
Tussenrapportage najaar 2022
Regio Deal 
Groningen Noord 



2

Inhoudsopgave

Inleiding           3

Actielijn maatschappelijk meedoen       10

Actielijn prettig en veilig samenleven       18

Actielijn kansen voor kinderen        25

Actielijn wijkontwikkeling versterken       30

Financiële stand van zaken         31



3

Het gaat overwegend goed met de stad Groningen. Groningen is een aantrekkelijke stad, 
waar mensen prettig, gezond en veilig wonen, werken, recreëren en verblijven. Helaas is 
dit niet voor  iedereen vanzelfsprekend. Hoewel de cijfers laten zien dat de stad het onder 
de gunstige economische omstandigheden van de laatste jaren goed heeft gedaan, wordt 
ook duidelijk dat niet alle wijken hier evenveel van konden profiteren. Tussen de wijken 
met relatief veel draagkracht en de meer kwetsbare wijken in Groningen blijft er een kloof 
bestaan, en bovendien is die kloof de laatste jaren groter geworden.

Een belangrijk deel van deze meer kwetsbare gebieden liggen aan de noordkant van de 
stad, acht buurten en wijken met circa 60.000 inwoners. Om te voorkomen dat Vinkhuizen, 
Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, Indische buurt, De Hoogte, Professorenbuurt en de 
Oosterparkwijk verder wegzakken is een grotere inzet op een integrale aanpak hard nodig. 
Daarom zijn we gestart met de wijkvernieuwing in twee van deze wijken. Met de Regio Deal 
Groningen-Noord geeft de Rijksoverheid een impuls voor een samenhangend programma 
voor de langjarige ontwikkeling in deze buurten en wijken.

Analyse 
Groningen-Noord omvat verschillende 
typen stadswijken, maar de problematiek 
die zich voordoet is vergelijkbaar: armoede, 
gezondheid, opleiding, werkloosheid, 
veiligheid, ondermijning, zelfredzaamheid 
en woonkwaliteit. Dit is terug te zien in de 
Basismonitor van de gemeente Groningen. 
De achterstand uit zich in een lage score 
voor algemene leefbaarheid en veiligheid. 
Van de bewoners voelt 23% zich wel 
eens onveilig in de buurt (tegenover 15% 
stedelijk), 24% is laagopgeleid (tegenover 
18% stedelijk) en het percentage minima 
bedraagt 29% (18% stedelijk). Uit analyses 
blijkt dat in Groningen-Noord meer 
ondermijning plaatsvindt. Bewoners van 
Groningen-Noord leven daarnaast zelfs 
gemiddeld 7 jaar korter, en leven 19 jaar 
langer in ongezondheid dan gemiddeld. En 
in sommige wijken groeit bijna 50% van de 
kinderen op in armoede.

Inleiding

Daarnaast blijkt uit de basismonitor van de 
gemeente Groningen nadrukkelijk dat vooral 
op de thema’s rondkomen, opgroeien, 
gezondheid, meedoen, samenleven en 
veiligheid Groningen-Noord achterblijft 
bij het stedelijk gemiddelde. Deze thema’s 
vormen de basis voor de gekozen aanpak: 
vier actielijnen met geformuleerde 
doelstellingen en interventies.
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Met de Regio Deal Groningen-Noord willen het Rijk en de gemeente de brede welvaart 
en algemene leefbaarheid in Groningen-Noord over 10 jaar dichter bij het stedelijk 
gemiddelde brengen. Hoewel dit voor de verschillende wijken, buurten en soms ook 
straten een net iets andere aanpak vraagt, is dit een gebiedsoverstijgende opgave. De 
Regio Deal bevat een impuls van 30 miljoen euro verdeeld over 2021 en 2022, met een 
uitlooptijd tot 2024. Het Rijk en de gemeente dragen beide 15 miljoen bij. 

De effecten van deze investering zijn gericht op de langjarige ontwikkeling en versteviging 
van Groningen-Noord, en worden daarom ook op die manier gemonitord en geëvalueerd.

Doel en reikwijdte
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Programmabureau Wijkontwikkeling en 
Wijkvernieuwing

Met de komst van het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid zetten we vanuit 
het Programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing in op het samenbrengen 
van de governance binnen één sturingsmodel. Met Groningen-Noord als hetzelfde 
geografische gebied van de Regio Deal als het Stedelijk focusgebied van NPLV is dat 
niet meer dan logisch. Met de integrale benadering van het NPLV zien we intern ook 
een stevige betrokkenheid van directies in het sociaal domein, fysiek domein, veiligheid 
en energie in Groningen-Noord.

In januari 2022 zijn we gestart met het Programmabureau Wijkontwikkeling en 
Wijkvernieuwing. Hiermee zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van het 
gebiedsgericht werken in de Gemeente Groningen. Deze organisatieontwikkeling 
is ingezet vanwege de intensivering van de aandacht voor de noordelijke wijken. 
Het Rijk is met het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid en het 
Nationaal Programma Groningen een belangrijke aanjager voor investeringen. Het 
Programmabureau brengt dit samen, en zorgt er voor dat we slagvaardig in onze 
wijken en dorpen aan de slag kunnen. De uitvoering van het programma voor de Regio 
Deal Groningen Noord coördineren we vanuit het Programmabureau Wijkontwikkeling 
en Wijkvernieuwing.

Governance 
De governance is op integrale wijze ingericht: naast een overleg waarin de directieleden 
van alle betrokken directies plaatsnemen is er een Stuurgroep Wijkvernieuwing 
waarin drie wethouders plaatsnemen. De wijkwethouders evenals de wethouders 
wijkvernieuwing zijn lid van de stuurgroep.

Wethouder Bloemhoff Wethouder Eikenaar Wethouder Van Niejenhuis
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Lokale Alliantie
We vinden ook dat we onze 
maatschappelijke partners beter en 
intensiever bij de wijkaanpak moeten 
betrekken. Sterker nog: onze ambitie 
is dat we gezamenlijk aan de lat staan 
voor het dichten van de kloof. Alleen 
met een hechte coalitie van bewoners, 
gemeente, woningcorporaties, politie, 
welzijnsorganisaties, werkgevers, onderwijs 
en het Rijk kunnen we het verschil maken. 
Op wijkniveau gebeurt dit overigens 
al goed; de mensen en professionals 
weten elkaar daar over het algemeen 
goed te vinden. Maar hoe organiseren 
we échte doorbraken? Hoe kunnen we 
de wijkbedrijven verder ontwikkelen? 
Hoe kunnen we met werkgevers en 
onderwijsinstellingen perspectief 
op werk bieden voor de kinderen in 
deze wijken? Hoe organiseren we een 
effectieve aanpak gericht op preventie en 
veiligheid samen met gemeente, politie 
en welzijnsinstellingen? Om met deze en 
andere vragen aan de slag te gaan willen 
we een maatschappelijke coalitie in het 
leven roepen die zich gedurende een lange 

periode committeert aan de wijkaanpak. 
In de loop van 2022 zijn hiervoor de eerste 
gesprekken gevoerd en duidelijk is dat 
onze partners de problematiek herkennen 
en ook erkennen dat we alleen met een 
gezamenlijke inzet het verschil kunnen 
maken. In januari komt de coalitie voor het 
eerst bijeen, onder voorzitterschap van 
burgemeester Schuiling. Hiermee sluiten 
we aan bij de wens van het Rijk om in 
het kader van het Nationaal Programma 
Leefbaarheid & Veiligheid maatschappelijke 
allianties te vormen. Een belangrijke 
taak van de maatschappelijke coalitie zal 
zijn om samen een programma voor de 
aanpak van de noordelijke wijken voor 
de komende 15 à 20 jaar te maken. De 
coördinatie ligt bij het Programmabureau 
Wijkontwikkeling & Wijkvernieuwing. De 
huidige uitvoeringsprogramma’s voor 
de wijken en het uitvoeringsprogramma 
Regio Deal vormen daarvoor de basis. 
Deze maatschappelijke coalitie speelt een 
belangrijk rol in een mogelijk vervolg in een 
nieuwe tranche Regio Deal.
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Coalitieakkoord
Op maandag 13 juni is het nieuwe 
coalitieakkoord ‘Het begint in Groningen, 
voor wat echt van waarde is’ gepresenteerd. 
Om de bewoners en organisaties in de 
wijken het vertrouwen te geven dat onze 
inzet door zal gaan, hebben we in het 
coalitieakkoord structureel middelen 
beschikbaar gesteld om de wijkvernieuwing 
langjarig te borgen. Er komt een opschaling 
van de aanpak waarmee de wijkvernieuwing 
wordt verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, 
de Oosterparkwijk (Regio Deal-wijken) en 
Lewenborg. Voor deze wijken komt meer 
geld beschikbaar op de korte termijn om zo 
een doorbraak te realiseren.

