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Voorwoord
Beste lezer,
WIJS is een succes! Dat mag wel geconcludeerd
worden na twee studiejaren waarin WIJS haar eigen
jasje is uit gegroeid. Waar WIJS ooit begonnen is als
klein experiment tussen de Hanzehogeschool,
gemeente Groningen en MJD, zijn we inmiddels bezig
om een belangrijke naam te worden in de Groningse
samenleving. Langzamerhand weten steeds meer
bewoners het hoofdkantoor in Paddepoel te vinden,
willen opdrachtgevers (zoals ambtenaren,
jeugdwerkers, ondernemers, bewonersorganisaties) uit
verschillende wijken samenwerken met WIJS, weten
docenten de verbinding met WIJS te leggen en vinden
studenten het uitdagend om voor WIJS te werken. In
het begin moesten studenten vooral vanuit een
studieprogramma voor ons projecten uitvoeren, nu
willen studenten belangrijk zijn en kiezen studenten er
steeds meer zelf voor om bij WIJS te werken.
Dit succes willen we inzichtelijk maken in een jaarverslag over 2016/2017. Door middel van verhalen, onze
werkwijze in beeld, cijfers, resultaten en een blik op de
toekomst willen we iedereen die iets te maken heeft
met WIJS informeren, enthousiasmeren en bedanken.
In dit jaarverslag gaan we onder andere 1) informeren,
omdat we in de dagelijkse gang van zaken merken dat
WIJS soms nog complex kan zijn, 2) enthousiasmeren,
omdat we samenwerkingen in stand willen houden en
nieuwe samenwerkingen willen aanboren & 3),
bedanken omdat we vinden dat iedereen die iets te
maken heeft gehad met WIJS ook een bijdrage heeft
geleverd.
Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat alles goed is
gegaan de eerste jaren. Zo hebben we een grote
lekkage in het hoofdkantoor gehad, hebben we soms
een onhandige opdrachtomschrijving geformuleerd
of zijn er exposities geweest zonder publiek, omdat er
geen datum en locatie was doorgegeven in de
promotie. Van fouten leren we en mede daardoor
hebben we ons concept verder kunnen ontwikkelen.

“

In het begin moesten
studenten vooral vanuit een
studieprogramma projecten
voor ons uitvoeren, nu willen
studenten belangrijk zijn en
kiezen zij er steeds meer zelf
voor om bij WIJS te werken.

”

De aankomende jaren gaan we inzetten op kwaliteit,
innovatie, zichtbaarheid en verdere
professionalisering van onze organisatie. Onze
moederorganisaties gaan een
samenwerkingsovereenkomst aan, waardoor we de
vrijheid krijgen om ons de aankomende drie jaar neer
te zetten als volwassen organisatie die niet weg te
denken is in Groningen. Want wij geloven dat de
kennis en talenten van studenten een bijdrage
kunnen leveren de stad Groningen.
Met gepaste trots wensen wij u veel leesplezier toe
en hopen we u te mogen begroeten bij een van onze
activiteiten, in ons hoofdkantoor of bij één van onze
toekomstige locaties.
Met vriendelijke groet,
Het projectteam WIJS

Harald Hilbrants | Anne Kraanen | Suzanne Kuik | Marieke Regelink | Peter Horinga
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								 Over WIJS
De stad Groningen kenmerkt zich door drie belangrijke factoren
die belangrijk zijn voor de doorontwikkeling van WIJS.
Ten eerste heeft Groningen een uniek studentikoos karakter
omdat meer dan 25% van de bevolking bestaat uit jongeren die
studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen of aan de
Hanzehogeschool.
Ten tweede is Groningen een stad waarin de politiek veel ruimte
is voor nieuwe initiatieven en creatieve ideeën die de een
positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.
Tot slot heeft Groningen naast deze kansen ook uitdagingen op
het gebied van leefbaarheid, zoals armoede en werkloosheid.
WIJS biedt als project de mogelijkheid om deze kennis en uitdagingen aan elkaar te koppelen, door vragen op te halen uit de
samenleving en deze te vertalen naar een passend programma
binnen de Hanzehogeschool of Rijksuniversiteit.

