
BETROKKENEN



In Mooie Wijken maken wij dromen waar!

CONTA

NAAM: 

CONTACTGEGEVENS:

Naam: 
E-mail: 
Telnr.:

HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik werk in het groenhuis als werkbegeleider en werk vanuit het Groenhuis als trajectbegeleider (bij Ben in de Buurt (Werkpro)) voor mensen die hulp
zouden willen op 1 of meerdere leefgebieden.

Lennart Eikenhout

Meerdere organisatie en mensen leren kennen zodat we elkaar weten te vinden en onze kennis en
krachten kunnen bundelen. Lennart Eikenhout

l.eikenhout@werkpro.nl

0683232759
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E-mail: 
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

ik ben een wijkbewoner aan de cortinghlaan en ik werk voor het Floreshuis. Ik denk dat ik mee kan denken/ondersteunen met van activiteiten.

Bekir Cavus

Mijn behoefte is dat er laag drempelige activieten moet komen waar mensen makkelijk kunnen 
deelnemen zoder dat ze persee hoeven/moeten mee organiseren. Bekir Cavus

bkrcavus@gmail.com

0614615424
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WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Betrokkene en ook organisatie?
Ik ben adjunct-directeur van basisschool St. Franciscus aan de Star Numanstraat.
Onze leerlingen komen onder andere uit de Korrewegwijk. De wijk en de leefbaarheid van de Korrewegwijk is daarom voor het welzijn van onze kinderen 
van belang. Daarnaast hopen wij als school ook iets terug te kunnen doen voor de wijk en haar inwoners.

Lisette Berends

In contact komen met verschillende belanghebbenden in de wijk over leefbaarheid, veiligheid, 
vergroening en aanbod van culturele en sportactiviteiten. Lisette Berends

l.berends@sint-franciscus.nl

050 210 0282
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben medewerker bij GoeieBuurt. Ik focus me vooral op het koppelen van
bewoners. Dus bewoners met een wens/vraag koppelen aan bewoners die hulp
of iets anders aanbieden. Ook Wijkorganisaties die een hulpvraag of aanbod
van een bewoner binnen krijgen kunnen bij mij terecht, voor het zoeken naar
een koppeling met een bewoner uit de wijk.

Agnes Scholten

Als er in een straat een gezamenlijke wens/behoefte is (bijvoorbeeld meer
groen in de straat, of een straatfeest etc.), probeer ik dit om te zetten in een
project waarbij ik bewoners stimuleer om samen te werken. Daarnaast zoek ik
zelf, voor de uitvoering, ook de samenwerking met andere Wijkorganisaties.

Agnes Scholten

agnes@goeiebuurt.nl

0686345795
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Wijkwerker bij GoeieBuurt, lopen: focus wat leeft/wat is nodig/wat willen en kunnen bewoners van de wijk in kader van verbinding.
Bijdrage in vorm van communicatie, organisatie, samenwerking en overzicht.

Annemarie van 't Veer

De mensen/de wijk in resp. hun/haar kracht zetten in de wijk en voor de wijk.
annemarie van 't Veer

annemarie@goeiebuurt.nl
0641823993
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Wijkwerker bij GoeieBuurt, lopen: focus wat leeft/wat is nodig/wat willen en kunnen bewoners van de wijk in kader van verbinding.
Bijdrage in vorm van communicatie, organisatie, samenwerking en overzicht.

Annemarie van 't Veer

De mensen/de wijk in resp. hun/haar kracht zetten in de wijk en voor de wijk.
annemarie van 't Veer
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

We zijn medewerkers van De Huismeesters en dragen graag bij aan de leefbaarheid in onze wijken

A.Smit, L. Volders en Y. Bos

Samenwerken begint bij communicatie of elkaar ontmoeten, de behoefte is aan meer informatie 
uitwisseling en contact met partijen in de wijk A Smit

a.smit@dehuismeesters.nl
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben wijkbewoner, kindercoach en leerkracht. Ik ben lid van de werkgroep KinderDromenDurvenDoen en Talentontwikkeling en ben sinds kort 
betrokken bij de Wijkkinderkrant (Onze Wereld Krant).  Ik wil graag een bijdrage leveren aan het positief opgroeien van de kinderen in de wijk.

Leanna van Dijken

 Ik zou het mooi vinden wanneer we zoveel mogelijk werken met talent uit eigen wijk.Daarnaast 
(en daardoor)de wereld van de school en de wijk nog meer verbinden. Leanna van Dijken

leanna.vandijken@gmail.com

0643909857
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben betrokken bij de wijk vanuit de Herstelacademie die we bij Edanz opzetten: een plek waar mensen na een periode van psychische klachten weer in
een positieve ontwikkeling kunnen komen. De herstelacademie biedt ondersteuning in de vorm van peer support, cursus en vrijwilligerswerk, gericht op
het opbouwen van een nieuwe toekomst en een betekenisvol leven. De hulp vanuit de GGZ kan daardoor verkort worden.

Vanuit het Wijkbedrijf bij Edanz doet Lodewijk van Gaalen mee aan deze bijeenkomst, misschien ook Debbie von Hebel. Ik zou ook graag mee doen om de
herstelacademie naar voren te brengen, maar hoef niet een hele pitch te geven. Misschien kan ik ingedeeld worden in de groep waar mijn collega's in
zitten, als er in groepen presentaties zijn? Dan hou ik me een beetje op de achtergrond.

Nynke van der Hoek

We reserveren plekken voor wijkbewoners en mensen die in de wijk vrijwilligerswerk doen. Ik zou
graag onderzoeken waar daarvoor de behoeften (precies) liggen, om zo nodig het aanbod nog
beter te richten op wat in de wijk speelt.

Nynke van der Hoek

team@edanz.nl

0508539262
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik werk bij het wij-team als projectbegeleider. In mijn werk coach ik met alle medewerkers van Wij Korrewegwijk en de Hoogte. Daarnaast ben ik
betrokken bij diverse projecten en organisaties.

Omdat het venster hieronder vol was hierbij:
Mijn behoefte ligt bij een gezamenlijk platform (zoals bijv. mooie wijken) Waarin we samen met alle initiatieven tot besluit vorming ten goede van de wijk
komen. Zodat initiatieven aanvullend aan elkaar zijn, gezamenlijk gedragen en niet concurrent.

Bonne Koks

Als wij organisatie zijn wij een netwerk organisatie wij kunnen niet zonder netwerk partners,
vrijwilligers en buurt initiatieven. Samen met alle initiatieven werken naar een leuke, mooie en
leefbare wijken.

