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WE ZIJN VAN START!  

Studenten van MBO Utrecht en ROC Midden Nederland werken als 
Wijksupporter aan het verbeteren van het welzijn van bewoners in wijk 
Kanaleneiland. De studenten kwamen bij elkaar in het Krachtstation om 
kennis met elkaar, met de begeleiders, de opdrachtgevers en de 
opdrachten te maken. Het zijn soms hartverscheurende verhalen als je de 
achtergrond van deze mensen hoort, maar wat zijn ze positief ingesteld 
om wat van hun leven te maken. Wij helpen ze hun dromen waar te 
maken.  

 

 
 
Wijksupport biedt hun extra begeleiding zodat ze uit kunnen groeien tot 
zelfstandige, zelfredzame en zelfbewuste werknemers die regie over hun 
leven kunnen nemen.  Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: 
we leiden mensen op zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien en we leveren zorg en ondersteuning aan de wijkbewoners voor 
een beter leven.  
 
Onze kernwaarden Zelfstandig, Zelfbewust en Zelfredzaam gelden dan 
ook voor zowel onze Wijksupporters als voor degenen die de support 
ontvangen. 
 
 
 

 

 

 

 

SAMEN CORONA 
TE LIJF 

 

Een van de opdrachten waar 

de studenten al snel aan gaan 

werken is voorlichting geven 

aan wijkbewoners over de 

Corona-maatregelen. Ze 

worden daarbij begeleid door 

HBO-V-studenten die stage 

lopen bij de GGD en een 

programma hebben 

voorbereid. Ze leren over hun 

eigen gezondheid en hoe je 

jezelf en anderen goed 

beschermt. De studenten 

ontvangen aan het eind van 

het traject een extra 

certificaat Steward Publieke 

Gezondheid. 

 

Een klus aanmelden?  

Partner worden? 

Dat kan!  

 

mail naar 

info@wijksupport.nl 

 

Wijksupport is gevestigd 

in het Krachtstation, 

Amerikalaan 199 
 

 

Wijksupport werkt samen met Wijkcoöperatie Kanaleneiland, 

MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, gemeente Utrecht, 

EFRO, GGD regio Utrecht, Utrechtzorg,  Thuiszorg Continu, 

Klaritafit, DOCK, Buurtteams, Vitaliteitslab 

mailto:info@wijksupport.nl
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SAMEN CORONA TE LIJF (VERVOLG) 
 
Een van de adviezen van RIVM die premier Rutte wekelijks in zijn pers 
conferentie herhaalt, is je handen ‘stuk’ te wassen. Maar hoe schoon zijn 
onze handen eigenlijk? De studenten van GGD brachten een speciale 
lamp mee waarmee we zelf konden zien hoe het met onze handhygiëne 
gesteld is. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

HUISWERKKLAS EN OUDERENSOOS 
Na de herfstvakantie starten we met huiswerkbegeleiding voor 
basisschoolkinderen uit de wijk. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. 
We zullen met name aandacht besteden aan taal en rekenen. 
Daarnaast is er grote behoefte bij ouderen in de wijk aan extra 
ondersteuning. Locatie Marco Polo is ingericht als ouderensoos. Maar we 
komen ook bij de mensen thuis. 
 

DRINGEND VERZOEK OM UITBREIDING VAN HET AANTAL 
STAGEPLAATSEN 
Wijksupport wordt platgebeld door studenten die nog een stageplaats 
zoeken. Wij merken het zelf ook. Zorgwerkgevers houden de deuren 
gesloten. Zij geven aan dat ze de norm van 1,5 meter afstand houden niet 
kunnen waarborgen met extra mensen op de werkvloer. Het is een 
afweging die je maakt. Ondanks dat we net begonnen zijn heeft ROC 
Midden Nederland al gevraagd of we het aantal stageplaatsen kunnen 
uitbreiden. We onderzoeken ook de mogelijkheden op andere plekken in 
en buiten Utrecht. De wil is er, nu de financiële dekking nog. 
 
 

 

WAAR KUNT U 
ONS VOOR 
VRAGEN? 

 

Huishoudelijke hulp 

 

Begeleiding en dagbesteding 

 

Lichamelijke verzorging 

 

Maaltijdondersteuning 

 

Maatschappelijke opvang 

 

Publieke gezondheid 

 

Digitaal wegwijs maken 

 

 

OPROEP AAN WERKGEVERS 

 
Wij zien dat onze stagiaires 
erg gemotiveerd zijn door te 
studeren op hoger niveau in 
zorg en welzijn. We leggen 
dus de basis voor nieuwe 
zorgmedewerkers. Daarom 
willen we graag samenwerken 
met de zorgwerkgevers in 
Utrecht. Doet u mee? 
 

 

 

ONDERZOEK NAAR TESTSTRAAT IN KANALENEILAND 

Met de toename van het aantal  
Corona-besmettingen kijken we met GGD en andere 

partners naar mogelijkheden om een teststraat in 
Kanaleneiland in of bij het Krachtstation te openen. 
Onze stagiaires krijgen daarin natuurlijk ook een rol 
om de bezoekersstroom goed te geleiden en voor te 

lichten met de inzichten die ze inmiddels hebben 
verkregen. 


