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Voorwoord
Beste lezer,
Welkom bij het tweede jaarverslag van WIJS! Waar we
ooit zijn begonnen als pilot om studenten te koppelen
aan maatschappelijke vraagstukken in de stad, zijn
we sinds dit jaar een samenwerkingsverband tussen
de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool. Dit
geeft ons de zekerheid om in ieder geval drie jaar door
te mogen ontwikkelen. Een fantastisch succes voor
deze jonge organisatie, die gelooft dat de talenten en
kennis van studenten van grote waarde zijn voor onze
mooie stad en haar inwoners.
Het succes van WIJS vierden we op 8 mei 2018
tijdens ons 2,5 jarig bestaan in een bomvol WIJS met
opdrachtgevers, bewoners, bestuurders, docenten
en natuurlijk studenten! Onze dagvoorzitter Nikki
Timmerman besprak in een tafelgesprek het geheim
van WIJS, samen met wethouder Roeland v/d Schaaf,
bestuurslid Rob Verhofstad van de Hanzehogeschool
en wijkraadvoorzitter van de wijk Paddepoel Derk
den Boer. Volgens van der Schaaf is WIJS: “...één van
de meest verrassende, succesvolle projecten van de
afgelopen jaren”. Verhofstad roemt het feit dat WIJS
studenten uit hun comfortzone haalt: “Studenten
komen in de wijken eindelijk uit hun studentenbubbel”.
Den Boer kaart het belang van WIJS in de wijk aan:
“Ik merk dat buurtbewoners de schroom om over de
drempel te stappen definitief hebben overwonnen”.
Vervolgens werd de Samenwerkingsovereenkomst
ondertekend (die met trots aan onze muur hangt),
knalde de confetti de lucht in en kon er geborreld
worden.
Een ander succes is dat we onderdeel uit maken van de
City Deal Kennis Maken. De City Deal Kennis Maken is
bedoeld om een versnelling tot stand te brengen in het
oplossen van maatschappelijke opgaven van steden
door het onderwijs aan deze opgave te koppelen.
Vanuit de City Deal willen we de samenwerking met
de Rijksuniversiteit Groningen versterken en een boost
geven aan onze communicatie. Daarnaast komen
we met de City Deal in een landelijk netwerk waar
we de mogelijkheid hebben om kennis te delen met
soortgelijke initiatieven in andere onderwijssteden.
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“

Eén van de meest
verrassende,
succesvolle
projecten van de
afgelopen jaren.

”

Natuurlijk blijft er ruimte voor verdere verbetering.
WIJS is een netwerkorganisatie waar studenten,
docenten, bewoners , ondernemers en
opdrachtgevers samenkomen in projecten. Dit
spanningsveld levert veelal mooie resultaten op,
maar soms stranden projecten door verkeerde
verwachtingen, onduidelijke afspraken of
miscommunicatie. Aan WIJS de uitdagende taak
om het proces soepeler te laten verlopen, zodat we
de win-win-win kunnen optimaliseren. Een andere
verbetering die we in gaan voeren zijn twee online
platforms: één waar studenten informatie en kennis
onderling kunnen delen en één waar we resultaten
kunnen delen met de samenleving. Tevens is het
goed om te benoemen dat we bezig zijn met een
evaluatierapport dat ons inzicht moet geven in
de maatschappelijke meerwaarde van WIJS en
in diensten en projecten die nog meer aandacht
verdienen.
We wensen u veel leesplezier toe en hopen u te
mogen begroeten tijdens een van onze activiteiten of
in ons hoofdkantoor!
Met vriendelijke groet,
Het projectteam van WIJS

Harald Hilbrants | Anne Kraanen | Suzanne Kuik | Marieke Regelink
Peter Horinga | Caten Tat | Maaike Datema | Henk Mulder | Vera Heijne
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								 Over WIJS

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

Hoe ervaren studenten hun inzet bij WIJS? We gaan in gesprek met Florien Boutsema. Zij schreef haar scriptie bij WIJS
voor de studie Pedagogiek

Hoe ben je bij WIJS terecht gekomen?