De doelen van WIJS

De missie van WIJS:

De visie van WIJS:

1. verbinden van studenten en
andere Groningers;
2. studenten relevante
praktijkervaring op laten doen
(leren in en van de praktijk);
3. bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de stad, de wijken
en haar bewoners;
4. extra hulpbronnen aanbieden
voor Stadjers;
5. studenten betrokken burgers van
de stad Groningen maken.

Student en Stadjer dichter bij elkaar
brengen, omdat iedereen van elkaar
kan leren!

Wij geloven dat elke student
talenten en kwaliteiten bezit, die
ingezet kunnen worden voor het
bevorderen van de samenleving en
dat de stad Groningen de beste
collegezaal is voor studenten.
Doordat Stadjers en studenten van
elkaar leren, vergroten zij de kwaliteit
van samen leven.

Contactinformatie WIJS
Adres: Dierenriemstraat 106a
9742 AK Groningen
E-mail: info@wijsgroningen.nl
Telefoon: 06-15090987
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Student aan het woord
Studenten wordt wel eens verweten dat ze niet verder
kijken dan naar het centrum. Ze zitten veilig in de
collegebanken, waarbij de Diepenring een onzichtbare
muur vormt die de jongeren afschermt van de rest van de
maatschappij. Neem nou Paddepoel, waar WIJS gevestigd
is. Een typische volkswijk in het noorden van de stad. Jong
en oud, arm en rijk wonen er door elkaar heen, met het
overdekte winkelcentrum als kloppend hart. Hier in dit
winkelcentrum, in het kleine pandje van WIJS, vond Cas
van der Laar, student Toegepaste Psychologie, zijn
stageplek voor een half jaar.

Andere wereld

Ook al ligt Paddepoel op een paar fietsminuten van de
Grote Markt, toch is het een compleet andere wereld.
Cas legt het uit. “Normaal gesproken kom je als student
niet in Paddepoel. Kom je hier om te chillen? Er zijn
geen terrasjes. Cultuur? Ook niet. Dus als student loop
je zo’n wijk mis.”
Cas merkte op dag één van zijn stage al dat er een
wereld van verschil zit tussen het centrum en de wijken.
“Je hoort wel eens dat Groningen een arme stad is waar
één van de vijf gezinnen onder de armoedegrens leeft.
Als je dan hier in Paddepoel rondloopt, dan merk je dat
die verhalen kloppen.”

Bovenaan de ladder

Als student sta je bovenaan de ladder qua
mogelijkheden, vat Cas samen. “Dan sta je niet stil bij
het feit dat andere mensen het minder goed hebben.
Dat merk je pas als je ze spreekt wanneer ze hier binnenkomen. Je hoort van de situaties waarin ze zitten en
leert zo hoe hard de maatschappij soms kan zijn.”
Volgens Cas is het daarom goed als studenten kijken
wat er gebeurt buiten het centrum. Want zijn
conclusies hebben hem aan het denken gezet. “Ik vind
mezelf maatschappelijk betrokken, maar ik had geen
idee van wat er zich allemaal in de wijken afspeelt.”
Optimistisch als hij is, denkt Cas dat studenten een rol
kunnen spelen in het oplossen van problemen. “Als
toekomstig manager, directeur of advocaat denk ik dat
het goed is om bewust te worden van de verbetering
die de maatschappij kan gebruiken.”

Meer verhalen van studenten lezen? Bekijk onze
nieuwsberichten op de website wijsgroningen.nl. onder
het tabblad ‘in de media’ staat ook een aantal mooie
verhalen die opgenomen zijn in lokale en regionale media.
Met dank aan Ferdi Tuinman (interview en foto)
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De formule van WIJS
WIJS is opgericht vanuit de gedachte dat student en Stadjer elkaar veel te bieden hebben. Stadjers kunnen namelijk veel
leren van de kennis die studenten al tijdens hun studie opdoen. Op hun beurt kunnen studenten in ruil voor hun inzet in
de maatschappij studiepunten verdienen. Om deze verbinding mogelijk te maken is er behoefte aan een organisatie die
met één been in de maatschappij kan staan en met het andere in het onderwijs. Deze organisatie heet WIJS Groningen,
een samenwerkingsverband tussen de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en de MJD.
Het team van WIJS is samengesteld uit medewerkers van iedere partnerorganisatie, die als coördinatoren optreden
binnen respectievelijk het sociaal domein, het publieke domein en het onderwijs. Hieronder wordt toegelicht hoe het
proces van matching tussen maatschappij en onderwijs bij WIJS in elkaar steekt.