Bonne Koks

bonne.koks@wij.groningen.nl

0655465610
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben al een tijd werkzaam als opbouwwerker in De Hoogte en Korrewegwijk, achtereenvolgens bij Stiel, MJD en tegenwoordig bij WIJ Korrewegwijk.

Heb inmiddels behoorlijk wat kennis van de wijk / buurten, vooral van De Hoogte en Indische Buurten.

Heb een groot netwerk en veel contacten met bewoners, instellingen/organisaties en gemeente. In mijn werk ligt de nadruk op verbinden.

Ben bij een groot aantal projecten / bewonersinitiatieven betrokken.

Carina van de Witte

Samenwerken is essentieel. Mijn vertrekpunt: bewoners (die zelf niet zo goed voor hun belangen
op kunnen komen). Bij samenwerken denk ik ook aan informatie uitwisselen/delen.
Het zou mooi zijn wanneer we de WIJ Reizen en Netwerklunches (met korte presentaties) weer
kunnen starten.

Carina van de Witte

carina.van.de.witte@wij.groningen.nl

06 554 656 33
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben werkzaam bij het Floreshuis en heb bijna 10 jaar in de wijk gewoond.

Ik kan bijdragen aan het plannen, organiseren en faciliteren van activiteiten e.d.

Laura Koopman

Door samen met elkaar te werken, in plaats van langs elkaar heen, kunnen we beter inspelen op
de behoeftes uit de wijk en zo de wijk mooier en leefbaarder voor de bewoners maken. Laura Koopman

l.koopman@floreshuis.nl

0614324211
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Naam: 
E-mail: 
Telnr.:

HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Als communicatie-adviseur ben ik betrokken bij de communicatie van Mooie Wijken. Ik werk samen met Marieke Hollemans. We houden ons o.a. bezig
met het (door)ontwikkelen van het communicatieplatform dat informatie over de wijken voor bewoners ontsluit en hen helpt om elkaar en organisaties,
bedrijven in de wijk te vinden. En we stimuleren wijkbewoners om in beweging te komen doordat ze weten wat er te doen is in hun wijk. Daarnaast
ondersteunen we projecten in Mooie Wijken met hun communicatie (zoals de Mooie Wijken vakanties). We doen dat in nauwe samenwerking met
organisaties, de gemeente, bedrijven en andere betrokkenen in de Korrewegwijk en De Hoogte. Uitgangspunten zijn altijd de wensen/dromen/behoeften
van kinderen en volwassenen uit de wijken.

Ik ondersteun, samen met vormgever Johann van der Geest, de redactie van OnzeWereldKrant, de kinderkrant van Mooie Wijken en ik ben de redacteur
van de wijkkranten Op de Hoogte en De Korrespondent.

Ook ontwikkel ik voor de Oosterparkwijk een online portal (website) en help organisaties in die wijk met hun communicatie naar de Oosterparkers.

Agnes Voorintholt

De meerwaarde van Mooie Wijken is duidelijk bij organisaties/bedrijven in de wijk. Gezamenlijk
met hen het communicatieplatform verder vormgeven. Agnes Voorintholt

agnes@agnesvoorintholt.nl

06 51 90 60 43
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Als communicatie-adviseur ben ik betrokken bij de communicatie van Mooie Wijken. Ik werk samen met Marieke Hollemans. We houden ons o.a. bezig
met het (door)ontwikkelen van het communicatieplatform dat informatie over de wijken voor bewoners ontsluit en hen helpt om elkaar en organisaties,
bedrijven in de wijk te vinden. En we stimuleren wijkbewoners om in beweging te komen doordat ze weten wat er te doen is in hun wijk. Daarnaast
ondersteunen we projecten in Mooie Wijken met hun communicatie (zoals de Mooie Wijken vakanties). We doen dat in nauwe samenwerking met
organisaties, de gemeente, bedrijven en andere betrokkenen in de Korrewegwijk en De Hoogte. Uitgangspunten zijn altijd de wensen/dromen/behoeften
van kinderen en volwassenen uit de wijken.

Ik ondersteun, samen met vormgever Johann van der Geest, de redactie van OnzeWereldKrant, de kinderkrant van Mooie Wijken en ik ben de redacteur
van de wijkkranten Op de Hoogte en De Korrespondent.

Ook ontwikkel ik voor de Oosterparkwijk een online portal (website) en help organisaties in die wijk met hun communicatie naar de Oosterparkers.

Agnes Voorintholt

De meerwaarde van Mooie Wijken is duidelijk bij organisaties/bedrijven in de wijk. Gezamenlijk
met hen het communicatieplatform verder vormgeven. Agnes Voorintholt

agnes@agnesvoorintholt.nl

06 51 90 60 43
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik versterk Agnes Voorintholt en Marieke Hollemans in de communicatie voor Mooie Wijken.

Daphne van Grevenhof

Daphne van Grevenhof

daphnevgrevenhof@hotmail.com
0649226614
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Hoe ben je betrokken bij de wijk, en wat kan jij bijdragen: Ik heb in het verleden voor het project Uen de Buurt gewerkt, dus ik heb redelijk wat kennis
over de wijk. Ik zit zelf in de theatergroep en de dansgroep. Ik ben creatief, goed met mensen en wil bijdragen aan een fijne wijk.

Sarah Dakhlaoui (Jasmijn)

Mensen met elkaar verbinden is belangrijk, beter een goeie buur dan een verre vriend. Dat
informatie en mogelijkheden voor iedereen bereikbaar is, met de focus op het op in spelen van
iemand zijn talenten.

Sarah Dakhlaoui

Sarah-dakhlaoui@hotmail.com

0681828450
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Actief voor WijkWerkzaken en Blije Business.
Maar ook voor wijkkrant Korrespondent en de kinderkrant "Onze Wereld krant'

Johann van der Geest / WijkWerkZaken

Meer samenwerken. Delen van kennis en het durven vragen. Kruisbestuiving. Ik denk dat het
regelmatig samenkomen van organisaties dit kan bevorderen. Johann van der Geest

johann@wijkwerkzaken.nl

06 51282330
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben vaste vrijwilliger bij de Bsv de Hoogte ,ik doe veel in de zin van verhuur aannemen,notuleren bij overleggen en uitwerken,bar
werkzaamheden,activiteiten mede organiseren ,inspringen waar nodig,beheerstaken
Tevens ben ik voor 12 uur per week vrijwilligster bij het WIJ
waar ik de huiskamer doe en de boekenschatkist.