Voordat ik solliciteerde naar een afstudeerplek bij WIJS,
had ik al een minor gedaan met WIJS als opdrachtgever.
Tijdens deze minor onderzocht ik de behoefte aan een
nieuw steunpunt op het gebied van gezondheid. Ik
kwam vaak naar WIJS om er te werken omdat de sfeer
heel rustig en losjes was. Je bent onder jongeren en komt
snel in contact met andere studenten. In gesprekken
met de projectleiders van WIJS en na veel sparren met
andere studenten en professionals, kwamen we tot een
geschikte afstudeeropdracht als vervolg.

Waar heb jij je scriptie over geschreven?

Ik onderzocht een half jaar lang de behoefte van ouders
in de wijk Selwerd aan begeleiding bij het gezond
opvoeden van hun kinderen. Ik kwam erachter dat
ouders in de tijd van de digitale revolutie en sociale
media het soms lastig kunnen vinden om grenzen aan
te geven, bijvoorbeeld in de tijd dat kinderen voor een
scherm zitten. Een ander mogelijk effect van de digitale
revolutie is dat ouders het soms gevaarlijk vinden om
hun kinderen op een speelplaats te laten spelen omdat
er op internet zoveel verhalen rondgaan over mensen
met kwade bedoelingen die daar rond kunnen lopen.
Het is dus niet alleen makkelijker om een kind binnen te
laten spelen, maar ook nog eens makkelijker omdat de
elektronica het kind vermaakt.

“

Bewoners trekken je
achter je laptopscherm
vandaan de realiteit in...

”

Had ik al gezegd dat het ook gewoon gezellig was met
de groep afstudeerders? Dat is best belangrijk als je
bezig bent met iets groots, zoals je afstudeerscriptie.
De mogelijkheid om de problemen waar je tegenaan
loopt met gelijkgestemden te delen is best waardevol.
Daarbovenop komt dat je ook nog wat handige tips en
trucs kan vinden die op je eigen opleiding niet aan bod
komen. Ik heb bijvoorbeeld veel kunnen leren van een
studente Facility Management over de manier waarop je
dingen goed kan organiseren. Ik weet zeker dat die skills
me nog een keer van pas gaan komen in de toekomst!

Hoe kijk je terug op je afstudeerperiode bij WIJS?
Het heeft mijn ontwikkeling als toekomstig professional
op het gebied van Social Work heel goed gedaan om

juist hier af te studeren. WIJS was voor mij tijdens het
schrijven van mijn scriptie de link naar de échte wereld.
Het feit dat je in een pandje aan het werk bent waar ook
bewoners binnen kunnen komen met vragen en waarin
je verbonden wordt met allerlei welzijnsorganisaties in
de stad, maakt dat je praktische skills opdoet en meteen
een netwerk opbouwt. Bewoners die binnenlopen
trekken je weg van je laptopscherm de realiteit in met
de meest uiteenlopende vragen, maar juist van die
gesprekken leer je ontzettend veel.
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Partners van WIJS
WIJS werkt jaarlijks met tientallen verschillende opdrachtgevers, docenten en organisaties samen. Hieronder lees je hoe
docenten en opdrachtgevers aankijken tegen WIJS en hoe ze de samenwerking tijdens projecten ervaren.

Henk Mulder

Voorzitter Wetenschapswinkels en docent Science & Society
Rijksuniversiteit Groningen

Vaak worden dingen mooi aangekondigd, maar blijkt
er achteraf toch sprake te zijn van een hoop gebakken
lucht. Mijn eerste gedachte toen ik hoorde over WIJS
was dan ook wat sceptisch. Toen ik echter wat tijd in
de kennismaking stopte kwam ik erachter dat er vooral
veel mensen bij WIJS zitten met echt hart voor de zaak
en een drive om door te ontwikkelen.

Ik merk dat WIJS met haar drie jaar ervaring erin
geslaagd is om projecten steeds beter uit de verf te
laten komen. WIJS betrekt ontzettend veel partners in
het proces en ik sluit vanuit de Wetenschapswinkels
graag aan als nieuwe partner namens de RUG.
In de toekomst hoop ik door deze samenwerking een
interessante wisselwerking tussen hbo en wo studenten
te creëren. Ik stel me voor dat studenten SJD van de
Hanzehogeschool op zoek gaan naar oplossingen om
bepaalde wet- en regelgeving begrijpelijk te maken
voor bewoners, terwijl rechtenstudenten van de
universiteit een onderzoek doen naar de achtergrond
van het bestaande systeem van regels en kijken naar
mogelijke verbeterpunten.