Om gelijke kansen mogelijk te maken 
moet de ongelijkheid in de gemeente 
worden aangepakt en moet de kloof 
tussen verschillen in levensverwachting en 
gezondheid worden gedicht. 

De coalitie versnelt en verbreedt de aanpak 
van de noordelijke wijken en investeert 
in sociale samenhang.  We hebben 
afgesproken dat we in de gemeentelijke 
beleidsprogramma’s in het bijzonder 
aandacht besteden aan de noordelijke 
wijken. Zo wordt het beheer van de 
openbare ruimte in de noordelijke wijken 
naar een hoger niveau getild en gaan we 
onze middelen gericht op groenparticipatie 
het eerst inzetten in deze wijken. Met 
WarmteStad breiden we het warmtenet 
verder uit in het noordwesten van de stad 
en sluiten we aan bij de wijkvernieuwing. 
In ons Integraal Huisvestingsplan worden 
de komende jaren de scholen in vooral de 
noordelijke wijken vernieuwd en vanuit de 
directie Werk & Participatie trekken we de 
wijken in en starten vier van de vijf nieuwe 
teams van werkcoaches in de noordelijke 
wijken.
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We hebben gemerkt dat de gevolgen van 
corona op meerdere fronten zichtbaar zijn. 
Als eerste zijn de gevolgen voor mensen 
in de wijken waar de Regio Deal zich op 
richt merkbaar. Gezinnen die het al moeilijk 
hebben en waar problemen zich opstapelen 
waren in coronatijd extra kwetsbaar. Dit 
heeft bijvoorbeeld de achterstanden van 
kinderen op school vergroot en het verschil 
tussen de noordelijke stadswijken en de rest 
van de stad vergroot. De recente stijgende 

Gevolgen externe factoren voor de aanpak: 
corona, energie, arbeidsmarkt

Woningcorporatie, bewonerscoöperatie en gemeente delen samen 
isolatiematerialen uit 

Bij het uitvoeren van programma’s gericht 
op wijkontwikkeling en -vernieuwing zagen 
we dat participatieprocessen door Corona 
ingewikkelder werden. Het was uiteraard 
moeilijker om mensen te bereiken en 
bijeenkomsten te organiseren. Dit heeft bij 
flink wat projecten tot vertraging geleid. 
Om toch elkaar digitaal te kunnen treffen 
is er geïnvesteerd in nieuwe werkwijzen 
en methodes. Zo zijn via de ‘Stem van 
Groningen’ meerdere participatieprojecten 
digitaal begeleid, waaronder de 
herinrichting van openbare ruimte in 
Selwerd (www.stemvan.groningen.nl). 

Ook merken we de gevolgen van de 
overspannen arbeidsmarkt: het is moeilijk 
om geschikt personeel te vinden voor 
bepaalde werkzaamheden. In de wijken 
willen we vaste gezichten hebben voor de 
herkenbaarheid, het vertrouwen en een 
betrokken structurele inzet. Dit doen we 
door de projectleiders Wijkvernieuwing 
intern aan te stellen. Daarnaast hebben 
we de slag gemaakt om bewoners uit de 
wijk in een coördinerende, organiserende 
en uitvoerende rol te zetten. Betaald 
als professional, om zo bij te dragen 
aan de doelstellingen van de actielijn 
Maatschappelijk meedoen.

energieprijzen hebben een zelfde weerslag 
op de kloof tussen de noordelijke wijken en 
de rest van de wijken. De energiearmoede 
is groot, ondanks de maatregelenpakketten. 
Verschillende wijkbedrijven en 
bewonerscollectieven kloppen aan om te 
helpen in de ondersteuning. Maar ook zij 
kampen met stijgende energierekeningen. 
Deze onzekerheid is nog niet meegenomen 
in de stand van zaken van de actielijnen en 
de financiering.
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In het Uitvoeringsprogramma voor de Regio 
Deal is afgesproken dat we jaarlijks een 
voortgangsrapportage opstellen waarin we 
ingaan op de (financiële) stand van zaken 
van de diverse actielijnen van de Regio Deal. 
Eens per vier jaar evalueren we uitgebreid 
de effecten van de diverse maatregelen 
op de ontwikkeling van de brede welvaart 
conform de in het uitvoeringsprogramma 
gestelde doelen. In deze tussenrapportage 
geven we weer wat de huidige (financiële) 
stand van zaken is en lichten we verschillende 
projecten per actielijn uit. In de bijgaande 
uitvoeringsprogramma’s ’22-’23 van Selwerd 
en Indische buurt / De Hoogte laten we onze 
inzet van de wijkvernieuwing zien.

Stand van zaken
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• Het aandeel niet werkende 
werkzoekenden daalt minimaal tot 
12% (momenteel ligt dit percentage 
in Groningen Noord tussen de 5-22%, 
tegen een stedelijk gemiddelde van 10%); 

• Het aandeel van de huishoudens 
dat aangeeft moeite te hebben met 
rondkomen daalt minimaal tot 12% (nu 
4-15%, stedelijk gemiddeld 7%); 

• De ervaren gezondheidsbelemmering bij 
dagelijkse werkzaamheden (bijv. school, 
werk, huishouden, sociale activiteiten) 
daalt tot minimaal het stedelijk 
gemiddelde van 29% (nu 24-38%); 

Doelstellingen 2030
• Het percentage bewoners dat zegt (zeer) 

tevreden te zijn over de manier waarop 
hij of zij meedoet in de Groningse 
samenleving stijgt tot tenminste 75% (nu 
72-78%, stedelijk gemiddeld 78%); 

• Het percentage bewoners dat zegt zich 
in de afgelopen 12 maanden (wel eens) 
actief te hebben ingezet voor de eigen 
woonbuurt neemt toe tot minimaal 25% 
(nu 19-31%, stedelijk gemiddeld 28%).

Actielijn maatschappelijk meedoen
Doel van Maatschappelijk Meedoen is om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in staat 
gesteld en gestimuleerd worden om maatschappelijk én economisch te participeren. Daar 
zijn de interventies ook voor bedoeld. Niemand staat aan de kant. Soms interveniëren 
we door blokkades weg te nemen (bijvoorbeeld schuldenvrij maken), soms door stappen 
te zetten om maatschappelijk weer te participeren (ruimte voor ontmoeting uitbouwen), 
veelal gaan we een stap verder en stimuleren we mee te doen in werkprocessen (betaald 
of onbetaald), als opmaat voor vast werk en inkomen.

Met deze actielijn proberen we door in 
te zetten op werk en meedoen meer 
zekerheid te bieden voor de bewoners 
van Groningen-Noord. We zien dat dit 
een intensieve begeleiding vraagt. In alle 
interventies zijn toegewijde professionals 
hard nodig. Zij kennen de mensen, ze 
weten de professionals in de buurt te 
vinden en aan te sluiten bij de manier 
van werken in de wijk. Op verschillende 
manieren zijn we ons daarom meer 
gebiedsgericht aan het organiseren. De 
complexiteit van regelingen, wetgeving 
en kaders die we onszelf opleggen vormt 
daarbij vaak een obstakel die een beter 
handelingsperspectief in de weg staat.

We hebben afgelopen jaar flink geïnvesteerd 
in verschillende concepten en plekken om 
mensen een zetje te geven richting werk. 
Met de wijkbedrijven wordt werk in de wijk 
gecreëerd. Het wijkgilde, Basisbanen, en 
wijkwerkzaken zijn verschillende concepten 
om mensen een reguliere plek te geven op 
de arbeidsmarkt of als vrijwilliger. Structuur 
en ritme zijn hier belangrijke kenmerken 
in het verder brengen van bewoners. 
Daarnaast werken we aan verschillende 
plekken voor ontmoeting. 
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Werk in de wijk
We zetten in op het versterken van werk in 
de wijk in Groningen-Noord. Dit gebeurt 
onder andere door het creëren van 
wijkbedrijven. Dit gebeurt vanuit bestaande 
of nieuwe plekken in de wijken en past 
bij de belangrijkste opgaven in de wijken. 
Zo kan de ene plek zich meer richten op 
gezonde leefstijl en bewegen (Open club 
Sportcentrum Noord) en de andere plek zich 
op groen/doen (Groenhuis) of een nieuwe 
plek zijn omdat een oude plek verdwijnt 
(Magma) en vormt een andere plek het 
ontbrekende sociale hart in de wijk (Siebe 
Jan Boumaschool). 

Groningen heeft in de wijk Selwerd 
ruime ervaring met een wijkbedrijf, dat 
is afgelopen jaar geëvalueerd. Dit heeft 
het bestuur van de stichting handvatten 
gegeven om een doorontwikkeling van 
het Wijkbedrijf in te zetten qua organisatie 
en inhoudelijke koers. De lessen uit deze 
evaluatie gebruiken we bij de ontwikkeling 
van onze andere wijkbedrijven. We zetten 
in Groningen-Noord in op het versterken 
van werk in de wijk. Bestaande en nieuwe 
plekken zijn aangewezen als wijkbedrijf. 
Het Wijkbedrijf Selwerd dient hierbij als 
inspiratiebron, omdat we zien dat het werkt. 
Vier bestaande locaties in de Korrewegwijk 
zijn aangewezen als wijkbedrijf. 

