
Terugkerende opdrachten: 
In samenwerking met het Groninger Forum ondersteunen 
studenten van Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit 
Groningen bewoners met het doen van de belastingaangifte. 
De studenten zijn afkomstig vanuit verschillende opleidingen, waar-
onder Bedrijfseconomie en Rechten. Alle studenten die betrokken 
zijn bij deze opdracht hebben de training Hulp bij Belastingaangifte 
(HuBa) succesvol afgerond. Bewoners kunnen via de websites van 
WIJS en het Groniger Forum contact opnemen om een afspraak te 
maken. Deze afspraken vinden plaats op locaties door de hele stad, 
inlusief de omliggende dorpen Haren en Ten Boer. 
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       DIT IS    

WIJS Verbindt studenten met bewoners in Groningen door 
onderzoek te doen in de praktijk, ondersteuning te bieden aan 
bewoners en activiteiten te organiseren in de wijken van de stad 
Groningen. 

WIJS haalt vragen op uit de maatschappij en matcht deze met 
het aanbod vanuit de onderwijsinstellingen. Zo creëert WIJS 
projecten die er toe doen! Ons doel is dat onderzoeken niet in de 
bureaula verdwijnen, maar echt toepasbaar zijn en een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van de stad Groningen en haar be-
woners. Daarnaast willen we aan studenten waardevolle 
praktijkervaring bieden. Studenten die ervoor kiezen om bij 
WIJS af te studeren, zetten zich naast hun scriptie ook in vanuit 
het hoofdkwartier in Winkelcentrum Paddepoel. Hier kunnen 
bewoners vragen stellen en ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld 
bij het invullen van lastige formulieren. 

Nieuwe plannen 

In 2019 wil WIJS meer samenwerkingen aangaan en resultaten 
aantrekkelijk terugkoppelen naar bewoners. Om dit te bereik-
en werkt het team van WIJS dit jaar intensief samen met de 
Wetenschapsinkels van de Rijksuniversiteit Groningen. Er wordt 
kennis gedeeld en er worden gezamenlijke projecten opgezet. 
Daarnaast gaat WIJS de samenwerking met de SNS-bank aan 
door een gezamenlijke community store te ontwikkelen in Win-
kelcentrum Paddepoel. De nieuwe community store behoudt 
de vertrouwde diensten van WIJS, maar voegt hier extra onder-
steuning aan toe, gericht op het financieel zelfredzaam maken 
van wijkbewoners. 

Om onderzoeksresultaten terug te koppelen, ontwikkelt WIJS in 
2019 een nieuw platform, genaamd Open Onderzoek Groningen. 
Op dit platform worden scripties samengevat in gewone taal 
en gesorteerd op wijk en thema. Zo creëert WIJS een databank 
die laagdrempelig is, zodat bewoners in één oogopslag zien wat 
studenten bijdragen aan hún stad en wijk. 