Wat ik probeer bij te dragen
De Bsv proberen toegankelijk te maken voor iedereen endat mensen zich welkom voelen
En ik pleit ervoor dat hier weer wat meer instanties komen te zitten voor de mensen uit de Hoogte.

Angelique van Alteren

dat we als organisaties samen mooie projecten kunnen aanbieden en dat het verschil tussen de
Indische buurt en Korrewegwijk minder groot worden. angelique van alteren

lovesomeone46@hotmail.com

0624946097
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WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Actief voor WijkWerkzaken en Blije Business.
Maar ook voor wijkkrant Korrespondent en de kinderkrant "Onze Wereld krant'

Johann van der Geest / WijkWerkZaken

Meer samenwerken. Delen van kennis en het durven vragen. Kruisbestuiving. Ik denk dat het
regelmatig samenkomen van organisaties dit kan bevorderen. Johann van der Geest

johann@wijkwerkzaken.nl

06 51282330

In Mooie Wijken maken wij dromen waar!

CONTA

NAAM: 

CONTACTGEGEVENS:

Naam: 
E-mail: 
Telnr.:

HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben vaste vrijwilliger bij de Bsv de Hoogte ,ik doe veel in de zin van verhuur aannemen,notuleren bij overleggen en uitwerken,bar
werkzaamheden,activiteiten mede organiseren ,inspringen waar nodig,beheerstaken
Tevens ben ik voor 12 uur per week vrijwilligster bij het WIJ
waar ik de huiskamer doe en de boekenschatkist.

Wat ik probeer bij te dragen
De Bsv proberen toegankelijk te maken voor iedereen endat mensen zich welkom voelen
En ik pleit ervoor dat hier weer wat meer instanties komen te zitten voor de mensen uit de Hoogte.

Angelique van Alteren

dat we als organisaties samen mooie projecten kunnen aanbieden en dat het verschil tussen de
Indische buurt en Korrewegwijk minder groot worden. angelique van alteren

lovesomeone46@hotmail.com

0624946097
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben medewerker Opvoeden en Opgroeien in de Huiskamer (Floreshuis). Ik werk hier namens Goeie Buurt.
De Huiskamer is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 - 11:30 geopend voor ouders uit de wijk.
Ze kunnen aanschuiven en kennismaken met andere ouders en hun kinderen kunnen spelen. 
Voor vragen over opgroeien en opvoeden kunnen ze bij ons terecht. Ook organiseren we activiteiten voor kinderen en ouders.
Op woensdagochtend wordt er een voorleesmorgen georganiseerd voor kinderen van 0-4 jaar. (Bij het Pand, Speeltuin DIB van 10-11:30)

Tamara Staring

Activiteiten organiseren voor kinderen uit de wijk. Hoe kunnen we elkaar hierin versterken. Welke 
behoeften hebben ouders en kinderen? Kunnen we hierin iets betekenen? Graag wil ik dat ouders 
uit de wijk weten dat wij er zijn en dat ze op een laagdrempelige manier kunnen aanschuiven bij 
ons met hun vragen over opvoeden/opgroeien.

Tamara Staring

tamara@goeiebuurt.nl

0621504891
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Werkzaam sinds 11 jaar in de wijk als buurtwerker. ik heb een uitgebreid netwerk in de wijk (Bewoners en organisaties)
Veel kennis op het gebied van regels en voorzieningen, preventief werken, vrijwilligerswerk
Goed op de hoogte van lopende projecten in de wijk.
Organiseer al jaren samen met een collega de netwerk lunches en Wij-Reizen door de wijk.

Josephine Hoeksema

Goed op de hoogte zijn van elkaar wat we doen, samen i.p.v.. naast elkaar.
Zo weinig mogelijk overlapping in werkzaamheden. Aansluiten bij behoefte van bewoner. Josephine Hoeksema

josephine.hoeksema@wij.groningen.nl

06-20019458
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WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben medewerker Opvoeden en Opgroeien in de Huiskamer (Floreshuis). Ik werk hier namens Goeie Buurt.
De Huiskamer is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 - 11:30 geopend voor ouders uit de wijk.
Ze kunnen aanschuiven en kennismaken met andere ouders en hun kinderen kunnen spelen. 
Voor vragen over opgroeien en opvoeden kunnen ze bij ons terecht. Ook organiseren we activiteiten voor kinderen en ouders.
Op woensdagochtend wordt er een voorleesmorgen georganiseerd voor kinderen van 0-4 jaar. (Bij het Pand, Speeltuin DIB van 10-11:30)

Tamara Staring

Activiteiten organiseren voor kinderen uit de wijk. Hoe kunnen we elkaar hierin versterken. Welke 
behoeften hebben ouders en kinderen? Kunnen we hierin iets betekenen? Graag wil ik dat ouders 
uit de wijk weten dat wij er zijn en dat ze op een laagdrempelige manier kunnen aanschuiven bij 
ons met hun vragen over opvoeden/opgroeien.

Tamara Staring

tamara@goeiebuurt.nl

0621504891
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Werkzaam sinds 11 jaar in de wijk als buurtwerker. ik heb een uitgebreid netwerk in de wijk (Bewoners en organisaties)
Veel kennis op het gebied van regels en voorzieningen, preventief werken, vrijwilligerswerk
Goed op de hoogte van lopende projecten in de wijk.
Organiseer al jaren samen met een collega de netwerk lunches en Wij-Reizen door de wijk.

Josephine Hoeksema

Goed op de hoogte zijn van elkaar wat we doen, samen i.p.v.. naast elkaar.
Zo weinig mogelijk overlapping in werkzaamheden. Aansluiten bij behoefte van bewoner. Josephine Hoeksema

josephine.hoeksema@wij.groningen.nl

06-20019458
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Ik ben werkzaam als beheerder van het Floreshuis. Ik maak bezoekers wegwijs in ons mooie wijkcentrum. Voor vragen over hulpverlening en activiteiten
in ons centrum kan ik je eventueel doorverwijzen naar de verschillende contactpersonen en hulpverleningsinstanties.
Ook begeleid ik de vrijwilligers die bij ons werkzaam zijn en probeer waar mogelijk hun persoonlijke ontwikkeling te helpen stimuleren.