1. Vragen uit de maatschappij
In de stad Groningen leven veel waardevolle
ideeën en ingewikkelde vraagstukken. WIJS haalt
deze ideeën en vragen op door in gesprek te gaan
met bewoners en organisaties uit verschillende
wijken.
Andersom kunnen bewoners, docenten en
mogelijke opdrachtgevers met hun vragen en
ideeën terecht bij het hoofdkwartier van WIJS,
dat gevestigd is winkelcentrum Paddepoel.

1
2

2. Filteren en matchen

Wanneer bewoners met vragen binnenkomen, zijn er altijd studenten
aanwezig om hen te ondersteunen. Zij helpen bijvoorbeeld met het uitleggen van brieven of helpen met het voorbereiden en het
voeren van een lastig telefoongesprek. Wanneer bewonersvragen niet
direct kunnen worden opgelost, of wanneer een opdrachtgever een idee
wil omzetten in een opdracht voor studenten,
fungeert WIJS als matchmaker.
Studenten zetten zich bij WIJS op drie verschillende manieren in:
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3a. Onderzoek
Van korte interviews tot volledige afstudeeronderzoeken. Onderzoek is de meest gebruikte vorm van maatschappelijke inzet bij
WIJS. Elk semester bieden we plek aan ongeveer tien tot vijftien
afstudeerders, die zich een half jaar bezighouden met actuele
maatschappelijke vraagstukken. Zo doen studenten onderzoek
naar leefbaarheid, veiligheidsbeleving in een specifieke wijk, of
helpen ze startende lokale initiatieven door het ontwerpen van
een ondernemersplan.
Afstudeeronderzoeken passen goed binnen opleidingen als
(Sociale) Psychologie, Social Work, Bedrijfseconomie of
Communicatie.

3b. Advies
De meeste vragen om ondersteuning komen van wijkbewoners. Vaak gaat het om uitleg van lastige brieven of
vragen over financiën en rechten. Specialistische vraagstukken, zoals juridische casussen worden door
studenten bij WIJS geregistreerd en vervolgens
overgedragen aan een student met kennis op dit
gebied. Deze teams van specialisten vormen samen
de steunpunten van WIJS. Een aantal voorbeelden van
steunpunten zijn: het ondernemerssteunpunt, het
juridisch steunpunt en het communicatiesteunpunt.

3a

3b

3c

3c. Activiteiten
Een Spooktocht organiseren of hulp bieden bij het vormgeven van de
buitenspeeldag in Paddepoel, het zijn allemaal momenten waar
studenten hun kennis kunnen delen en bij kunnen dragen aan de
maatschappij. Niet alleen de Stadjer profiteert, ook de student doet
waardevolle praktijkervaring op voor later. Naast de persoonlijke
ontwikkeling van studenten laat WIJS door middel van activiteiten zien
dat studenten en Stadjers elkaar ontzettend veel te bieden hebben.
Activiteiten en evenementen worden vaak gekoppeld aan opleidingen
als Facility Management, Communicatie of
Sport Gezondheid Management
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Front Office
Deze balie is het eerste ontmoetingspunt bij WIJS. Studenten die afstuderen of stage lopen bij WIJS bemannen deze balie en zijn de ambassadeurs
van de organisatie. Aan de balie kunnen bewoners hun vragen en ideeën
delen met studenten.

Werkplekken
Voor onze afstudeerders, maar ook voor bewoners is er
altijd plek om te werken. WIJS heeft tijdens kantoortijden
een open deur, Wi-Fi, koffie en laadpunten. Je hoeft dus
alleen een laptop mee te nemen.