Deze vier hebben afgelopen anderhalf jaar 
gezorgd voor 115 nieuwe plekken voor 
vrijwilligerswerk, er zijn 41 participatiebanen 
gestart en 15 mensen zijn uitgestroomd 
naar regulier werk. De voormalige Siebe Jan 
Boumaschool is sinds 1 april aangemerkt 
als buurtaccommodatie. We zijn een 
haalbaarheidsonderzoek gestart naar het 
andere gebouw van de voormalige school 
om dit tot wijkbedrijf te ontwikkelen. Het 
Wijkbedrijf Magma aan de Metaallaan 
heeft inmiddels haar deuren geopend. Op 
de verschillende wijkbedrijven wordt goed 
samengewerkt en zijn de eerste deelnemers 
aangenomen.

Wijkwerkzaken is een initiatief van drie 
ondernemers die wonen en werken in de 
Indische Buurt en de Hoogte. Zij hebben 
een groot netwerk en kennen veel bewoners 
die ideeën, plannen en dromen voor werk 
of onderneming hebben. Maar het lastig 
vinden om deze te bespreken met de 
‘sociale dienst’.  Naast het inzetten van hun 
eigen netwerk maken zij slim gebruik van 
sociale media om bewoners te bereiken. In 
anderhalf jaar hebben zij met meer dan 80 
bewoners contact gehad. Daarvan zijn 24 
met regulier werk gestart, zijn 8 mensen 
met vrijwilligerswerk gestart, 8 volgen een 
opleiding en 40 bewoners oriënteren zich op 
ondernemerschap. 

“We lopen naar het 
Floreshuis. Dit is een 

waardevolle plek waar 
mensen uit de wijk elkaar 

kunnen ontmoeten. Je 
ziet iemand lopen en zegt: 

vanavond kun je bij ons 
komen eten. Zo breng je 
verschillende mensen bij 

elkaar.”

“Mensen helpen gaat bij 
mij vanzelf. Ik zie mijn 

werk als een missie. En 
ik doe het niet voor het 
geld – als je dat doet, 

word je er moe van.’ Veel 
van haar wijkgenoten zijn, 
net als Shahrazad, vanuit 
een ander land hierheen 

gekomen.”



12

Groenhuis

We zien dat deze wijkbedrijven impact 
leveren op wijkbewoners, leefbaarheid en op 
organisaties in een wijk. Bewoners komen 
uit hun isolement, door samenwerking 
ontstaat meer vertrouwen in de gemeente. 
Middels impactanalyses brengen we dit 
in kaart. We zien nu de meeste impact op 
het gebied van opgroeien, rondkomen, 
zelfredzaamheid en fysieke en mentale 
gezondheid. Op dit moment werken we 
de impactanalyses verder uit. We willen 
de subsidiëring voor de wijkbedrijven nog 
twee jaar verlengen (in 2023 en 2024), zodat 
we met de resultaten van het onderzoek de 
wijkbedrijven een structurele plek kunnen 
geven. 

Aan de hand van deze uitkomsten pakken 
we een vraagstuk op om met structurele 
financiering dergelijke initiatieven in de wijk 
te ondersteunen. Als we zien dat initiatieven 
in een wijk andere doelgroepen bereiken, 
met een andere aanpak werken en succesvol 
bijdragen aan doelstellingen, hoe zorgen 
we dan voor een langdurige samenwerking? 
In het onderzoek komen we tot twee 
belangrijke discussiepunten. 

Ten eerste zien we dat de doelstellingen 
en opbrengsten  van een wijkbedrijf niet 
te koppelen zijn aan één beleidsterrein. Er 
wordt integraal gewerkt. Denk hierbij aan 
iemand die komt bij een wijkinitiatief om 
mee te doen aan sportactiviteiten, hierdoor 
weer fitter wordt, afvalt en gezonder gaat 
leven. Door het persoonlijke contact met 
de initiatiefnemers van het wijkbedrijf voelt 
de wijkbewoner zich betrokken en gaat 
meehelpen in het wijkbedrijf om andere 
wijkbewoners ook actief te maken. De 
ontwikkeling die iemand hierin doormaakt 
loopt door veel leefgebieden heen. 

Er wordt vaak gevraagd om dit te monitoren 
zodat we vervolgens die ontwikkeling aan 
euro’s kunnen koppelen. Euro’s gekoppeld 
aan een gemeentelijk of Rijksprogramma. 

Open Club, Sportcentrum Noord
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Er is behoefte aan langdurig integraal te 
besteden budget wat op een makkelijke 
manier kan worden ingezet om veel 
resultaat te boeken en dan te accepteren dat 
dit resultaat niet altijd te meten is maar wel 
te vertellen.

Ten tweede weten we dat we het als 
gemeente niet alleen kunnen. We zien dat 
wijkbedrijven een belangrijke partij zijn als 
schakel tussen het informele en formele 
netwerk in de wijk. De opgaves van een 
wijk, de behoeftes van bewoners en de 
ontwikkelingen waar we hard aan werken; 
we hebben wijkbewoners en initiatieven in 
de wijken hard nodig. Wijkbedrijven leveren 
een enorme bijdrage aan de wijk. Niet 
alleen als plek voor initiatief en verbinding, 
maar ook als vindplek voor nieuwe actieve 
bewoners. Wijkbedrijven spelen een 
belangrijke rol in de informatiepositie van 
bewoners en professionals over wat er in 
de wijk gebeurt. Daarnaast bereiken ze veel 
nieuwe bewoners, mensen die de gemeente 
niet zomaar spreekt. Dat betekent voor de 
professionals dat zij (laagdrempelig) aan 
moeten kunnen sluiten bij de wijkbedrijven, 
bijvoorbeeld om zorg en hulpverlening snel, 
effectief, gezamenlijk en dichtbij in te zetten. 
Deze andere manier van werken vraagt voor 
veel organisaties een structuurverandering 
en meer flexibiliteit op het gebied van 
regelgeving.

Wijkgilde
Naar goed voorbeeld in andere wijken 
is ook in Groningen-Noord in een aantal 
wijken het Wijkgilde gestart.  

We merken dat door het netwerk in de wijk 
snel mensen worden gevonden zonder 
startkwalificatie. Dat lukt binnen onze 
reguliere kanalen minder goed. 

Met het Wijkgilde creëren we klasjes 
van mensen die werken aan hun eerste 
stappen op de arbeidsmarkt door een 
startkwalificatie te halen. Het wijkgilde is 
een project in samenwerking met WerkPro, 
mbo-scholen en wijkpartijen. Het bestaat 
uit een deel meedoen (vrijwilligerswerk, 
werkervaring opdoen, activering, 
dagbesteding of stage) en een deel scholing 
voor bewoners zonder startkwalificatie. 
Zowel het meedoen als de scholing 
vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen 
wijk, dichtbij de bewoners. De scholing 
wordt ook verzorgd op een locatie in de 
wijken. We zijn gestart in Paddepoel. 15 
deelnemers tussen de 38 en 68 jaar volgden 
een jaar lang een opleiding horeca, zorg 
en dienstverlening of detailhandel. Tien 
deelnemers hebben het diploma op niveau 
één gehaald. Slechts één is uitgevallen en 
zit weer thuis. De deelnemers met en zonder 
diploma zijn doorgestroomd naar regulier 
werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of een 
vervolgopleiding. 

Het project heeft een hoog 
slagingspercentage, deelnemers worden 
intensief begeleid. Het projectteam is 
met name in de voorfase van werving 
en plaatsing erg actief geweest. Het 
activeren van beoogde deelnemers is erg 
tijdsintensief. Na afloop vinden we het 
ook belangrijk om mensen te volgen en 
blijvend te activeren. In de Indische buurt en 
Oosterparkwijk is in september een tweede 
groep van 14 deelnemers gestart. In februari 
2023 start de tweede groep in Paddepoel.“Toen Wendy voor het eerst 

bij het Wijkgilde kwam, 
voelde ze zich meteen op 
haar gemak. Dat is lang 

niet voor elke student zo. 
‘In het begin is het vaak 

best spannend. Sommige 
studenten zitten voor 

het eerst in zo’n sociale 
omgeving.”
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Basisbaan
In het voorjaar van 2020 zijn we gestart met 
het creëren van basisbanen voor mensen 
die op een andere manier de aansluiting 
met de arbeidsmarkt niet kunnen maken. 
Zij voeren taken uit die door organisaties 
in het gebied zijn geïnventariseerd en die 
bijdragen aan de leefbaarheid. Zo zijn er 
banen gecreëerd waarin ondersteuning 
wordt geboden aan speeltuinen, (sport)
verenigingen en buurtvoorzieningen. 
Uit evaluaties van de Hanzehogeschool 
Groningen blijkt dat deze banen leiden 
tot een toename van het welzijn van de 
deelnemers. Vooral op het gebied van 
wonen en inkomen is hun situatie verbeterd. 
Er zijn 50 deelnemers gestart, waarvan 
ongeveer de helft uit Groningen-Noord 
afkomstig is. Van terugval of stoppen is 
geen sprake. 