Robbie Bish

Het Floreshuis is een ontmoetingsplaats. Een belangrijke taak taak ligt in het bieden van een fijne
plek waarin alle aspecten van wat leeft in de wijk en het signaleren ervan in een laagdrempelige
atmosfeer samenkomen. Ik wil daar heel graag aan meewerken.

robbie bish

r.bish@floreshuis.nl

06-45700734
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HOE BEN JE BETROKKEN IN DE WIJK? EN WAT KUN JIJ BIJDRAGEN?:

WAT IS JE IDEE OVER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAAR LIGT JE BEHOEFTE?:

Hoi! Als Coach Meedoen (reïntegratiecoach) begeleiden wij bewoners richting participatie middels Sociale Activering, Vrijwilligerswerk, Participatiebaan
of richting regulier werk. Betreft bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 27+ jaar en vaak met een bijstandsuitkering. We verwijzen ook
vaak door naar afdelingen binnen de gemeente. Als iemand een wijkactiviteit wil doen kunnen ze ook bij ons terecht.

Hier vind je info over een aantal trajecten zoals SA | P-baan | Basisbaan | Talentperron | Ervaring opdoen met Praktijkleren etc.
Link: https://gemeente.groningen.nl/hulp-bij-het-vinden-van-werk,

o.a. werkzaam op locaties WIJ Korreweg (Floreshuis) en WIJ Oosterpark (Heesterpoort 1).

Moskovia Groenewoud - Coach Meedoen - Gemeente Groningen

Voor mij is belangrijk om te weten wat er allemaal te doen is binnen de wijk zodat ik bewoners
daarop kan wijzen (werkplekken (onbetaald)/wijkactiviteiten. Graag ook over beweging/sporten in
brede zin omdat dit bijdraagt aan activering en stappen zetten. Liefst voor de smalle beurs..

Moskovia Groenewoud

moskovia.groenewoud@groningen.nl

06-15909954
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Sportwijk Oude Wijken is een van de projecten van het Groningse SportAkkoord die een gezamenlijke ambitie hebben om iedere inwoner van Groningen 
op eigen niveau met plezier te laten sporten en te bewegen. Kernpartners voor de Oude Wijken zijn SportCentrum Noord, WIJ Korreweg, de gemeente 
en Fight Academy Groningen. Ons doel is om samen met andere sport- en beweegaanbieders van de Oude Wijken een prachtige sportwijk te maken. Een 
wijk waarin iedereen, jong en oud, elkaar op een laagdrempelige manier kan ontmoeten om te sporten en bewegen en waar aandacht is voor gezonde 
voeding.  Met SportWijk Oude Wijken willen wij dan ook het bestaande aanbod in de wijk versterken, maar ook met partners uit de wijk vernieuwend 
aanbod ontwikkelen zodat dit aansluit bij de wensen en behoeften van de wijkbewoners. Daarvoor is het belangrijk dat wij elkaar kennen en elkaar 
weten te vinden zodat wij naar elkaar kunnen doorverwijzen en indien nodig gebruik kunnen maken van elkaars facaliteiten.

Wijkbewoners, verenigingen, scholen, welzijn- zorg en sociaal maatschappelijke organisaties uit de wijk met ideeën, een bepaalde behoefte aan sport en 
bewegen en/of die wat willen organiseren op het gebied van sport en bewegen kunnen bij Sportwijk Oude Wijken terecht voor ondersteuning op elk 
gebied.

SportWijk Oude Wijken

SportWijk Oude Wijken is ondergebracht is SportCentrum Noord. Naast onze kernpartners
Korreweg, SportCentrum Noord, Fight Academy Groningen staan wij open voor iedereen uit de 
wijk!

Agnes Groen, Sirano' t Zand en Chantal Molanus

info@sportcentrumnoord.nl

06 21 22 66 63

PROJECTEN
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De Open Club is voor bewoners uit de Oude Wijken hét ontmoetingscentrum op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en mentaal welbevinden.
De Open Club is voor professionals een broedplaats voor vraaggerichte vernieuwing en thema overstijgende interventies.   Maar bovenal is de Open Club 
dé plek waar mensen, jong en oud, zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten en talenten. Voor de Open Club is de verbinding met, en dus ook het 
investeren in, de jeugd van essentieel belang. Zij zijn immers de toekomst voor de wijk.  Wij bieden in de Open Club een veilige plek om bewoners van de 
wijk fysiek en mentaal sterk te maken. Dit doen wij door het aanbieden van allerlei laagdrempelige beweeg, sport en gezondheid gerelateerde 
activiteiten die passend zijn bij de vraag en de behoeften van de wijkbewoners en onze partners. Daarnaast bieden wij een leeromgeving aan om achter 
verborgen kwaliteiten en talenten te komen. Wij willen wijkbewoners het gevoel van betekenis en waardevol zijn (weer terug) geven. Dit alles met als 
doel om inwoners uit de wijk in hun kracht te zetten zodat zij met voldoende vertrouwen vervolgstappen kunnen maken richting onder meer het 
arbeidsproces.  Deze ambities zijn samen te vatten in de ambitie om van de Open Club  een sportief  en gezond wijkbedrijf te maken waar alle bewoners 
van de Oude Wijken terecht kunnen om zichzelf, elkaar en de Oude Wijken vooruit te helpen.

De Open Club 

Uitvalbasis van de Open Club is SportCentrum Noord. Partners zijn SportCentrum Noord, WIJ 
Korreweg, Fight Academy Groningen, Taekwondo Club Noord, gemeente en de andere 
wijkwerkbedrijven Edanz, Floreshuis en Groenhuis. 

Chantal Molanus, Sirano 't Zand, Agnes Groen

info@sportcentrumnoord.nl

06 27190768
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Wij zijn groep van bewoners die ondersteund door Grunneger Power en in samenwerking met het GroenHuis zich bezig houdt met het groener en 
duurzamer maken van de wijk. Onze groep bestaat uit zes mensen. Door onze inzet zijn er inmiddels 4 Wijk-energiecoaches actief in de wijk die buren 
adviseren hoe ze op laagdrempelige manieren energie en dus geld kunnen besparen. Op het moment zijn we druk met Het NK tegelwippen, het project 
'Tegel Eruit, Plantje Erin', het vergroenen van boomspiegels en ondersteunen we bewoners die hun straat willen vergroenen en verduurzamen. 

De Groene Korrewegwijk 

Locatie: De Wijk
Betrokken organisaties: Grunneger Power en het GroenHuis Daniele Toffoletto 

gdtoffo@gmail.com

0630256416
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activiteiten die passend zijn bij de vraag en de behoeften van de wijkbewoners en onze partners. Daarnaast bieden wij een leeromgeving aan om achter 
verborgen kwaliteiten en talenten te komen. Wij willen wijkbewoners het gevoel van betekenis en waardevol zijn (weer terug) geven. Dit alles met als 
doel om inwoners uit de wijk in hun kracht te zetten zodat zij met voldoende vertrouwen vervolgstappen kunnen maken richting onder meer het 
arbeidsproces.  Deze ambities zijn samen te vatten in de ambitie om van de Open Club  een sportief  en gezond wijkbedrijf te maken waar alle bewoners 
van de Oude Wijken terecht kunnen om zichzelf, elkaar en de Oude Wijken vooruit te helpen.

