
“Je ziet dat studenten vaak met leuke en frisse ideeën een vastgeroeste situatie kunnen 
lostrekken. Deze waardevolle ervaringen komen weer terug in het onderwijs. Dus WIJS 
helpt de wijk, het helpt de studenten en het verrijkt het onderwijs.” 
- Henk Pijlman, voorzitter CvB Hanzehogeschool Groningen

“Natuurlijk wordt er wel eens gemopperd op studenten, maar hun meerwaarde is 
enorm. De projecten van WIJS maken de stad echt mooier, leefbaarder en socialer.” 
- Roeland van der Schaaf, wethouder in Groningen

“Groningen is een jonge stad met veel energie, dat is nou net het leuke, dat kun je inzetten! 
Stadjers en studenten leven samen in deze stad en ze kunnen veel aan elkaar hebben.” 
- Anja Aaldering, directeur-bestuurder MJD

Beelden van Oosterpark
Studenten Vormgeving van Minerva trok-
ken de Oosterparkwijk in met de opdracht 
om iets te doen voor het imago van de 
wijk. Een greep uit hun ideeën: een eigen 
biermerk, een postercampagne, bedruk-
te T-shirts, fi lmpjes en nog veel meer. De 
studenten hielden een presentatie voor 
buurtbewoners in het Oosterparkheem.

we er vaker kwamen, zagen we unieke mensen, allemaal 
met een eigen identiteit.

“De Oosterparkwijk verandert, vinden bewoonsters Roe-
lie Hazekamp en Elly Bijlsma. Het ‘sociale’ verdwijnt. Door 
de duurdere koophuizen en door de studenten. “Eigenlijk 
moeten zij zich aan ons aanpassen in plaats van anders-
om”, zegt Elly. Roelie: “De huurwoningen hebben deuren in 
blauw met geel. Daar loop je gemakkelijk binnen voor een 
praatje, daar wonen de oude Oosterparkers. Mensen ach-
ter de witte deuren hebben allemaal zoiets van: hier is de 
streep, je komt niet verder.”

Imago? Dat boeit ons niet, dachten Jake van Dijk 
en Arianna van Deventer. Zij wilden de wijk laten 
zien zoals die is, zonder oordeel. Hun oog viel op 
uitbundig ingerichte vensterbanken, ramen pot-
dicht geplakt met vuilniszakken, vensters met 
weelderige kamerplanten. Ze belden aan, maak-
ten een praatje en fotografeerden wat ze opviel. 
“Als je hoort dat het een probleemwijk is, ga je de 
buurt ook zo zien”, zegt Jake. Arianna: “Maar toen 

Elly:
“Ze mogen er allemaal 
zijn, maar laat ze het 
netjes bewonen. 
Die  gordijnen,  soms 
met de knuppen er in, 
daar erger je je aan.”

Roelie:
“Op een dag werd ik 
wakker en toen woonde 
ik niet meer in een 
seniorencomplex. 
Er komen hier steeds 
meer jongeren en ge-
zinnen, en dat zie je.”

Arianna:
“Dat adres met het 

dat paardengordijn... 
We dachten, die houdt mis-

schien van paarden? “O dat?”, 
zei de bewoner, “Dat hangt er 
gewoon. Prima joh, maak 

maar een foto.”

Stadjers en studenten 
zijn WIJS met elkaar 
Studenten doen waardevolle ervaring op als zij de stad 

in trekken om met hun frisse blik, hun kennis en veel 

energie aan de slag te gaan. Stadjers profi teren van 

deze betrokken jonge mensen die hen op allerlei ma-

nieren helpen. De studenten doen onderzoek, ze ge-

ven advies, ze organiseren activiteiten en ze onder-

steunen projecten in de wijk. WIJS - Wijk Inzet door 

Jongeren en Studenten - brengt ze bij elkaar.

Loop binnen bij WIJS in 
winkelcentum Paddepoel
• Bent u bezig met een maatschappelijk project    
  waarbij u steun kunt gebruiken?

• Zoekt u advies op het vlak van juridische, 
  fi nanciële of sociale onderwerpen?

• Zoekt u advies rond een eigen bedrijf, 
  bijvoorbeeld ondernemen vanuit de bijstand?

• Vraagt u zich af welk effect een buurtactiviteit heeft
  en wilt u daar graag onderzoek naar laten doen?

We bespreken graag wat de studenten van WIJS 
voor u kunnen doen.

Ouarid el Baroudi 
is Sociaal Raadsman 

bij het WIJ-team Selwerd en 
‘achterwacht’ voor de studenten van WIJS.

“Het werkt goed als de studenten van WIJS hierheen 
komen met een vraag die ze niet alleen kunnen be-
antwoorden. Wat ik merk is dat ze moeten leren om 
gesprekken met bewoners te voeren. Mensen zijn zo 
verschillend. De een is heel mondig en de ander min-
der. Het is een hele kunst om daar goed mee om te 
gaan. De studenten zetten ook regelmatig een vraag 
op de mail. Belastingzaken bijvoorbeeld zijn best in-
gewikkeld, dan is het goed als ze mij er meteen bij be-
trekken. De praktijk is toch anders dan de theorie.”