Met deze banen zorgen we ervoor dat 
betaalde arbeid toegankelijk wordt voor 
mensen die anders de stap naar werk 
niet zouden kunnen maken. Tegelijkertijd 
dragen we bij aan de versterking van de 
leefbaarheid in de wijken. Kern van deze 
banen is dat zij volledig worden aangepast 
aan de vaardigheden van de deelnemer 
en waar nodig worden bijgesteld. Om 
ervoor te zorgen dat deelnemers hun werk 
goed kunnen (blijven) doen, worden zij 
individueel begeleid en gecoacht. 

Dat heeft ertoe geleid dat vrijwel alle 
deelnemers die zijn gestart nog steeds aan 
het werk zijn, dat zij gemiddeld ruim 32 uur 
werken en dat het ziekteverzuim laag is. Het 
project basisbanen ronden we binnenkort 
af, waarna we de huidige banen structureel 
willen maken. Daarnaast willen we deze 
banen de komende periode fors uitbreiden. 
Die brengen we samen met partijen in de 
wijken en woningcorporaties tot stand. Onze 
focus ligt daarbij op Groningen-Noord, maar 
dit is niet beperkend voor deelnemers van 
elders in de gemeente. 

Hiermee geven we invulling aan het advies 
van de commissie-Borstlap over het creëren 
van waardevolle werkgelegenheid aan de 
basis van de arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels 
al veel gemeenten die belangstelling 
hebben voor de manier waarop wij deze 
banen vormgeven.

Foto David Vroom

Ondanks zijn roerige 
verleden komt Koos over 

als een man met een goed 
hart. Diep vanbinnen zit 

alleen een dikke laag eelt 
die er niet meer vanaf gaat. 
‘Ik ben hard geworden van 
het leven. Nu zit ik in een 
rolstoel, maar ik heb er 
totaal geen spijt van.’



15

Bevorderen persoonlijk contact in de 
leefomgeving
Door persoonlijke ontmoetingen te 
stimuleren, willen we anonimiteit 
tegengaan. Daarom investeren we in 
verschillende processen, projecten en 
programma’s. Met De Wijk De Wereld 
hebben we een sterk concept te pakken. 
Mensen uit de wijk Vinkhuizen en 
Oosterparkwijk hebben afgelopen jaren 
meegedaan aan een professioneel 
theaterproductie. Vele actieve en onbekende 
Oosterparkers stonden afgelopen zomer 
vijf keer voor een uitverkochte zaal 
in de Stadsschouwburg. Wij zorgen 
er na de voorstellingen voor dat de 
energie vastgehouden wordt en er een 
professioneel cultureel aanbod wordt 
georganiseerd voor en met de wijk. We 
leggen hier een sterke verbinding tussen het 
stedelijke cultureel aanbod van ‘bij Vrijdag’ 
en de sociale wijkteams van WIJ Groningen.

De Wijk de Wereld
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Toegankelijke directe woonomgeving
We willen bijdragen aan beter toegankelijke 
publieke ruimtes in de noordelijke wijken. 
Daarmee stimuleren we ontmoetingen en 
nabijheid, en vergroten we de betrokkenheid 
bij de dagelijkse leefomgeving. We creëren 
daarvoor informele ontmoetingsplekken 
in openbare (pleinen, parken) of semi-
openbare ruimtes. We ontwikkelen die 

“Op de verbrede strook 
gras voor de flat staan 

grote houten bakken met 
bomen en struiken. Een 

verrijdbaar bos. Deze 
nieuwe inrichting wordt 

eerst uitgeprobeerd, 
voordat het bos 

definitief geplant wordt. 
De bewoners mogen 
meedenken, samen 

ontdekken ze wat werkt of 
niet werkt.”

Michi Noeki

ruimtes met bewoners en stadmakers. Zo 
stimuleren we maatschappelijk meedoen. 
Door middel van placetesting proberen 
we mogelijke blijvende interventies uit. 
We willen zoveel mogelijk aansluiten op 
initiatieven vanuit de wijken.

Om te voorkomen dat mensen in ‘kale’ 
gezinswijken vereenzamen, kunnen we 
die wijken aanpakken met een interventie. 
Daarvoor is Michi-Noeki bedacht: een 
informele en laagdrempelige plek waar 
je naar de wc kunt, een kopje koffie kunt 
drinken, informatie vindt, met vragen 
terecht kunt, waar een luisterend oor 
wordt geboden en je beweegroute start. 
Er is geen programmering, zoals op de 
buurtaccommodaties wordt aangeboden. 
De eerste Michi-Noeki ontwikkelen we op 
het Wielewaalplein, dit is een pilot. 

De verwachte opening is in januari 2023. We 
onderzoeken de impact met verschillende 
scenario’s als uitkomst, waaronder stoppen, 
verplaatsen, en doorgaan.  

De 0-meting is verricht, zo hebben we een 
beeld gekregen van de populatie die rond 
het Wielewaalplein aanwezig is. Afhankelijk 
van het succes komen er nog drie Michi-
Noeki’s op andere plekken. 

We zorgen ervoor dat de Michi-Noeki’s 
onderling goed bereikbaar zijn zodat 
makkelijk begaanbare verbindingsroutes 
door de wijk ontstaan. Zo versterken 
we de sociale en fysieke infrastructuur, 
en vergroten we de kans op toevallige 
ontmoetingen. De werving van vrijwilligers, 
participatiebanen en basisbanen voor dit 
project is na de zomer opgestart.

16
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In Paddepoel is in samenwerking met 
de bewoners van de Caspomor-flats de 
ruimte tussen de flats volledig heringericht. 
Minder asfalt, meer groen en ruimte 
voor ontmoeting. Afgelopen voorjaar 
is dit geopend. Ook is de eerste brug 
in Paddepoel in oktober geopend door 
kinderen van de Bekenkampschool. Deze 
voetgangersbrug verbindt de Tuinwijk 
met het winkelcentrumgebied en draagt 
bij aan een veilige schoolomgeving. Met 
de bewoners rondom de Mispellaan in 
Selwerd is een inrichtingsplan gemaakt 
voor de openbare ruimte waar nu een 
warmtenet wordt aangelegd. We proberen 
samen met bewoners een aantal tijdelijke 
inrichtingen uit, om de beste definitieve 
inrichting te bepalen. Het Westpark, aan 
de rand van Vinkhuizen, verbindt deze wijk 
met omliggende nieuwsbouwwijken. Vanaf 
maart 2022 werken met initiatiefnemers 
in het Westpark onder andere samen in 
het Europese Foodtrailproject. Deze zomer 
organiseerden we een ‘Proeverij West’, 
waarin bewoners van negen omliggende 
wijken en de nieuwe gemeenteraad werden 
uitgenodigd door initiatiefnemers binnen 
en buiten het park om kennis te nemen en 
te proeven van projecten, producten en 
gerechten die in dit gebied ontstaan op het 
raakvlak van bewoners en overheid. 

Projecten die in de voorbereidingsfase zitten 
zijn de herinrichting van het Floresplein, 
het Linnaeusplein, het Orionpark en het 
winkelcentrum Vinkhuizen. 

Proeverij West

Caspomor



Actielijn prettig en veilig samenleven
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• Het percentage bewoners dat zegt zich 
(wel eens) onveilig te voelen in eigen 
buurt daalt onder de 20% (momenteel 
ligt dit percentage tussen 9-30% tegen 
stedelijk gemiddeld 16%); 

• Het aandeel bewoners dat zegt dat 
buurtgenoten op een prettige manier 
met elkaar omgaan stijgt naar minstens 
75% (nu 58-89%, stedelijk gemiddeld 
81%); 

Doelstellingen 2030
• Het gemiddelde overlastcijfer daalt 

onder de 3,5 (nu 2,9-4,3, stedelijk 
gemiddeld 2,8);

• Het aandeel middenhuur/koop neemt 
toe naar boven de 50% (momenteel is 
het aandeel sociale huur gemiddeld in 
Groningen Noord 52%).