De Open Club 

Uitvalbasis van de Open Club is SportCentrum Noord. Partners zijn SportCentrum Noord, WIJ 
Korreweg, Fight Academy Groningen, Taekwondo Club Noord, gemeente en de andere 
wijkwerkbedrijven Edanz, Floreshuis en Groenhuis. 

Chantal Molanus, Sirano 't Zand, Agnes Groen

info@sportcentrumnoord.nl

06 27190768
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Het Krajicek Playground in de wijk De Hoogte is één van de winnaars van The Outdoor Generation. Dankzij de Nationale Postcode Loterij heeft de Krajicek
Foundation de kans gekregen om 10 bestaande Playgrounds te transformeren in duurzame, innovatieve en sportieve ontmoetingsplekken voor de hele
buurt. Maar liefst 21 Playgrounds dienden de aanvraag in en de gemeente Groningen is één van de gelukkige winnaars. We hebben inmiddels de
buurtparticipatie achter de rug en de eerste stap gezet in het ontwerpproces.

The Outdoor generation, renovatie playground de Hoogte

De Hoogte, terrein BSV de Hoogte (tussen Borgplein en Borgwal)
Betrokken organisaties:
- BSV de Hoogte, Wij-team (opbouwwerk, Jeugdwerk, kindercoachclub), Bslim (buurtsportcoach en
vakdocenten), Speeltuincentrale, Krajicek Foundation

Peter Mulder

p.mulder@groningen.nl

0650457715

In Mooie Wijken maken wij dromen waar!

CONTA

NAAM PROJECT:

PROJECTLEIDER:

Naam: 
E-mail: 
Telnr.:

OMSCHRIJVING PROJECT: 

LOCATIE EN EVENTUELE BETROKKEN ORGANISATIES UIT DE WIJK:

De basis van elk project is gestoeld op onze missie en visie én er wordt gewerkt met duidelijke doelen.
We stimuleren welzijn, zingeving en zelfredzaamheid van onze buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten of middels een participatiebaan nieuwe 
vaardigheden ontwikkelen, hun netwerken en kansen op betaald werk vergroten of zelfs hun eigen bedrijf opzetten.
Dit alles is in een schema vertaald welke als aparte bijlage wordt toegevoegd.

Diverse projecten o.a.: fietsreparatie/sociaal restaurant & keuken/naai atelier

Uitgangspunt is de eigen locatie. Tevens is samenwerking en uitwisseling zeer welkom om de 
projecten de ruimte te bieden en ze breed in de wijk uit te zetten. We zullen zeker de andere 
organisaties 'nodig hebben' om de zichtbaarheid van onze projecten te vergroten.

Lodewijk van Gaalen

lodewijk@edanzwijkbedrijf.nl

0644161943
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In Groningen willen we dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Zover zijn we echter nog niet. Kinderen die opgroeien in bijvoorbeeld de Noordelijke en
Oostelijke wijken van de Stad Groningen hebben in veel gevallen een kleinere kans op een gelukkig, gezond en perspectiefrijk leven dan kinderen die
opgroeien in een Zuidelijke wijk. De coronacrisis maakt dit eens te meer duidelijk. Door schooluitval ontstaan er (leer)achterstanden voor kinderen en
worden verschillen tussen kinderen groter. Het is de wens van het college om hier, samen met het onderwijs en andere partijen iets aan te doen.
Dit kunnen we onder andere doen door een stimulerende leeromgeving te bieden. Dit betekent soms differentiëren; kinderen hebben immers
wisselende onderwijsbehoeften. Voor sommige leerlingen kan intensiveren of uitbreiden van onderwijstijd bijdragen aan betere leerprestaties. We willen
daarom op meerdere onderwijslocaties in Groningen meer tijd en energie steken in de nieuwe generatie en richten ons daarom op een brede
sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling. Dat willen we doen door in en rond de schooltijden meer werk te maken van bewegen,
rekenen, taal, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en beroepsleven: de verlengde
schooldag.

Verlengde schooldag

Scholen voor primair onderwijs.
Kinderopvang organisaties
WIJ
Aanbieders voor de verlengde schooldag

Jelle Vogelzang

jelle.vogelzang@groningen.nl

0631645190
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De Open Club is voor bewoners uit de Oude Wijken hét ontmoetingscentrum op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en mentaal welbevinden.
De Open Club is voor professionals een broedplaats voor vraaggerichte vernieuwing en thema overstijgende interventies.   Maar bovenal is de Open Club 
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arbeidsproces.  Deze ambities zijn samen te vatten in de ambitie om van de Open Club  een sportief  en gezond wijkbedrijf te maken waar alle bewoners 
van de Oude Wijken terecht kunnen om zichzelf, elkaar en de Oude Wijken vooruit te helpen.
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Korreweg, Fight Academy Groningen, Taekwondo Club Noord, gemeente en de andere 
wijkwerkbedrijven Edanz, Floreshuis en Groenhuis. 

Chantal Molanus, Sirano 't Zand, Agnes Groen

info@sportcentrumnoord.nl

06 27190768
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Het Molukkenplantsoen is nu al een prachtig park, maar wordt nog niet door alle bewoners goed gebruikt. In de straten rondom het plantsoen wordt
door auto's hard gereden en mensen geven aan dat ze zich (voornamelijk 's avonds) niet veilig voelen in het park. Als reden voor deze onveiligheid wordt
verlichting genoemd, (drugs)overlast en slechte zichtlijnen door het groen in het park. Samen met bewoners en organisaties uit de wijk werken we aan
een prettig, aantrekkelijk en veilig plantsoen voor iedereen uit de wijk en gaan we aan de gang om de nu gefragmenteerde delen van het groen weer
opnieuw met elkaar te verbinden.