Met die gedrevenheid kun je in mijn ervaring veel
bereiken en ik werk graag samen met organisaties die
drijven op motivatie in plaats van op geld en recepties
met kaviaar, bij wijze van spreke dan. Zelf ben ik via
de Wetenschapswinkels van de RUG erg betrokken
bij praktijkonderwijs. Het verschil is in mijn ogen dat
WIJS naast de samenwerking met organisaties, zoals de
Wetenschapswinkels hun projecten opzetten, ook heel
betrokken is bij de wijkbewoners, die misschien zelf
geen organisatievorm hebben. WIJS heeft daarmee een
extra ingang waarmee je nieuwe doelgroepen bereikt.

Zowel hbo- als wo-studenten kunnen denk ik
ontzettend veel van elkaar leren door met elkaar
mee te kijken en samen te werken aan dezelfde
oplossing, ondanks het feit dat ze voor hun opleiding
verschillende competenties moeten behalen.

Daphne de Bruijn

Programmamaker en opdrachtgever Belastingsteunpunt
Groninger Forum

Ik werd getipt op
het bestaan van Wijs doordat ik een middag had
georganiseerd met allerlei instellingen uit de gemeente
Groningen om de kick-off van het project Groninger
Forum & Belastingdienst te bespreken. Nadat het eerste
contact gelegd was, heb ik samen met WIJS het project
Groninger Forum & Belastingdienst gedaan waar de
studenten van WIJS stadjers hebben geholpen met het
doen van de belastingaangifte 2017. Ik vond het leuk
om te zien dat studenten het werk heel serieus namen.

Ook grappig was dat ik twee jongedames die ik eerst
alleen kende als mijn favoriete kassameisjes leerde
kennen als experts op het gebied van belastingaangifte
en waardevolle adviseurs voor bewoners.
Hardwerkende studentes dus, die dit flexibele project
combineerden met de rest van hun studie én een
drukke bijbaan!
Als we het project voortzetten in 2019 dan schakel ik
heel graag de hulp van de studenten van Wijs weer in!
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aan het woord				
Rob Weitenberg

Docent Voeding & Diëtetiek en kwartiermaker traineeships
Hanzehogeschool Groningen

“

Ik weet niet eens meer hoe ik in het begin bij WIJS
terecht gekomen ben. Misschien heeft WIJS mij wel
gevonden. Mijn nieuwsgierigheid was in ieder geval
meteen gewekt, toen ik erover hoorde.
Wat ik vanaf het begin mooi heb gevonden aan WIJS is
dat studenten een ontzettend belangrijke rol spelen en
vanaf het begin veel verantwoordelijkheid toebedeeld
krijgen. Studenten worden bij WIJS op deze manier
uitgedaagd, maar docenten net zo goed. Een project
doen bij WIJS vraagt namelijk dat docenten een andere
rol innemen in de begeleiding. Ik vind het woord coach
hier het beste passen. Je signaleert wanneer studenten
vast komen te zitten en probeert vervolgens samen om
de drempel te overbruggen.

Ik pik een WIJSstudent er
moeiteloos uit in een
vol klaslokaal

”

om oplossingen te zoeken en invulling te geven aan de
lesstof die ze krijgen. Hun struggles om die kloof tussen
theorie en praktijk te overbruggen, houden mij als
docent voortdurend scherp.
Het tweede voordeel van WIJS is dat elke opdracht
begint met een echte vraag. Veel onderzoeken van
studenten belanden in de archiefkast omdat er
niemand is om de gegeven adviezen uit te voeren. WIJS
vergroot de kans op vervolg, door opdrachten op te
halen uit de wijken. Er is daardoor meteen draagvlak
vanuit twee partijen, namelijk de student en de
opdrachtgever. Dat maakt de kans een stuk groter dat
mooie resultaten ook echt hun impact hebben op wijk
en stad.

