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CDKM: WIJS GRONINGEN
Het bedrag vanuit City Deal Kennis
Maken is besteed aan het project WIJS
(Wijk Inzet door Jongeren en Studenten).
WIJS Verbindt studenten met bewoners
uit Groningen door onderzoek in de
praktijk, ondersteuning aan bewoners en
activiteiten.
HET BIEDT STUDENTEN:
- waardevolle praktijkervaring
- een andere blik op de samenleving
HET BIEDT BEWONERS:
- gebruik van kennis en talenten van de studenten
- een fysieke plek in de wijk Paddepoel waar studenten 5 dagen per
week bewoners kunnen helpen met hun vragen.
WIJS bestaat inmiddels 3 jaar en heeft binnen deze tijd meer dan
3000 studenten ingezet in de Groningse samenleving.
DOELEN VOOR 2019:
1. resultaten van de onderzoeken en projecten laagdrempelig terugkoppelen aan bewoners in de stad.
Door: het ontwikkelen van een online platform dat de naam Open
Onderzoek Groningen gaat krijgen. Op dit platform wil WIJS bewoners
laten kennismaken met onderzoek en projecten in de wijken.
2. Samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen aangaan en
intensiveren. De eerste stappen zijn hierin gezet. De Wetenschapswinkels van de RUG en WIJS delen kennis en zijn inmiddels gestart met
een aantal gezamenlijke projecten.

AKKOORD VAN GRONINGEN
Het Akkoord van Groningen is opgericht in 2009 als
samenwerkingsverband tussen Gemeente Groningen,
Provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen,
Hanzehogeschool Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, MBO instellingen Alfacollege en Noorderpoort college (sinds 2019)
De MISSIE van het Akkoord van Groningen is het
versterken en profileren van kennisstad Groningen, het
laten groeien van het innovatieve bedrijfsleven en het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken
in stad en regio.
STRATEGISCHE THEMA’S:

ENERGIE, HEALTHY AGEING & DIGITAL SOCIETY
In 2019 wordt elk thema concreet uitwerkt om de
strategische opgave van het Akkoord van Groningen daadwerkelijk te operationaliseren.
PROJECTEN
HEALTHY AGEING:

Eerste rookvrije stad van Nederland

ENERGIE:

VN Klimaat instituut,
Global Center on Adaptation

TALENT:

Campus Groningen, Talent Web Groningen, WIJS

INTERNATIONALISERING:

International Welcoming Center North (IWCN)

RANDVOORWAARDELIJKE THEMA’S:

Internationalisering, Lobby,
Binding van Talent, Innovatie