Molukkenplantsoen

Jorrit Albers

jorrit@bureaubuitendienst.nl

06-81254677
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Sportwijk Oude Wijken is een van de projecten van het Groningse SportAkkoord die een gezamenlijke ambitie hebben om iedere inwoner van Groningen 
op eigen niveau met plezier te laten sporten en te bewegen. Kernpartners voor de Oude Wijken zijn SportCentrum Noord, WIJ Korreweg, de gemeente 
en Fight Academy Groningen. Ons doel is om samen met andere sport- en beweegaanbieders van de Oude Wijken een prachtige sportwijk te maken. Een 
wijk waarin iedereen, jong en oud, elkaar op een laagdrempelige manier kan ontmoeten om te sporten en bewegen en waar aandacht is voor gezonde 
voeding.  Met SportWijk Oude Wijken willen wij dan ook het bestaande aanbod in de wijk versterken, maar ook met partners uit de wijk vernieuwend 
aanbod ontwikkelen zodat dit aansluit bij de wensen en behoeften van de wijkbewoners. Daarvoor is het belangrijk dat wij elkaar kennen en elkaar 
weten te vinden zodat wij naar elkaar kunnen doorverwijzen en indien nodig gebruik kunnen maken van elkaars facaliteiten.

Wijkbewoners, verenigingen, scholen, welzijn- zorg en sociaal maatschappelijke organisaties uit de wijk met ideeën, een bepaalde behoefte aan sport en 
bewegen en/of die wat willen organiseren op het gebied van sport en bewegen kunnen bij Sportwijk Oude Wijken terecht voor ondersteuning op elk 
gebied.

SportWijk Oude Wijken

SportWijk Oude Wijken is ondergebracht is SportCentrum Noord. Naast onze kernpartners
Korreweg, SportCentrum Noord, Fight Academy Groningen staan wij open voor iedereen uit de 
wijk!

Agnes Groen, Sirano' t Zand en Chantal Molanus

info@sportcentrumnoord.nl

06 21 22 66 63
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BIEDEN?:

Gemeente Groningen

Maartje Keijzer

maartje.keijzer@groningen.nl

06 55498805

kindvriendelijk werken,
kansen voor kinderen,
kinderwijkstemdag

schuldenvrije wijk de Hoogte
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gemeente groningen - directie Werk en Participatie

De (KIK/ meedoen) coaches van W en P hebben al veel contacten in de wijk, maar dat kan
natuurlijk altijd nog verder worden versterkt en uitgebreid. Te bieden? enthousiaste coaches met
kennis op het gebied van de arbeidsmarkt en van scholing/participatie/trajectaanbod.

Miranda de Vries

Miranda.de.vries@groningen.nl

06-52007464

Directie Werk en Participatie begeleidt mensen met een uitkering naar werk of als werk (nog) niet haalbaar is naar scholing of participatie.
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Werkpro Locatie: Stee in Stad

Wij bieden werkplekken voor mensen die in de wijk woonachtig zijn. Graag sluit ik hierbij aan om
te kijken wat er in de wijk gebeurt en leeft. Zodat wij deze informatie kunnen verstrekken aan
hotelgasten.

Kimberly Nicolai

k.nicolai@werkpro.nl

0629500807

Stee in stad is een werkervaringsproject voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Stee in Stad is een wijk-hotel en onderdeel van Werkpro.
Wij tellen 12 kamers in 3 bovenpanden in de Korrewegwijk. Werkpro is voor iedereen die (weer) werken wilt. Stee in stad is een afwisselende werkplek.
Van receptie werkzaamheden tot het schoonmaken van hotelkamers.
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Blije Business

Wat we hebben te bieden is het podium. Een bereik van ongeveer 500
ondernemers/wijkbewoners. Wij hebben sprekers (tips) nodig die probono een workshop willen
geven over onderwerpen die boeiend zijn voor ondernemers en die ze verder helpt.

Johann van der Geest

info@blijebusiness.nl

06 51282330

Blije Business is een groep ondernemers die initiatieven ontplooit op het gebied van ondernemerschap in de wijken Korrewegwijk en De Hoogte.
Het doel is het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap en het inzetten van de kracht van ondernemers voor de wijken en wijkbewoners.
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Odensehuis groningen

betere samenwerking met het wij -team betreffende ouderen. wij bieden twee lokaties waar
deelnemers kunnen inlopen tussen 10.00 uur-16.00 uur en activiteiten worden aangeboden .

marjolein Hoolsema

info@odensehuisgroningen.nl

0645373932

inloophuis voor mensen met geheugenverlies en dementie en hun naasten.
Op de Gorechtkade 146-148 en de Molukkenstraat 200 Groningen
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WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten)

Absoluut. nodig: netwerk, ideeën en thema's om samen aan te werken. Te bieden: studenten en 
onderwijs.

Harald Hilbrants

harald.hilbrants@groningen.nl

0627179902

Student en samenleving verbinden, dat is de gedachte achter Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Bij WIJS geloven we namelijk dat iedereen van 
elkaar kan leren! Studenten zetten zich namens WIJS op allerlei vlakken in, voor en met inwoners van Groningen.  Op deze manier doen ze 
praktijkervaring op, dragen ze bij aan de stad, én krijgen ze studiepunten. WIJS heeft verschillende steunpunten waarbij studenten helpen en 
ondersteuning bieden. (bron: www.wijsgroningen.nl)

In de Korrewegwijk/de Hoogte doen we verschillende activiteiten: zo hebben we bijvoorbeeld 2 dagen in de week spreekuren in het Floreshuis  doen 
8-10 studenten onderzoek onder de noemer de Gezonde Stad

WIJS is een samenwerking tussen de gemeente Groningen, WIJ Groningen, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit, Noorderpoort en Alfa-College
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Basisschool het Karrepad

Ja. Meer verbinden met alle partners in de wijk. Activiteiten die bijdragen aan talentontwikkeling. 
Ondeklkab beschikbaar naschools voor kinderen en organisaties uit de wijk. Uitbreiden van onze 
verlengde schooldag.

Liza Huizen en Bernou Feitsma

l.huizen@o2g2.nl en b.feitsma@o2g2.nl

06-39440332 (Bernou)

Het Karrepad biedt activiteiten en projecten (ontdeklab, vsd, vve, brugfunctionaris) aan die bijdragen aan het kansrijk opgroeien, waarbij het vergroten 
van reken- en taalvaardigheid en het ontwikkelen van talenten centraal staat.
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MVC Jasmijn

we werken al samen met het Groenhuis. Samenwerking vooral gericht op participatie Alice Thijs

a.thijs@jasmijn.info

0505733319

doelgroep is vrouwen in de gemeente Groningen.
We bieden cursussen aan en hebben tal aan projecten in de keten Taal - Participatie - Arbeid waarin we vooral wijkgericht werken en vrouwen toeleiden
naar activtieten in de eigen wijk, opleiding en of arbeid.
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het GroenHuis (WerkPro)

Wij kunnen bij andere organisaties helpen hun ruimtes op te knappen/objecten te ontwikkelen
met ons klus-team. Verder staan wij altijd open voor samenwerking zo als die zich ook organisch al
aandienen. Samen maken we de wijk mooier, dat doen we met iedereen!