Ik pik een WIJS student er moeiteloos uit in een vol
klaslokaal. Het zijn studenten voor wie je niet zozeer
de persoon bent die jou een blok lang voorziet van
informatie, maar de persoon die een gedeelde interesse
heeft die je samen onderzoekt. Ze stappen snel op
je af met extra vragen en zijn bovenal ontzettend
nieuwsgierig.
Als docent moet je natuurlijk
wel openstaan voor deze
houding. Het is heel veilig
om binnen de vier muren
van een collegezaal je
verhaal te vertellen, maar ik
denk dat daar ook een zeker
gevaar in zit. Dat gevaar
is dat theorieën abstract
worden en in de realiteit van
vandaag lastig in te vullen
zijn.
Voor mij als docent heeft
WIJS twee hele grote
voordelen. Ten eerste helpt
WIJS mij om abstracte
theorieën concrete invulling
te geven. Studenten worden
in hun projecten gedwongen
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WIJS in cijfers

Totaaloverzicht 2017/2018

3022
Studenten

270

Afgeronde Opdrachten

11256
Koppen koffie

↓
Actief in

19
Buurten

Met deze onderwerpen kwamen
bewoners in 2017/2018 binnen bij WIJS

WIJ

-Tea
m

8

Op deze manieren ondersteunde WIJS
meer dan 350 bewoners en ondernemers
in 2017/2018:
5%

11%

Advies to go*

33%

Juridisch Steunpunt
Belastingspreekuur

24%

Ondernemerssteunpunt
Anders

28%

*Advies to go betekent dat een bewoner
direct aan de balie geholpen kan worden
met zijn/haar vraag

Studenten raakten in 2017/2018 betrokken
bij WIJS vanuit deze opleidingen:
3%

6%

Social Work

5%

(Toegepaste) Psychologie

10%

Facility Management
Financieel Economisch
Management

60%
17%

Rechten en Sociaal
Juridische Dienstverlening
Anders
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Projecten belicht

Twee studentes Finance & Control geven een training aan de studenten van het ondermerssteunpunt. Bewoners en
ondernemers worden altijd in tweetallen geholpen, wat de kwaliteit van het advies en de ondersteuning ten goede komt.

		

Start Ondernemerssteunpunt
Eén van de lastige dingen aan het verbinden van
praktijk en onderwijs, is dat vakken vaak maar één
lesblok of semester per jaar worden gegeven, terwijl
ondersteuningsvragen het hele jaar door kunnen
worden ingebracht. In bepaalde gevallen kan dit
betekenen dat een ondernemer een aantal maanden
moet wachten totdat het juiste vak vanuit de opleiding
wordt gegeven en een student in de praktijk aan de
slag kan.
Het instituut voor Financieel Economisch Management
erkende dit probleem en ontwierp een lesprogramma
waarin een vak niet een blok of een semester, maar
een heel jaar doorliep. Deze vernieuwing in het
onderwijs sloot ontzettend goed aan bij WIJS en een
vaste samenwerking was geboren. Sinds september
2017 doet een grote groep tweedejaars studenten
met verschillende financiële of bedrijfseconomische
achtergronden een jaar lang praktijkervaring op door
het ondersteunen van bewoners en ondernemers uit
Groningen.
Zeker 60 enthousiaste studenten stonden afgelopen
studiejaar, elke donderdag, paraat om startende

