na 2 jaar
(en blijft daarna stabiel)

ca. 150 - 200

Gemiddelde in- door en uitstroom; Jaarlijks 35 % in en 35% uit.
Bezetting: 1 gastvrouw en gem 10 – 12 vrijwilligers
Aantal activiteiten:
Min. 9 dagdelen open voor werving /ontmoeten EN
Ca. 10 activiteiten per week voor competentie ontwikkeling en participatie

Ondersteuning:
1 dagdeel ondersteuning beheer studio
1 dagdeel inhoudelijke training CP methodiek (train de trainer) voor gastvrouw en vrijwilligers
Ad-hoc coaching aan de hand van wat voorvalt.
Algemene projectondersteuning
Ontwikkelen samenwerking en netwerk (afspraken externe organisaties)
Relaties met partners (bv woningcorporaties, sociale dienst)
Ondersteuning administratieve processen (kas en betalingen)
Financiering: aanvragen, rapportages en verantwoordingen

Financiering

Bijdrage Cleo-Patria ca. 1/3 van subsidie
door middel van fondsen, business clubs,
prijzen e.d.

Ervaring
In 2013 bestaat Cleo-Patria 10 jaar;
Aantal studio’s
Rotterdam;

9 studio’s geopend, 3 inmiddels gesloten door gewijzigd beleid

Amsterdam

1 studio, inmiddels doorgegroeid naar buurtacademie

Uithoorn

1 studio, geopend in 2012, inmiddels 80 reguliere deelnemers

Studio’s door derden beheerd en gecoached door St Cleo-Patria
Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal

Contact:
St Cleo-Patria
Oudedijk 92
3061 AM Rotterdam
info@cleo-patria.nl
www.123website.nl/CleoPatria

Rob Weteling

r.weteling@cleo-patria.nl

Layla Hacene

l.hacene@cleo-patria.nl

Chahrazad Hacene

c.hacene@cleo-patria.nl

06 53316254