Hendrieke Ritsema

h.ritsema@werkpro.

0611689000

Het GroenHuis is het wijkbedrijf waarbij het draait om groen én doen. Onder deze noemer zijn wijkbewoners aan de slag om de wijk een stukje groener
te maken. We hebben een kringloopwinkel, moestuinen, het reparatiecafé Fix 'M, technische werkplekken (ook voor de buurt), een klus-team en wat
creatievelingen die de boel opfleuren. Ook hebben wij een productielijn waarbij we o.a. moestuinbakken en bankjes verkopen. Dit kan voor zowel
buurtbewoners als voor organisaties.
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SKSG

Ik heb behoefte om meer te weten over alle partners in de wijk met wie we samen kunnen werken 
om de beste kansen voor alle kinderen te creeren.
Wij hebben expertise te bieden, kunnen bijdragen aan activiteiten in de wijk en willen meedenken.

Caroline Schaminee

c.schaminee@sksg.nl

06 38698392

Wij bieden kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in heel Groningen en het Westerkwartier.
De kindertijd is cruciaal voor de ontwikkeling van een mens. Daarom zorgen wij er samen met ouders voor dat hun kind de allerbeste zorg en 
ontwikkelkansen krijgt, in een veilige en vertrouwde omgeving. Persoonlijke aandacht voor de kinderen vinden we het allerbelangrijkst. Wij willen gelijke 
kansen voor alle kinderen.
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Gebiedsteam Oude Wijken, Gemeente Groningen

Ga met ons in gesprek, of we komen bij je langs! Frank Brander

frank.brander@groningen.nl

0638544815

Het gebiedsteam is het gezicht van de gemeente in de wijken. En het gezicht van de wijken in de gemeente. Via de gebiedsteams worden ideeën en
initiatieven vanuit de wijk samengebracht met de opgaves van de gemeente. Elk gebied (stadsdeel, wijk en buurt) is anders. Afhankelijk van het karakter
van het gebied, de feiten en cijfers die we kennen en de energie in het gebied bepalen we de rol van de gemeente en wordt samen de gebiedsagenda
gemaakt.

Het gebiedsteam werkt in de Indische buurt en De Hoogte aan de Wijkvernieuwing en de RegioDeal met heel veel projecten in de Mooie Wijken. Dat
doen we altijd samen met partijen en bewoners in de wijken.

Wie zijn wij? Nienke Alkema, Ulie Glas, Robert Kuiper, Frank Brander, Anna Bloem, Maartje Keijzer, Boud Geerdes, Bonne Koks, Miranda de Vries, Peter
Mulder, Harry Annen, Joost Nussy.
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Cooperatie GoeieBuurt

Wat hebben we nodig: enthousiaste mensen die GoeieBuurt een warm hart toe dragen en mee 
willen doen. 

Wat heb je te bieden: ondersteuning bij je idee of vraag, tijd, groot netwerk, financiele middelen 

Kris@goeiebuurt.nl

kris@goeiebuurt.nl

06 198 48 706

GoeieBuurt is een coöperatie, ofwel samenwerkingsverband van bewoners die zich inzetten voor de Korrewegwijk en De Hoogte. Samen met buren die 
de wijk een warm hart toedragen maken we het leven in onze buurt leuker, veiliger en mooier maken door initiatieven te ontwikkelen en buren te 
ondersteunen bij hun wens, behoefte, (hulp)vraag of idee. 

Onze visie is dat er met 18.500 mensen in de wijk wonen, een enorme groep mensen met elk hun eigen talent, behoefte, wens of idee. Iedereen kan 
meedoen en kan ons vragen. Wil je wat doen in je straat of buurt? Heb je hulp nodig? Wil je deelnemen aan een activiteit? Kleding ruilen of samen 
wandelen? Je foto’s exposeren, iets organiseren of meepraten wat er verbeterd kan worden? Neem contact met ons op en we helpen je verder! 

In Mooie Wijken maken wij dromen waar!

CONTA

NAAM: 

CONTACTGEGEVENS:

Naam: 
E-mail: 
Telnr.:
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contact@edanz.nl

0621880324



In Mooie Wijken maken wij dromen waar!

CONTA

NAAM ORGANISATIE:

CONTACTGEGEVENS:

Naam: 
E-mail: 
Telnr.: 

WAT DOET JE ORGANISATIE (ACTIVITEITEN/ PROJECTEN /DOELGROEP)?:

WIL JE MEER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAT HEB JE NODIG EN WAT HEB JE TE 
BIEDEN?:

Cooperatie GoeieBuurt

Wat hebben we nodig: enthousiaste mensen die GoeieBuurt een warm hart toe dragen en mee 
willen doen. 

Wat heb je te bieden: ondersteuning bij je idee of vraag, tijd, groot netwerk, financiele middelen 

Kris@goeiebuurt.nl

kris@goeiebuurt.nl

06 198 48 706

GoeieBuurt is een coöperatie, ofwel samenwerkingsverband van bewoners die zich inzetten voor de Korrewegwijk en De Hoogte. Samen met buren die 
de wijk een warm hart toedragen maken we het leven in onze buurt leuker, veiliger en mooier maken door initiatieven te ontwikkelen en buren te 
ondersteunen bij hun wens, behoefte, (hulp)vraag of idee. 

Onze visie is dat er met 18.500 mensen in de wijk wonen, een enorme groep mensen met elk hun eigen talent, behoefte, wens of idee. Iedereen kan 
meedoen en kan ons vragen. Wil je wat doen in je straat of buurt? Heb je hulp nodig? Wil je deelnemen aan een activiteit? Kleding ruilen of samen 
wandelen? Je foto’s exposeren, iets organiseren of meepraten wat er verbeterd kan worden? Neem contact met ons op en we helpen je verder! 



In Mooie Wijken maken wij dromen waar!

CONTA

NAAM ORGANISATIE:

CONTACTGEGEVENS:

Naam: 
E-mail: 
Telnr.: 

WAT DOET JE ORGANISATIE (ACTIVITEITEN/ PROJECTEN /DOELGROEP)?:

WIL JE MEER SAMENWERKEN IN DE WIJK? WAT HEB JE NODIG EN WAT HEB JE TE 
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Floreshuis - Huis van de wijk

We willen expertise delen met organisaties die zich bezig houden met bovenstaande thema's.
We willen vragen en behoeften van wijkbewoners doorgespeeld krijgen mbt werken en leren en
activiteiten.

