Plint010 is een paraplu voor
diverse initiatieven, leerwerkbedrijven en
projecten binnen Hogeschool Inholland Rotterdam. De
opleidingen binden met bruisend Rotterdam: dat is ons doel. We zijn er
voor studenten, startups, buurtbewoners én ondernemers. U deelt uw
ideeën, vraagstukken, opdrachten of projecten die u wilt realiseren Wij
bieden de beste studenten uit uw branche die graag praktijkervaring
op willen doen Dit binnen de interessegebieden: Business Finance and
Law, Creative Business, Gezondheid, Sport en Welzijn of Onderwijs en
Innovatie. Plint 010 is een plek waar leren werkt en verbindt.
Momenteel bestaat Plint010 uit: NewB, de Actie Academie, het Justitieel Klachtenburo,
Rotterdam, de Rechtswinkel 010 en ACIV. Meer infomatie over deze expertises kunt
u lezen in deze folder. Heeft u een opdracht in gedachten die geen directe link heeft
met een van deze werkvelden? Schroom niet om toch contact met ons op te nemen of
binnen te lopen, hoogstwaarschijnlijk kunnen wij u toch helpen!

@
Mail
Plint010@inholland.nl

Website
www.inholland.nl/plint010

Telefoon
088-4667025

NEW B
praktijkervaring en inzicht in het
werkveld. Hierbij kunt u denken aan het
maken van bedrijfsfilms, evenementen
organiseren, promotieacties bedenken
of uw communicatiestrategie
optimaliseren. Denkt u een leuke
opdracht te hebben voor deze
studenten? Bezoek de onderstaande
website voor de voorwaarden en meer
informatie.

Zit u vol goede ideeën om uw bedrijf
op de kaart te zetten maar heeft u
simpelweg niet voldoende tijd? NEWb
biedt de uitkomst. Bij dit leerwerkbedrijf
werken enthousiaste en gemotiveerde
studenten op het gebied van Media
en Entertainment Management
graag aan de taken die u niet weet te
realiseren. Met hun frisse blik worden
kwalitatief hoogwaardige producten
geleverd in ruil voor waardevolle

@
Mail
NEWb.SMT.Rotterdam
@student.inholland.nl

Telefoon
010 - 4392905

Website
www.newbrotterdam.nl

ACTIE ACADEMIE
De Actie Academie is een
‘maatschappelijke’ werkplaats waar
studenten Social Work samen
met belanghebbende aan actuele
stedelijke vraagstukken werken.
Hierbij is een belangrijk uitgangspunt:
samen en al doende leren. Bent
u dus opzoek naar een oplossing
voor een concreet maatschappelijk
vraagstuk op het niveau van

straten, buurten en wijken,
waaronder bewoners, bestuurders,
beleidsmakers, professionals,
maatschappelijke organisaties,
initiatieven, gemeentelijk diensten
kunt bij de Actie Academie terecht.
“Wij verbinden het beroepsonderwijs
met de beroepspraktijk &
de beroepspraktijk met het
beroepsonderwijs”.

@
Mail
erik.sterk@inholland.nl

Website
www.actieacademie.nl

Facebook
@actieacademieRotterdam

“W

ij bieden u de beste
studenten uit uw
branche die praktijkervaring
op willen doen. Plint010 is
toegankelijk, ondernemend
en verbindend”

J USTITIEEL KLACHTE NBURO ROT T E RDAM
Het Justitieel Klachtenburo
Rotterdam, ook wel JKB genoemd,
is een stichting voor gratis rechtshulp.
Bij JKB werken vrijwilligers die
rechten studeren op de Erasmus
Universiteit of reeds afgestudeerd
zijn. U kunt bij JKB terecht voor
problemen die te maken hebben met
politie of justitie. In wezen dient het
JKB als spreekbuis van de burger.
Bij de werkzaamheden kan er
gedacht worden aan bijvoorbeeld het

indienen van een klacht, het schrijven
van bezwaarschriften voor boetes en
bekeuringen of bij zogenaamde art.
12-procedures. Het JKB onderzoekt
zelf geen klachten, noch geeft het
JKB een inhoudelijk oordeel over
de klacht. Denkt u hulp nodig te
hebbenbij een van de genoemde
zaken of vraagt u zich af of wij u
kunnen helpen met uw probleem?
Neem dan contact met ons op of
bezoek onze website.

@
Mail
Bestuur@stichtingjkb
rotterdam.nl

Website
www.stichtingjkb
rotterdam.nl

RE CHTS WINKE L 010
Juridische problemen waar u zelf
niet uitkomt? Of bent u in aanraking
gekomen met een wet waarmee u
het niet eens bent? Heeft u hier hulp
bij nodig maar geen budget voor een
advocaat? De rechtswinkel van
Inholland biedt de ideale uitkomst
voor u. De Rechtswinkel biedt
gratis juridisch advies en bijstand
op sociaaljuridisch gebied voor alle
inwoners van Rotterdam. Hierbij gaan

Mail
Rechtswinkel010@
student.inholland.nl

de studenten van de opleidingen
hbo Rechten en Sociaal Juridische
Dienstverlening aan de slag voor u,
onder direct toezicht van juristen,
die tevens docenten zijn aan de
Hogeschool Inholland. Afhankelijk van
het probleem zal, in overleg, worden
besloten wat de Rechtswinkel voor
u kan betekenen. Vanzelfsprekend
worden alle gegevens vertrouwelijk
behandeld.

Facebook
@Derechtswinkel010

Telefoon
010 - 4399031

A C IV
De Activiteitencommissie
Integrale Veiligheid bestaat uit
elf enthousiaste teamleden die als
hoofdtaak hebben het organiseren
van diverse studie inhoudelijke
activiteiten voor de opleiding integrale
veiligheid. Bij de activiteiten kan er
gedacht worden aan: themaweken,
seminars, gastcolleges, workshops,
werkveldbezoeken of informele
activiteiten zoals studentenborrels,
zaalvoetbaltoernooien en

Mail
info@aciv.nl

introductiedagen. De activiteiten die
ACIV organiseert hebben als doel de
relatie tussen studenten, opleidingen
en werkveld bij elkaar te brengen
en te versterken. Heeft u interesse
in een samenwerking met ACIV en
wilt u graag bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de studenten van de
opleiding Integrale Veiligheid? Neem
dan contact op of lees hierover meer
op de website.

Website
www.aciv.nl

Wilt u opdrachten en mogelijkheden
bespreken? U bent van harte welkom
op locatie. Loop gerust binnen of
neem contact op met Gisella Silva,
coördinator van Plint010 via het
genoemde email adres of
telefoonnummer. Bezoek ook de
website of Facebookpagina voor
meer informatie, hier wordt u ook

Telefoon
0623243629

op de hoogte gehouden van de
activiteiten gaande binnen de
organisatie.
U vindt ons op de kop van Zuid, op
de begane grond van Hogeschool
Inholland Rotterdam, pal tegenover
metrostation Wilhelminaplein.