In de actielijn Prettig en Veilig Samenleven gaat het om het vergroten van het bewustzijn 
van de ontwrichtende effecten van criminaliteit en ondermijning. Juist huishoudens die 
het financieel zwaar hebben vormen een kwetsbare doelgroep, waar criminelen dankbaar 
gebruik van maken. Er wordt ingezet op repressie én preventie: het eerder signaleren van 
criminaliteit en ondermijning en voorkomen daarvan, maar ook op het stimuleren van 
positieve ontwikkelingen.

We zien dat we met verschillende 
interventies verschil maken in de wijken van 
Groningen Noord. Met de stratenaanpak 
zijn we aanwezig in buurten en proberen we 
zichtbaarheid en vertrouwen te vergroten. 
Daarnaast hebben we verschillende 
pilots lopen, gericht op vroegsignalering 
en problematische jeugdgroepen. Deze 
zijn succesvol gebleken, en worden 
meegenomen in de aanvraag Preventie met 
gezag.

Op het gebied van preventie werken 
we goed samen in de keten. Door 
achterblijvende handhavingscapaciteit 
bij de gemeente en bij justitiepartners 
vraagt de repressieve aanpak nu een 
intensivering om preventie met repressie 
in balans te brengen en slagvaardig op te 
kunnen treden, blijkt uit het onderzoek naar 
ondermijning. We weten jongeren steeds 
beter te bereiken om te voorkomen dat ze 
afglijden, maar de omvang en oorzaken van 
de problematiek zorgen ervoor dat we nog 
stevig moeten blijven investeren. 
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Door verpaupering tegen te gaan en de 
wijk aantrekkelijker te maken, willen we 
bijdragen aan het veiligheidsgevoel en 
voorkomen dat gebieden verloedering en 
veiligheidsproblematiek aantrekken. We 
zien dat we hier als gemeente over de volle 
breedte aandacht aan moeten besteden. 
Om het vertrouwen van bewoners te 
herstellen, die juist in deze wijken sterk 
achterblijft, zullen we als gemeente ook 
in onze dienstverlening anders moeten 

gaan handelen. In onze wijken proberen 
we met een integrale aanpak perspectief 
te bieden aan de inwoners. Veel mensen 
voelen zich al geholpen als we hun zorgen 
serieus nemen, meldingen oplossen, en 
ergernissen aanpakken. Met een verhoging 
van het beheerniveau in Groningen-Noord 
zetten we een stap, maar om de gestelde 
doelen te halen is een verdere intensivering 
noodzakelijk.
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Stratenaanpak
De Stratenaanpak is in de verschillende 
wijken op gang gekomen. Centraal binnen 
deze interventie staat het beter leren 
kennen van buurten in Groningen-Noord. 
Dat gebeurt door het inrichten van lokale 
multidisciplinaire teams per wijk.

Voor Paddepoel is een Buurtteam 
geformeerd wat zich specifiek richt 
op een bepaald aantal straten. Aan de 
hand van vooraf geanalyseerde data en 
praktijkervaringen van professionals die 
deze buurt goed kennen hebben ze een 
gebied bepaald waar de stratenaanpak 
zich de komende jaren op zal richten. 
Het Buurtteam Paddepoel bestaat 
uit medewerkers van de Politie, WIJ, 
Woningbouwcorporatie en gemeente, 
partijen die al in het gebied samenwerken.

De betrokken professionals hebben (goed) 
contact met de bewoners uit de straat en 
weten goed wat er speelt. Op de lange 
termijn hopen we hierdoor de verhoudingen 
tussen de bewoners en de professionals 
te veranderen door niet alleen vanuit een 
probleem in contact te komen met de buurt.  
De eerste reacties vanuit de bewoners in 
Paddepoel over de komst van het Buurtteam 
zijn voorzichtig positief. De zichtbaarheid 
van het Buurtteam (in het huis en op straat) 
geeft bewoners het gevoel dat ze gezien 
en gehoord voelen. Op de lange termijn 
hopen we hierdoor het vertrouwen vanuit 
de buurt(bewoners) richting organisaties en 
professionals te vergroten. 

In de kern van het gebied heeft de 

betrokken woningbouwcorporatie een 
renovatiewoning beschikbaar gesteld, van 
waaruit het team werkt. Dit moet tegelijk 
ook een plek van en voor de buurt worden. 
Deze aanpak (samenwerking) vergt een 
andere manier van denken en handelen 
wat niet altijd enkel vanuit problematiek 
uitgaat. Daarom is er in de aanpak voor 
de ABCD-methode gekozen (Asset Based 
Community Development) waarin partners 
op zoek gaan naar de talenten, krachten en 
sleutelfiguren die de buurt als geheel willen 
versterken. Partijen zoals de politie en de 
woningcorporatie zien het belang van deze 
manier van werken (preventie) maar geven 
aan hier niet altijd de tijd voor te hebben. 
Deze aanpak willen we ook in Selwerd en 
De Hoogte introduceren.

“We zien dat Svea en haar 
collega’s eenzame mensen 
uit een isolement kunnen 
halen, mensen met elkaar 

in verbinding kunnen 
brengen en levens kunnen 

veranderen, alleen door aan 
te bellen en een gesprek 

aan te gaan.”
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“Voordat een stukje wijk opgeknapt wordt, gaat de aandacht eerst naar 
wat er speelt op zo’n plek. ‘In de wijkvernieuwing is het voeren van 

gesprekken cruciaal. Als we een straat opnieuw inrichten, komen we bij 
mensen achter de voordeur. We vertellen wat we van plan zijn, maar 

vragen bewoners ook hoe ze het hier vinden.”

Bewonerscoöperatie Goeiebuurt is met de 
stratenaanpak U & de buurt actief aanwezig 
in de Indische buurt & de Hoogte. Door een 
laagdrempelige, energieke en kleinschalige 
aanpak halen en brengen bewoners 
informatie op bij bewoners. Er is met meer 
dan 350 bewoners contact geweest, en er 
zijn vele kleine fysieke ingrepen geweest, 
activiteiten georganiseerd en bewoners 
geactiveerd om mee te doen in de wijk. Het 
verschil met de andere stratenaanpakken 

Goeiebuurt in straat-actie

is dat bewoners in plaats van professionals 
van organisaties langs de deuren gaan. 
De bewoners kennen de wijk goed, weten 
de instanties te vinden en kunnen zo goed 
matchen. De nieuwsgierigheid van bewoners 
onderling is groot, dit zorgt er voor dat er meer 
gedeeld wordt over wat speelt in het dagelijks 
leven. De stap of en hoe deze informatie 
te delen met professionele organisaties is 
echter groot, anonimiteit staat voorop in de 
gesprekken.  
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Onderzoek Ondermijning Groningen
In maart 2022 is het rapport ‘Groningse 
Praktijken’ gepresenteerd. In opdracht 
van de gemeente hebben onderzoekers 
Edward van der Torre en prof. Pieter Tops 
een analyse gemaakt van (de gemeentelijke 
aanpak van) ondermijnende criminaliteit 
in de gemeente Groningen. Concluderend 
stellen zij dat de stad zich de afgelopen 
jaren fysiek en sociaal heeft ontwikkeld. 
Maar dat de veiligheid achterop is geraakt. 
“Het aantal fte’s om te handhaven schiet 
tekort”. De stad kenmerkt zich door een 
24/7 economie en een invloedrijke groep 
vastgoedeigenaren. 

Eén van de aanbevelingen is om beter 
regionaal samen te werken bij de aanpak 
van ondermijnende criminaliteit. De 
Groninger burgemeesters hebben dit 
via het Veiligheidsoverleg Groninger 
burgemeesters opgepakt. We starten 
met een traject van samenwerking langs 
4 sporen. Op dit moment vinden er 
gesprekken plaats met alle gemeenten 
(ambtelijk en bestuurlijk) om per gemeente 
nog specifieke aandachtspunten en 
behoeftes te verkennen.  Eén van de 
vier sporen is dat Tops en Van der Torre 
een vergelijkbaar onderzoek gaan doen 
in overige gemeente in de provincie 
Groningen. Uitkomsten daarvan worden 
betrokken bij het proces van samenwerking.

Intern werken we uit welke 
organisatieonderdelen bij kunnen dragen 
aan de aanpak van ondermijnin

Pilot Preventie en vroegsignalering
De pilot Preventie en Vroegsignalering 
Basisscholen is erop gericht om in een 
vroeg stadium bij jonge kinderen signalen 
te herkennen van afwijkend, risicovol en/
of grensoverschrijdend gedrag op basis 
waarvan, vanuit het Kindteam+ samen 
met ouders en kind, passende preventieve 
ondersteuning wordt ingezet. Hiermee 
wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat 
jonge kinderen uiteindelijk afglijden, of pas 
in beeld komen wanneer er specialistische 
jeugdhulp ingezet moet worden.