Fietsen alle Jaren

WIJS is niet de enige die maatschappelijke
betrokkenheid belangrijk vindt! Afgelopen jaar
ondernemers, stichtingen en bewonersinitiatieven te
meldden zich vanuit Navigators Studentenvereniging
ondersteunen met hun vragen.
Groningen zo’n twintig studenten die graag iets
wilden doen voor hun omgeving.
Samen met hun klanten schreven de studenten
ondernemersplannen, stelden ze begrotingen op
Zij bleken goed te passen bij een gloednieuw
en gaven ze advies over te kiezen rechtsvormen
initiatief van verzorgingstehuis de Es in Selwerd. Daar
aan startende ondernemers. Tijdens de periode dat
stonden namelijk net aangeschafte elektrische
de belastingaangifte gedaan moest worden, waren
fietsriksja’s waar ouderen in rondgereden kunnen
studenten van WIJS wekelijks op meerdere locaties
worden. Er misten alleen nog een paar vrijwilligers…
in de stad te vinden om bewoners te helpen vanuit
hun expertise (lees meer over de belastingaangifte op
De ouderen van verzorgingstehuis de Es zijn heel blij
pagina 6). Docenten kwamen langs bij WIJS en keken
met de enthousiaste inzet van deze studenten
langs de zijlijn mee met het proces dat de tweedejaars
en wij natuurlijk ook!
doorliepen.
Het belangrijkste verschil met de leerstof die studenten
eerder kregen? Deze keer was de opdrachtgever echt,
wat betekent dat studenten realistisch en nauwkeurig
moesten kijken naar oplossingen en rekening moesten
houden met de dromen en wensen van hun cliënten.
Hoewel studenten aangaven het soms lastig te vinden
om in het diepe te worden gegooid, benoemden veel
van hen dat juist de ervaring in de praktijk ontzettend
waardevol was voor hun toekomst als jonge professional.
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StreetWIJS
Tijdens StreetWIJS gaan jaarlijks zo’n 600 studenten
Social Work de straat op. Het doel? Om met bewoners
in gesprek te gaan en te kijken wat er allemaal leeft
aan vragen in de wijken van Groningen. Voor WIJLewenborg was project StreetWIJS een uitgelezen kans
was om een beter beeld te krijgen van een gebied,
waar opbouwwerkers normaal gesproken niet zo vaak
komen. Opbouwwerker Eva Smit vertelt:
“Als opdrachtgever bij WIJS moet je zowel flexibel
als realistisch zijn. Met flexibel zijn bedoel ik vooral
accepteren dat studenten zelf een leerproces doorlopen.
Wij hadden natuurlijk al allerlei vragen klaar die we aan
de bewoners wilden stellen, maar de studenten moesten
voor dit project hun eigen vragen bedenken. Je moet je
eigen vragen dan even aan de kant schuiven en kijken
waar studenten zelf mee aankomen. Het realistische
gedeelte betekent dat je rekening moet houden met
de sterktes en zwaktes van een project met studenten.
Bewoners vinden het vaak niet erg om een praatje te
maken met een student aan de deur, ze worden ervaren
als laagdrempelig. Daartegenover staat dat bewoners
weer niet zo snel alles vertellen wat ze bezighoudt

Waar heb ik recht op?
Met deze vraag gingen twee studentes Sociaal
Juridische Dienstverlening een half jaar lang aan de
slag. Ze ontdekten niet alleen voor welke toeslagen en
voorzieningen zij zelf in aanmerking kwamen, maar
zochten ook actief naar regelingen voor startende
ZZP’ers en Jongeren die net klaar zijn met studeren.
Een veelvoorkomende fout onder jonge
afgestudeerden is de gedachte: “Daar heb ik vast geen
recht op”. En met die gedachte kunnen veel starters
zichzelf in de vingers snijden.
Het tweetal onderzocht de vier meest voorkomende
toeslagen en voorzieningen, namelijk de huurtoeslag,
zorgtoeslag, sociale huur en kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen en noteerde bij elk van deze
voorzieningen de drempels.
Bij dit type onderzoeken is het vinden van deze drempels
één ding, maar het uitleggen aan mensen die dit
onderzoek niet hebben gedaan is de echte kunst. Het
duo wist hun resultaten terug te brengen tot één simpele
flyer en slaagde er daardoor in om wet en regelgeving
weer een stukje begrijpelijker te maken.
Ben je benieuwd naar het eindresultaat van dit project? Kijk
dan tussen de projecten op onze website en download de
flyer!
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aan een student. De gesprekken die worden gevoerd
blijven daardoor weer wat sneller op de vlakte. Dit alles
is helemaal niet erg, maar het is wel goed om er vooraf
rekening mee te houden. Dan heeft een project goede
kans van slagen!
In het geval van streetWIJS was het mooi om te zien
dat er door deze laagdrempelige gesprekken ideeën
naar boven kwamen waar we zelf nog niet aan gedacht
hadden. Een mooi voorbeeld vind ik het idee dat
straten zich kunnen inschrijven voor de supermarkt op
wielen. Als een straat zich gezamenlijk inschrijft, komt
de wagen langs, maar anders niet. Door de gesprekken
aan de deur hebben studenten uitgevonden dat er best
behoefte is aan een dergelijke dienst en nu kunnen wij
uitzoeken of bewoners dit kunnen regelen. Met andere
woorden, studenten bedenken, wij jagen het aan en
de bewoners kunnen het uiteindelijk zelf doen. Dat
vind ik een prachtige rolverdeling! In de toekomst werk
ik graag weer samen met WIJS als we op zoek gaan
naar studenten. We hebben alweer wat opdrachten in
gedachten die we graag willen bespreken!”