Gijs Jansen en Lily Lanser

g.jansen@florehuis.nl info@burolanser.nl

0612988184 en 0615021615

Floreshuis 2021; stimuleren maatschappelijk meedoen door middel van het in co-creatie met bewoners opzetten van activiteiten en het aanbieden van
vrijwilligerswerk en werk-leertrajecten:

Peilers:
1. Toeleiding naar werk door: werk-leertraject horeca voor studenten en wijkbewoners isw samenwerking Alfa College en werk-leertraject schoonmaak
i.s.w. Visschedijk.
2. Stimuleren van meer bewoners contact door organiseren van nieuwe laagdrempelige activiteit. Isw met Goeie Buurt halen we de vraag op bij
bewoners. Nieuwe activiteiten: Talkshow (bijv. over vriendschap/eenzaamheid/afscheid etc) en huiskamerconcerten (isw Vrijdag) voor artiesten in de
wijk. Werkgroepen bestaan uit studenten en wijkbewoners. In september willen we een openingsfeest organiseren.
3. Armoedelab; we vormen een team van studenten van diverse studierichtingen. A.d.h.v. een “design thinking” proces gaan studenten vanaf september,
1 dag in de week, vragen ophalen en komen met voorstellen die voorgelegd worden aan een denktank en ervaringsdeskundigen en een denktank van
ervaringsdeskundigen uit de wijk. Wat willen we bereiken met het Armoedelab? a. Een andere kijk op armoede b. Het opgang brengen van een creatief
proces c.Vastleggen van de opgehaalde ervaringen en verhalen
4. Toegankelijker maken van het Floreshuis, door het aanbrengen van een extra ingang aan de voorzijde en door het in co-creatie met bewoners
ontwerpen en maken van een nieuw terras.
5. Samenwerken met de wijk met als doel synergie creëren en eigenaarschap.
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SportCentrum Noord

SportCentrum Noord wil een plek zijn voor en door de wijk om in beweging te komen en te blijven. 
Wensen en behoeften van de wijk horen wij graag zodat wij met elkaar een passend beweeg 
aanbod kunnen bieden waar iedereen zich prettig en comfortabel bij voelt.

Agnes Groen, Sirano 't Zand, Chantal Molanus

info@sportcentrumnoord.nl

06 21 22 66 63

Een beetje verscholen op industrieterrein de Hoogte kun je SportCentrum Noord vinden. Het is een uniek plekje waar van alles op het gebied van sport, 
bewegen, weerbaarheid en gezondheid plaats vindt.  Het SportCentrum Noord is er voor jong én oud. Ons doel is dat iedereen zich welkom voelt en op 
zijn/haar eigen niveau kan meedoen. Plezier hebben in en elkaar ontmoeten vinden wij dan ook minstens zo belangrijk! 
Overdag biedt het SportCentrum onderdak aan de Open Club en kun je bij het SportCentrum terecht voor allerlei sport, spel & beweegactiviteiten en 
(weerbaarheids)trainingen die voor en door de wijk worden opgezet en georganiseerd. In de avonduren wordt het SportCentrum gebruikt door Fight 
Academy Groningen waar je kunt boksen en kickboksen of taekwondo kunt beoefenen bij Taekwondo Club Noord en bij Schermcentrum Noord kunt 
leren schermen. Deze drie verenigingen werken nauw met elkaar samen en helpen graag mee met het organiseren van workshops en specifieke 
sportmiddagen voor en door de wijk.

Projecten die binnen SportCentrum Noord worden uitgevoerd zijn SportWijk Oude Wijken en de Open Club. 
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Het Pand

Wij werken heel prettig samen met het WIJ-team, Speeltuincentrale, Floreshuis, 
Groenhuis, Goeie Buurt en de Gemeente Groningen.
Door de jarenlange presentie zijn we een soort onderdeel van de wijk geworden. 

Jan Waanders

info@pandvoordewijk.nl
06-24718613

Wij zijn een beetje een rare kerk. Niet voor onszelf, maar voor de wijk. Graag willen wij meewerken aan de bloei van de wijk. Dat kan via 
huiswerkbegeleiding, meedoen aan Kinderdromen of op veel andere manieren. Wij willen graag een lichtpuntje zijn voor de kinderen, tieners 
en volwassenen. 
Op zondag is er een gemeenshap van wijkbewoners die bij elkaar komt. Vanuit deze gemeenschap worden ook weer allerlei initiatieven 
bedacht. Denk aan kookavonden, kledingruilbeurs etc.
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gemeente Groningen

Verbinding zoeken met bewoners, ophalen waar behoefte aan is?
Verding zoeken met wijkwerkbedrijven, om afstemming te zoeken en ophalen waar behoefte aan 
is. Gemeente heeft een groot netwerk, deze wil ik graag delen met wijkbewoners en wijkpartijen. 

Brigitte Brouwer 

brigitte.brouwer@groningen.nl

0646992015

De gemeente helpt bewoners bij het vinden van werk. Of men nu een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering heeft, of niet. De bewoner krijgt begeleiding, tips 
en sollicitatietraining. De bewoners kunnen ook gebruik maken van de vacatures en de contacten van de gemeente met uitzendbureaus.

Wanneer betaald werk nog niet mogelijk kan de gemeente bewoners begeleiden naar een participatiebaan. Tijdens een p baan doet men werkervaring 
op met behoud van uitkering. Bewoners kunnen zich ontwikkelen richting werk en werkt samen met leuke collega's.

Met de Basisbaan biedt de gemeente werk voor mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Een Basisbaan bestaat uit diverse taken in wijken 
en/of dorpen. Deze taken zijn door bewoners, organisaties en bedrijven aangedragen en worden anders niet uitgevoerd.
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Directie Werk en Participatie - Gemeente Groningen

Nodig: kennis van de verschillende initatieven in de wijk en de organisaties en mensen die hier bij 
betrokken zijn. Te bieden: Bij Directie Werk en Participatie is veel kennis en ervaring op het gebied 
van scholing, werk en participatie. Deze kennis willen we graag delen.

Miranda de Vries

miranda.de.vries@groningen.nl

06-52007464

De coaches van Directie Werk en Participatie begeleiden inwoners naar werk, scholing en activering.



STA JE ER NIET  
TUSSEN? 

mail dan naar:
info@mooiewijken.nl