Eind 2022 komt deze pilot tot een einde. 
Terugkijkend op het afgelopen jaar mogen 
wij concluderen dat de pilot succesvol 
is verlopen. Zo is er een zeer waardevol 
screeningsinstrument ontwikkeld 
en gedigitaliseerd, welke op de vier 
deelnemende scholen in Paddepoel en 
Selwerd wordt gebruikt ten behoeve van de 
vroegsignalering van basisschoolleerlingen. 
Tevens zijn op alle deelnemende scholen 
Kindteams+ actief waarbinnen onderwijs 
en hulpverlening nauw samenwerken, 
zodat eerder dan voorheen een kind (en 
het gezin) de juiste zorg, ondersteuning en/
of begeleiding kan worden aangeboden. 
We constateren dat de hulpbehoefte die 
deze kinderen (en het gezin) nodig hebben 
intensief is en dat dit gevolgen heeft voor 
de zorg die nodig is. 

“Pleintjes als deze kun je soms alleen 
bereiken door te smalle gangetjes 
of paden. Op het plein waar we nu 

staan hebben bewoners aangegeven 
graag andere speeltoestellen te 
willen, wat groen en een bankje. 

Maar er speelt meer. Er scheurt een 
scooter over het plein. Dat soort 

dingen dus.”

Uit de evaluatie van Hanzehogeschool 
Groningen is gebleken dat zowel 
leerkrachten als de medewerkers van 
de Kindteams+ erg positief zijn over het 
screeningsinstrument en de samenwerking 
met de Kindteams+. 

De pilot draagt duidelijk bij aan een beter 
zicht op de (thuis)situatie van een leerling 
(of juist het gebrek aan informatie) en zorgt 
hiermee voor bewustwording van mogelijke 
risicofactoren, ook bij leerlingen die minder 
opvallen.
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Pilot Jongerencoaches problematische 
jeugdgroepen
We onderzoeken in deze pilot of 
gerichte inzet op de harde kern van een 
problematische jeugdgroep kan leiden 
tot een positieve gedragsverandering bij 
deze jongeren. Intensief jongerencoaches 
trekken een op een met de jongeren uit 
de doelgroep op en maken samen (en in 
overleg met hun ouders) een plan voor de 
toekomst. Het gaat hierbij om het regelen 
van basiszaken als op tijd opstaan, het 
nakomen van afspraken en het werken 
aan zelfstandigheid (werk, onderwijs, 
dagbesteding). Maar ook om bijvoorbeeld 
middelengebruik, houding en gedrag. We 
hebben gekozen voor twee jongerencoaches 
met het oog op methodiekontwikkeling, 
vervangbaarheid en klankborden. 
De jongerencoaches zijn geschoold 
in de methodiek van de Intensieve 
Jongerencoaching zoals deze in Rotterdam 
is ontwikkeld. 

Door de forse toename van het aantal 
en de omvang van de problematische 
jeugdgroepen in Groningen is ook onze 
behoefte aan de inzet van gespecialiseerde 
jeugdboa’s toegenomen. Wij hebben twee 
(extra) jeugdboa’s aangesteld om deze 
jongeren in beeld te houden en aan te 
spreken vanuit het meer repressieve kader, 
aanvullend dus op het jongerenwerk. Samen 
met de wijkagent en het jongerenwerk 
vormt de jeugdboa een team, dat als eerste 
aanspreekpunt in de wijk fungeert als het 
om jongeren en jeugdproblematiek gaat.

Momenteel hebben de jongerencoaches 
15-20 jongeren in hun caseload, waaronder 
een aantal zeer zware gevallen waar 
sprake is van multiproblematiek, licht 
verstandelijke beperking en dakloosheid. 
Het jongerenwerk en de jeugdboa’s hebben 
inderdaad onze informatiepositie in de wijk 
versterkt en het zicht op en het contact met 
de risicojongeren vergroot, vooral op die 
momenten dat de jongeren zelf ook op straat 
zijn (avonduren en weekenden). Een mooi 
voorbeeld zijn de coronarellen, waar een 
groot deel van de risicojongeren uit Noord 

thuis zijn gebleven omdat jongerenwerk en 
jeugdboa’s er via persoonlijk contact met 
de jongeren en hun ouders op aan heeft 
gedrongen thuis te blijven.

We zien dat voor een bepaalde groep 
jongeren tussen de 12-18 jaar een intensief 
jongerencoach tot een blijvende, positievere 
gedragsverandering kan leiden. Voor 
18+ jongeren ligt dit net iets anders, 
daar kan de jongerencoach vaak wel wat 
betekenen op de leefgebieden zorg, welzijn, 
inkomen en educatie, maar niet op het 
gebied van huisvesting. Een eigen plek is 
voor deze jongeren vaak een belangrijke 
eerste behoefte om hun leven op de 
rails te krijgen. De functie van intensief 
jongerencoach is anders dan die van een 
jongerenwerker of jeugdstraatwerker, in 
die zin dat de jongerencoach eigenlijk altijd 
naast de jongere blijft staan en hem of haar 
blijft steunen. Dit vergt een andere attitude 
van de jeugdprofessional. Op dit moment 
laten wij een tussenevaluatie uitvoeren. De 
resultaten hiervan verwachten in de laatste 
week van januari 2023.

Plusminmee-methode 
Wij willen jongeren helpen bij het maken 
van andere, betere en positievere keuzes 
in het leven. Daarnaast willen we de 
overlast door problematische jeugdgroepen 
terugdringen. Daar hoort handhaven met 
zorg bij. De jeugdboa’s hebben op straat in 
de wijken contact met jongeren, en waar 
nodig hun familie. Met de inzet van de 
jeugdboa’s, in samenwerking met Bureau 
Halt en de sociale wijkteams en in het 
bijzonder de jeugdwerkers, brengen we 
groepsdynamieken in beeld. Aan de hand 
van de plusminmee-methode proberen 
we groep uit elkaar te laten vallen. Hoewel 
dat geregeld succesvol is, zien we ook dat 
jongeren steeds mobieler worden door 
gebruik van deelscooters, ze worden steeds 
jonger en het gedrag verhardt in de vorm 
van vechtpartijen en wapenbezit.
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Publiek veilige ruimtes
Uitdaagt tot ontmoeting en bewegen. Binnen 
onze wijkvernieuwing hebben we ook  
aandacht voor onze openbare ruimte die als 
onveilig ervaren wordt door bewoners. Een 
van deze plekken is het Molukkenplantsoen. 
Daar werken we aan een plan om het 
gevoel van onveiligheid te verminderen en 
de toegankelijkheid te verbeteren. Ook op 
andere plekken verbeteren we de veiligheid. 
In de Oosterparkwijk is het ontwerp van het 
Goudenregenplein klaar. De Seringenhof 
is al samen met bewoners opgeknapt. 
De aanpak van de openbare ruimte van 
Selwerd is volop op stoom. Met de aanleg 
van Warmtenet en de sloop en nieuwbouw 
van de woningcorporaties willen we de 
openbare ruimte weer toekomstbestendig 
maken. Hierbij houden we rekening 
met thema’s als klimaatadaptatie, 
energietransitie, groen en bomen, 
beweegvriendelijkheid, veiligheid, verkeer 
en parkeren. 

We geven alle openbare ruimte in de 
wijk een grote beurt, zowel de straten 
als de zogeheten ‘groentjes’ en andere 
ontmoetingsplekken. We realiseren veilige 
doorgaande (wandel)routes en verbinden zo 
verblijfsplekken. We maken beleefbaar groen 
en creëren in de openbare ruimte plek voor 
sport en beweging. We maken hier actief 
gebruik van de Leidraad Openbare Ruimte. 
Meer hierover in het uitvoeringsprogramma 
Selwerd en Indische buurt. 

“Er staan twee lange rijen 
met grote bomen. ‘Dit is 
net een allee’, zegt Hans. 
‘Weliswaar een allee met 
hondenpoep, maar toch.’ 

Een paar jaar geleden werd 
hier op klaarlichte dag 

iemand doodgeschoten”
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“Het voelt gesloten. De 
meeste mensen lijken binnen 

te zijn, anoniem, met de 
gordijnen dicht. Misschien 
komt het wel doordat er te 
weinig plekken zijn waar je 
elkaar op een fijne manier 

kunt ontmoeten. Of doordat 
de straten zo op auto’s 

gericht zijn. Over een tijdje 
zal dat allemaal anders zijn”
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Actielijn kansen voor kinderen
We vinden het van groot belang dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk ‘gelijke 
kansen’ hebben om op een positieve manier op te groeien en zich hierbij ook de 
benodigde vaardigheden in het leven eigen kunnen maken, om zich te kunnen vormen 
tot perspectiefrijke en verantwoordelijke volwassenen die meedoen aan de samenleving. 
Cruciaal hierin is dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien binnen een pedagogisch 
gezonde, stimulerende en veilige omgeving, van waaruit zij de ruimte zien om de eigen 
talenten te ontdekken en (verder) te ontwikkelen, en zich als mens te ontplooien en 
gewaardeerd te voelen. We ontwikkelen een geïntegreerde aanpak voor Groningen Noord: 
onderwijshuisvesting, het pedagogische klimaat, wijze van onderwijs, vrije tijd, en wonen 
in een uitdagende, gezonde omgeving.