Bewoner

Met een pandje in winkelcentrum Paddepoel krijgen we veel toeloop van bewoners
uit de buurt. Als organisatie zijn we natuurlijk benieuwd naar wat bewoners van
onze dienstverlening vinden. Wijkbewoner en ondernemer Sahar Nazar Ambinet
zag WIJS de afgelopen drie jaren groeien en vertelt ons over haar ervaringen met
WIJS in de wijk.
12

aan het woord				
officieel ondersteuningspunt voor wijkbewoners
en ondernemers. In juli heb ik meegedaan met de
Groninger ondernemers Challenge. Ik ben een project
gestart genaamd van Rood naar Groen. Dit project is
bedoeld om de financiële zelfredzaamheid onder de
minima te vergroten. Om te weten hoe ik dit project
het beste kan sturen en indelen moest ik natuurlijk
hulp hebben van een organisatie die dit specialisme in
huis heeft en die ook dichtbij de wijkbewoners staat.
Vandaar dat ik bij WIJS naar binnen ben gestapt met
mijn vraag om samen te gaan werken.

“

Het
samenwerken
met studenten
geeft me een
hele hoop
positieve
energie!

Op wat voor gebied ben je geholpen door studenten?
Mijn vraag was met name gericht op psychologische
en financieel-economische gedeelte van het project.
Door middel van belevingstrainingen wil ik graag de
financiële zelfredzaamheid onder de minima vergroten.
Natuurlijk heb ik wel wat kennis op het gebied van
psychologie maar ik ben natuurlijk geen expert.
Gelukkig heb ik via WIJS twee vierdejaarsstudenten
psychologie toegewezen gekregen die mij
ondersteuning geven op het gebied van psychologie.
Ook heb ik via WIJS ondersteuning gekregen van twee
studenten bedrijfseconomie. Samen met hen gaan we
proberen om vereenvoudiging van financiële rechten
en plichten voor de minima op te zetten.
Hoe heb je de ondersteuning van studenten ervaren?
De ondersteuning die ik van WIJS heb gekregen was
heel leuk en efficiënt. De samenwerking verliep erg
goed. Ook was het fijn om weer even samen met
studenten te werken. Zelf ben ik ook student geweest
aan de Hanzehogeschool en hierdoor kan ik me
heel goed inleven in hun rol. Ook is het fijn om over
bepaalde onderwerpen hun visie te horen. Ze konden
mij heel goed aanvullen in de gebieden waar ik zelf te
kort kwam. Helemaal top!

“

Wat is je leukste herinnering aan WIJS tot nu toe?
Elke keer dat ik een bezoek heb gebracht aan WIJS
was voor mij een leuke herinnering. We kunnen samen
brainstormen maar vooral lachen. Het samenwerken
met studenten geeft me een hele hoop positieve
energie!

Hoe ben je met WIJS in aanraking gekomen?

Ik heb zelf jarenlang in Paddepoel gewoond. En
natuurlijk net als elke andere Paddepoelster deed ik
mijn boodschappen in het overdekte winkelcentrum.
Toen WIJS net was begonnen was het nog beetje
leeg en onduidelijk. Heel af en toe zag ik mensen
die binnen die aan het werk waren. Maar in de loop
der jaren zag ik het helemaal opbloeien tot een

Zou je WIJS aanbevelen aan andere bewoners?
Ik zou WIJS zeker aanbevelen aan wijkbewoners en
andere sociale ondernemers. Wijkbewoners kunnen
hier de juiste ondersteuning krijgen en er wordt altijd
gewerkt aan het vinden van de juiste oplossing van
vragen. Ook vind ik het een hele laagdrempelige plek.
iedereen kan er terecht!
13

Contactinformatie WIJS
@wijsgroningen
@wijs050
WIJSgroningen

					

					

Dierenriemstraat 106a
9742 AK Groningen

					

info@wijsgroningen.nl

					

06-15090987

					
Linkedin.com/company/wijsgroningen/

www.wijsgroningen.nl