Spreekuren
Omdat er niet altijd studenten van elk studiegebied aan het werk zijn bij WIJS,
worden er spreekuren georganiseerd voor de verschillende steunpunten. Zo
heeft het Juridisch Steunpunt twee keer per week een spreekuur, waarbij het
team gegarandeerd aanwezig is bij WIJS. Bewoners weten op deze manier
waar ze aan toe zijn en hoeven niet twee keer langs te komen met dezelfde
vraag.

Ontmoeten
WIJS is niet alleen voor studenten. Het pand wordt ook gebruikt
door verschillende wijkinitiatieven, zoals bijeenkomsten van CoCreatie Paddepoel. Aankomend semester zal het pand ook gebruikt
worden voor het geven van wijkcolleges, waar docenten de kans
krijgen om in de wijk hun kennis te delen met studenten en wijkbewoners! Daarnaast is de ambitie van WIJS om betrokken partijen
regelmatig uit te nodigen om op locatie verder te denken over de
doorontwikkeling van WIJS.
9

								 Projecten

Een opbouwwerker van WIJ-Vinkhuizen brieft studenten Social Work in ‘t Vinkhuys
voordat ze in de wijk het gesprek aangaan met bewoners.

StreetWIJS
De Infographic in dit jaarverslag laat goed zien dat we
met ongeveer 400 studenten per semester werken.
Echter, in 2017 is er een explosieve toename te zien in
dit aantal. Dit komt voor een deel door een groei in het
aantal projecten. Een ander deel is te danken aan één
gekoppelde opdracht die de naam streetWIJS heeft
gekregen.
In mei gingen alle eerstejaars studenten Social Work in
verschillende Groningse wijken de straat op. Het doel?
Erachter komen wat de wensen van bewoners waren
om de leefbaarheid te vergroten. Zo gewoon bleek dat
dus niet, want het betekende dat studenten letterlijk
en figuurlijk over een drempel heen moesten om in
contact te komen met hun mede-stadsgenoten.
De actie werd uitstekend begeleid vanuit meerdere
WIJ-teams. Studenten kregen instructies mee van
tevoren en konden tijdens hun bezoek aan de straten
altijd contact opnemen met een ondersteunend
opbouwwerker.

Tijdens de bijeenkomst vooraf waren niet alle
studenten even enthousiast over het idee om de straat
op te gaan. Zaten bewoners hier wel op te wachten?
Wat als mensen het heel vervelend vinden dat je
aanbelt? Heel anders waren de reacties achteraf. Wat
bleek namelijk? In bijna alle gevallen werd het door
bewoners enorm gewaardeerd dat er naar ze geluisterd
werd. tegelijkertijd kregen 400 studenten een kijkje in
het wel en wee van Groningers in allerlei wijken.
Deze eerste ervaring was meer dan interessant voor
studenten in dit studiegebied. Een deel van hen zal
namelijk zelf later als opbouwwerker aan de slag gaan
en heeft met streetWIJS zijn of haar eerste ervaring in
dit vakgebied opgedaan. De resultaten van de
gesprekken zijn teruggekoppeld aan medewerkers van
de WIJ-teams, die op hun beurt weer aan de slag gaan
met de resultaten.
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belicht					

		

Fietsen alle Jaren

WIJS is niet de enige die maatschappelijke
betrokkenheid belangrijk vindt! Afgelopen jaar
meldden zich vanuit Navigators Studentenvereniging
Groningen zo’n twintig studenten die graag iets
wilden doen voor hun omgeving.
Zij bleken goed te passen bij een gloednieuw
initiatief van verzorgingstehuis de Es in Selwerd. Daar
stonden namelijk net aangeschafte elektrische
fietsriksja’s waar ouderen in rondgereden kunnen
worden. Er misten alleen nog een paar vrijwilligers…
De ouderen van verzorgingstehuis de Es zijn heel blij
met de enthousiaste inzet van deze studenten
en wij natuurlijk ook!
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