• Het aandeel van kinderen 
opgroeiend in een minimagezin (een 
huishoudensinkomen tot 110%) neemt 
af naar minimaal 25% (momenteel 
varieert dit aandeel tussen 7-55% tegen 
een stedelijk gemiddelde van 15%); 

• Het percentage jongeren zonder (matig) 
verhoogd risico op psychosociale 

Doelstellingen 2030

In Groningen-Noord hebben we specifiek 
aandacht voor kinderen, omdat in sommige 
wijken zo’n 50% van de kinderen in armoede 
opgroeit. Dat is een financieel probleem, 
maar leidt ook sociaal tot beperking van 
mogelijkheden. Het gaat om buurten met 
een optelsom van veiligheidsvraagstukken, 
armoede en opvoedingsproblematiek. Deze 
problematiek vraagt een langjarige aanpak. 
We werken daarom aan het perspectief voor 
het kind dat nu wordt geboren, zodat de 
volgende generatie betere kansen heeft. We 
lopen hier echter ook tegen de capaciteit en 
draagkracht van onze scholen aan. 

We koersen het liefst op de beste docenten 
in de slechtste wijken. Maar kunnen we 
hen ook de beste voorwaarden bieden? En 
zijn ze niet meer bezig met opvoeden dan 
met educatie? Daarom zoeken we in de 
maatschappelijke coalitie ook nadrukkelijk 
de samenwerking met het onderwijs, zodat 
intergenerationele vraagstukken, zoals 
armoedebestrijding, vanuit een gedeelde 
opgave wordt opgepakt. 

 “Een jongetje wilde op de 
Korreweg een racebaan voor 
Lamborghini’s. Jan glimlacht. 

‘Maar we hebben wel voor 
elkaar gekregen dat hij in 
een Lamborghini een ritje 

mocht maken. We willen dat 
kinderen niet alleen maar 

‘nee’ horen. Dat niks kan, dat 
er geen tijd en aandacht voor 

ze is.”

problemen neemt toe naar tenminste 
80% (nu 75-88%, stedelijk gemiddeld 
van 85%); 

• Het aandeel onder jongvolwassenen 
18-27 jaar zonder startkwalificatie daalt 
naar minimaal 12% (nu 5–16%, stedelijk 
gemiddeld 8%).
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Schoollocaties
Goede schoolgebouwen dragen bij aan het 
kunnen geven van goed onderwijs en zorgen 
voor een prettig leer- en werkklimaat. In 
onze gemeente zijn de onderwijsgebouwen 
gemiddeld ouder dan 40 jaar. De oude 
gebouwen zijn niet altijd geschikt voor het 
hedendaagse en toekomstig onderwijs en de 
leeftijd van de gebouwen heeft een negatief 
effect op de technische kwaliteit van de 
huisvesting. 

Het Integraal Huisvestingsplan 
onderwijs (IHP) geeft inzicht in de 
maatregelen die nodig zijn om te 
komen tot een toekomstbestendige 
onderwijshuisvestingsportefeuille en 
de omvang van de daarvoor benodigde 
investeringen. 

Dit hebben we in beeld gebracht voor de 
komende 20 jaren. In de prioritering krijgt de 
sociaal maatschappelijke problematiek een 
belangrijke plek. Voor een aantal scholen 
is de prioriteit daarom bijgesteld omdat 
vernieuwing van die schoolgebouwen 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
het tegengaan van onderwijssegregatie 
en de versterking van de sociale cohesie 
in de wijk. Bij de planvorming per project 
onderzoeken we met partners hoe we 
meerwaarde kunnen realiseren voor de wijk. 
Zowel in sociaal-maatschappelijke zin als in 
de fysieke omgeving. 

In de Oosterparkwijk zijn twee 
scholen (Siebe Jan Boumaschool en 
Borgmanschool) samengevoegd tot één 
krachtige integraal kindcentrum met een 
gemengd leerlingenbestand met prachtige 
buitenruimte, gelegen midden in het park. In 
september 2021 zijn de deuren geopend. 

Het ontwikkelen van een nieuw gebouw 
biedt ruimte aan de KDS Bisschop Bekkers 
als Vensterschool 3.0. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de speerpunten 
van de wijk Paddepoel, zowel op 
maatschappelijk gebied als op gebied van 
onderwijs en zorg. Samenwerking in de wijk 
en het aanbieden van een goed voor- en 
naschools aanbod is een belangrijk middel 
bij het inhalen van achterstanden. 

Met lokale partners zoals 
brugfunctionarissen, de kinderopvang, 
Co-creatie Paddepoel, WIJ Groningen, de 
Wijkraad, het Wijkbureau en WerkPro, wordt 
aansluiting gezocht bij de Vensterschool 
3.0. Het programma van eisen voor zowel 
de huisvesting als de buitenruimte van 
de Bisschop Bekkersschool is samen 
opgesteld, en dit voorjaar door de 
gemeenteraad vastgesteld. Op dit moment 
onderzoeken we de effecten van de 
erfgoedstatus van het gebouw. 

Deze aanpak willen we doorzetten voor de 
scholen Wegwijzer in de wijk Selwerd, De 
Heerdstee in de wijk Beijum en de Kleine 
Wereld in de Indische Buurt.
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Verlengde Schooldag  
Het eerste jaar van de Verlengde Schooldag 
zit er op. De aangestelde projectleider 
zorgt voor de coördinatie, de subsidiering 
en de evaluatie. We zien dat er in het 
eerste jaar veel animo is geweest. In 
het schooljaar 2021-2022 hebben 936 
kinderen deelgenomen. Voor het nieuwe 
schooljaar werken we toe naar 1723 
deelnemende kinderen. Daarom zetten we 
de Verlengde Schooldag door, en hebben 
we een aanvraag ingediend voor de Rijke 
Schooldag. Deze subsidie is toegekend in de 
categorie ‘voorloper’. Dit betekent dat het 
project een goed voorbeeld is voor anderen.

Met de Verlengde Schooldag versterken 
we aandachtsgebieden naast het reguliere 
onderwijsprogramma voor kinderen, voor 
een bredere vorming en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het specifiek te kiezen 
programma is afhankelijk van de behoefte 
en de mogelijkheden van de school en van 
de kinderen.  
Vier scholen in Selwerd, Paddepoel en 
Tuinwijk hebben een gezamenlijk integraal 
naschools programma ontworpen. Twee 
scholen in Vinkhuizen zijn iets vergelijkbaars 
gestart. In de Oosterparkwijk heeft IKC 
Borgman kunst en cultuur als centraal 
thema. Het Karrepad in de Indische buurt 

Kindvriendelijke openbare ruimte
De planvorming voor de openbare 
ruimte rond IKC Borgmanschool in de 
Oosterparkwijk starten we in het najaar 
2022. Voor het Karrepad in de Indische buurt 
is het afgelopen jaar een analyse gemaakt 
van de verkeerssituatie rondom de school 
en zijn knelpunten in kaart gebracht. We 
werken aan een plan voor het verplaatsen 
van de ingang van de school en het 
verbeteren van het haal- en breng moment 
in de Molukkenstraat. In het voorjaar van 
2019 hebben een aantal partners uit de 
Hoogte door middel werksessies aan een 
plan om van de speeltuin een bruisende 
plek voor kinderen uit de wijk te maken. De 
speeltuin is in potentie een fantastische en 
centraal gelegen plek. We zijn gestart met 
een medewerker vanuit de Speeltuincentrale 
die aan een programmatische invulling van 
activiteiten werkt. 

“En de kinderen hebben onder 
elkaar een hele grote mond. Ik 
dacht lange tijd dat dit soort 

dingen hier niet gebeurden.’ Op 
het pleintje met garageboxen 

achter de flat laat ze haar 
dochter tegenwoordig niet 
meer spelen. Je vindt dit 

soort garagepleintjes overal in 
Selwerd, ze werden gemaakt 
zodat iedereen zijn auto kwijt 

kon.”
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is een Ontdeklab gestart met focus op 
techniek en digitalisering. In de Indische 
buurt en De Hoogte werken we vervolgens 
aan het opstellen van een pedagogisch 
wijkplan, samen met scholen, kinderopvang, 
WIJ en de jeugdgezondheidszorg, om de 
programmering beter aan te laten sluiten 
bij de behoefte en de opgave van de wijken. 
Het bestaande aanbod gaan we uitbreiden 
en er vindt een kwaliteitsslag plaats. En met 
het Ontdeklab wordt verbinding gemaakt 
tussen scholen, omdat kinderen van alle 
scholen daar aan de slag kunnen.