Politiekids
Kinderen mogen op pad met de po-

litie en ze leren hoe ze sterker in hun 
schoenen kunnen staan. Al meer dan 
veertig kinderen deden mee, samen 
met ouders. Dat geeft ook beter contact 
tussen politie, jeugd en wijkbewoners. 
Politiekids is een bijzonder project in 
de Korrewegwijk, binnenkort ook in de 
Oosterparkwijk. Studenten Toegepaste 
Psychologie van de Hanzehogeschool 
werkten de Politiekids-Actiedag uit 
met de speerpunten ‘gezond opgroei-
en’, ‘sterk in je omgeving’ en ‘de held in 
jezelf’ en ze helpen mee 
aan de uitvoering.

1. Politiekids

2. Beelden in de Oosterparkwijk

3. Juridisch en Financieel 
Steunpunt

4. Studenten en stadjers in de 
    Schildersbuurt 
   Eerstejaars Graphic Design    
   brachten op hun manier de 
   Schildersbuurt in beeld. Tien- 
   tallen buurtbewoners kwamen 
   naar de expositie in Minerva.

5. Jong en Oud samen WIJS
Studenten en ouderen praat-   
ten samen over ouder worden.

6. Burgerparticipatie: 
    The Next Step 
    Studenten onderzochten  
    burgerparticipatie bij initiatie- 
    ven in verschillende wijken.

7. StreetWIJS
Studenten gaan in gesprek 
met bewoners: welke proble-
men en wensen leven er in de 
straat? Ze worden straatambas-

sadeurs en gaan de leef-
baarheid versterken.

8. Jongeren in Paddepoel 
In Paddepoel komen jonge-
ren wonen in een nieuwe fl at. 
Welke invloed hebben zij op 
de wijk en hoe kunnen ze 
aansluiting vinden? Studenten 
Vastgoed en Makelaardij gaan 
dit onderzoeken.

9. Participeren in eigen wijk
Studenten Human Techno-
logy gaan bijzondere dingen 
verzinnen om studenten in het 
A-kwartier meer te betrekken 
bij hun buurt.

Kijk voor alle projecten op 
www.wijsgroningen.nl

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 u.
Bezoekadres: 
Dierenriemstraat 106-A 
9742 AK Groningen
e-mail:
info@wijsgroningen.nl

Ashwin Huizing (9), politiekid
“De allerleukste keer was toen we naar

het trainingscentrum van de politie gin-
gen. Ik heb echt geschoten, op ballonnen. 

Dat was best moeilijk richten. Ik heb ook 
handboeien aan gehad. Ik denk dat als mensen die 

boeien hebben gevoeld, ze dan niet meer zo vaak 
misdaden zullen plegen. Want het is echt heel naar.” 
Ashwin deelde ook al foldertjes over zakkenrollers 
uit in het Noorderplantsoen, hij deed snelheidsme-
tingen, mocht bij de Brandweer kijken en nog veel 
meer. Wat leer je ervan? “Je hoeft niet veel spierbal-
len te hebben als je politie bent. Je moet rustig 
kunnen blijven, dat is heel belangrijk. Maar een 

politieman staat wel heel stoer met de voeten 
op de grond, dat is om mensen een beetje af te 

schrikken. Als kinderen op school vervelend 
doen ga ik wel eens als een politieman 

staan.” En helpt dat? “Ja.”

Jorge 
Castro, politieman

“Een Actiedag begint op het
 bureau met een briefi ng. Wat we 

gaan doen en waar. En we spreken af: we 
laten iedereen in zijn waarde. Dan gaan we 

met groepjes van 5-6 kinderen en een ouder 
de straat op. Het ene kind stapt sneller naar vo-

ren dan een ander kind. De een moet leren 
terughoudend te zijn, zodat de ander ook 

ruimte krijgt om zich te ontplooien. Na 
een half uurtje zie je ze groeien in hun 
rol. De reacties van de kinderen en 
de ouders zijn geweldig. Ik hoop 
dat we met het project Politie-
kids meer kinderen kunnen 
bereiken die het thuis 
moeilijk hebben.”

Jake:
“Ons allereerste adres

 was aan de Zaagmul-
dersweg. We belden daar 

aan omdat de tuin heel kleur-
rijk en verzorgd was, daar zat 
tijd in. Een man deed open. 
“Dat heeft mijn vrouw ge-

daan”,  zei hij. Meer 
niet.”

Gerben Knol is student HBO Rechten. 
Hij adviseert stadjers die bij WIJS binnen-
lopen met juridische en fi nanciële vragen.

“Ik kom in contact met de realiteit van de proble-
men waar mensen hier in de wijk mee zitten en dat 

vormt een geweldige aanvulling op mijn opleiding. De 
grootste uitdaging is om alle informatie te krijgen. Het 

mooiste is als je iemand daadwerkelijk kunt helpen 
en dat je dan merkt dat diegene echt blij of 

echt opgelucht is.  Ja, dat voelt wel 
goed!”

Cas van der Laar, 
student
“Wij leren onder meer 
trainingen ontwer-
pen en dat konden 
we hiervoor heel 
goed inzetten. 
Daar heb je als 
politieagent niet 
zomaar tijd voor, 
dus wij droegen 
echt iets bij.”
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