Waar we in de uitvoering tegenaan lopen 
is dat de bemensing van activiteiten 
regelmatig lastig te organiseren is. We 
faciliteren de scholen door inhuur van 
professionals. Daarnaast zien we in 
de huisvesting dat tegen beperkingen 
en kaders aanlopen. De beschikbare 
ruimte van schoolgebouwen is 
bepaald op leerlingenaantallen. Voor 
de Verlengde Schooldag zijn er echter 
speciale voorzieningen nodig (bijv. voor 
muzieklessen of koken) of extra ruimte. 
We lossen dit nu op door ruimtes, 
voorzieningen en keukens in de wijk te 
gebruiken.  
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Maar dat is niet altijd de meest 
geschikte oplossing. Een ander praktisch 
aandachtspunt is het gebrek aan gelijke 
schooltijden. Met een landelijke afspraak 
over schooltijden en geïntegreerde 
kinderopvang is de Verlengde schooldag 
beter te organiseren.

De landelijke monitoring richt zich op 
betere citoscores. We zien echter dat 
voor de Verlengde schooldag dit geen 
compleet en onzuiver beeld geeft. Het 
effect van de Verlengde schooldag op de 
citoscores is eigenlijk niet meetbaar. We 
richten onze monitoring daarom veel meer 
op kwalitatieve indicatoren, zoals de mate 
waarin kinderen meedoen, zich gelukkig 
voelen, stevig in hun schoenen staan, en 
zich hierdoor evenwichtiger ontwikkelen. 

Schuldenvrije gezinnen 
In De Hoogte is het burgerinitiatief Samen 
Schuldenvrij van start gegaan met behulp 
van Regio Dealmiddelen. Dit initiatief van 
twee bewoners (en ervaringsdeskundigen) 
is er op gericht om maatwerk te bieden bij 
mensen die in de schulden zitten. Doel van 
het project is om 100 gezinnen in de Hoogte 
schuldenvrij te maken tijdens de looptijd 
van de regio deal. De bewoner heeft zelf 
regie over zijn eigen oplossing. Dat kan zijn 
door de schuld (deels) afkopen, saneren, 

investeren in opleiding of materialen. 
Eigenlijk wordt de bewoner daarmee zijn 
eigen schuldhulpverlener. De aanpak gaat 
uit van recht op bestaanszekerheid, mensen 
zelf weer de regie over hun eigen leven 
geven. Zelf leren we waar ‘het systeem’ in 
de weg zit.

Op dit moment zijn er 35 casussen/
bewoners die betrokken zijn (geweest) bij 
Samen Schuldenvrij. De lopende casussen 
verschillen in intensiteit wat betreft de 
begeleiding, het blijft maatwerk. 

Wat we zien is dat veel bewoners toch 
liever een lening willen dan een gift. Veel 
bewoners voelen zich verantwoordelijk 
voor hun schulden en willen dit vaak 
afbetalen zonder direct in een traject van 
de GKB te moeten. Afhankelijk van de 
situatie wordt in overleg met de bewoner 
een plan opgesteld om te werken aan zijn 
of haar toekomstperspectief. De huidige 
aanpak laten we evalueren, op basis 
van de evaluatie wordt gekeken naar de 
continuering van de aanpak.



Actielijn wijkontwikkeling versterken
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De wijkacademie is in november 2021 officieel gelanceerd tijdens het Let’s Gro Festival 
in Groningen en heeft als naam gekregen: Wijkmakers. De stichting Wijkmakers is 
opgericht met een bestuur en raad van advies. Daarnaast zijn een programmaleider 
en een zakelijk leider aangetrokken die de dagelijkse leiding van Wijkmakers voeren. 
Een programmamaker en een projectmedewerker dragen zorg voor de programmering 
van de activiteiten en de praktische uitvoering. Wijkmakers heeft inmiddels 20 
partnerorganisaties, waaronder woningcorporaties, buurtorganisaties, welzijnsinstellingen, 
onderwijsorganisaties en ontwikkelende partijen. 

In november 2021 is de eerste leergang 
wijkontwikkeling gestart met 15 deelnemers, 
variërend van wijkagent tot opbouwwerker, 
architect en beleidsmedewerker. In tien 
modules leren de deelnemers over de brede 
aanpak van wijkontwikkeling. De tweede 
editie is gestart in september 2022 en is 
gericht op ‘starters’ in de wijkvernieuwing. 
In de Werkplaats werken wijkmakers aan 
wicked problems uit de stad Groningen aan 
de hand van design thinking. 

Vraagstukken kunnen ingediend worden 
door alle partners uit de wijkontwikkeling. 
De eerste Werkplaats speelde rond het 
vraagstuk vroegsignalering. Inmiddels is 
samenwerking gezocht met stichting WIJS, 
die studenten koppelt aan maatschappelijke 
vraagstukken in de wijk. Op die manier 
werkt Wijkmakers aan talentontwikkeling 
binnen de wijkvernieuwing en zorgt voor 
een concrete aanpak van vraagstukken in 
de wijken. Een eerste werkplaats samen 
met WIJS gaat over de aanpak van 
energiearmoede in de Oosterparkwijk.

Elke maand organiseert Wijkmakers 
laagdrempelige themawandelingen. 
Thema’s van de wandelingen waren 
bijvoorbeeld opgroeien in armoede, de rol 
van de wijkagent en de binnenstad door 
de ogen van een gebiedsontwikkelaar, 
de gezonde stad en energietransitie. 
De wandelingen stimuleren op een 
laagdrempelige manier ontmoeting tussen 
bewoners en professionals en zorgen 
voor nieuwe inzichten en betere kennis 
van de wijk in de praktijk. Wijkmakers 
wordt inmiddels ook gevonden voor het 

ontwikkelen van specifiek aanbod voor 
partners. Zo organiseerde Wijkmakers 
voor de gezamenlijke woningcorporaties 
een atelier over armoede en de rol van 
woningcorporaties in de bestrijding 
daarvan. Ook wordt nu een speciale 
leergang voor bestuurders ontwikkeld en 
organiseert Wijkmakers in opdracht van de 
gemeente Groningen een leergang rondom 
het thema ‘participatie en vertrouwen’.

Wijkmakers organiseerde voor haar 
partnernetwerk drie netwerkbijeenkomsten. 
Naast het versterken van de relatie staat 
ook kennisdeling en inspiratie centraal. Zo 
programmeerde Wijkmakers bijvoorbeeld 
de theatervoorstelling (Dis)placed 
Interventions van de Vlaamse regisseur 
Elly van Eeghem, over participatie in de 
herinrichting van publieke ruimte. Voor het 
volledige programma en de actuele stand 
van zaken staat alle informatie op  
www.wijkmakers.nl . 



In bijgevoegd overzicht is op hoofdlijnen weergegeven wat de financiële stand van zaken is 
m.b.t. het Regio Deal-budget. De belangrijkste kanttekening:

Planvorming, ontwerp en besluitvorming van de grote investeringsprojecten duren langer 
door o.a. Corona, de krapte op de arbeidsmarkt en de lange levertijd van materiaal. Hierdoor 
zijn bijv. aanpak van de  kindvriendelijke openbare ruimte, toegankelijke woonomgeving en 
investeringen in de wijkbedrijven vertraagd. We verwachten dat we in 2023 nog een flinke 
stap maken in de uitvoering van deze projecten.

2020 2020 2021 2021 2022 2022 t/m 2021 concept 2022 Totaal  begroot

Ac0elijnen Begroot Realisa0e Begroot Realisa0e Begroot Realisa0e  
t/m 25 okt

Totaal  
Begroot

Totaal Realisa0e Verschil t.o.v. 
totaal begroot

Gemeentelijke 
Cofinanciering

Gemeentelijke 
Cofinanciering

Gemeentelijke 
Cofinanciering

Maatschappelijk meedoen 0   6.210   1.289.000   1.130.186   1.651.500   1.112.654   5.506.000   2.249.050   3.256.950   2.599.375   939.621   4.300.000 

PreKg en veilig samenleven 0   7.587   620.000   130.684   845.000   629.336   4.380.000   767.607   3.612.393   1.533.663   2.714.605   3.700.000 

Kansen voor kinderen 0   6.479   1.480.000   910.566   1.282.500   594.700   4.750.000   1.511.745   3.238.255   4.666.673   7.000.000 

Wijkacademie 0   24.173   279.965   251.168   305.000   341.298   892.465   616.639   275.826   219.135 0

Uitvoeringskosten 0   13.325   50.000   50.693   50.000   23.214   150.000   87.232   62.768   868.823   825.487 0

Totaal ac0elijnen 0   57.774   3.718.965   2.473.297   4.134.000   2.701.202   15.678.465   5.232.273   10.446.192   9.887.669   4.479.713   15.000.000 

 1

Financiële stand van zaken
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