
De Tirrel: broedplaats voor technologische, zorg- en welzijn-innovaties 
 

Studenten Master Healthy Ageing 
enthousiast aan de slag 

Samenwerking 
De organisaties die samen de Tirrel vormen 
en het Centre of Expertise Healthy Ageing van 
de Hanzehogeschool tekenden dit voorjaar 
een samenwerkingsovereenkomst. De Tirrel 
wordt hiermee een broedplaats voor 
technologische, zorg- en welzijn-innovaties. 
De inzet van de studenten van de Master 
Healthy Ageing Professional van de 
Hanzehogeschool Groningen is hieruit een 
eerste concrete actie. 
 
Ontmoeten, verbinden, verrijken 
De hamvraag die de studenten kregen was 
hoe Winsumers van jong en oud samen 
gebracht kunnen worden. De ideeën die 
bedacht werden moesten een bijdrage 
leveren aan welzijn en gezondheid.  
 
 
 

Daarnaast moet er aandacht zijn  
voor de thema’s van de Tirrel ontmoeten, 
verbinden en verrijken.  
 
Uiteindelijk lag de focus op vier kernvragen: 
§  Hoe kunnen zorg en onderwijs elkaar 

versterken en winst behalen voor de 
deelnemers? 

§  Hoe kunnen technologische 
toepassingen het ontmoeten, verbinden 
verrijken stimuleren? 

§  Hoe kan technologie regelgeving 
terugdringen en op een veilige manier de 
vrijheid van bewoners en vergroten? 

§  Hoe kan de wijk worden betrokken en 
deel uit gaan maken van de visie van de 
Tirrel? 

 
De ideeën hebben geleid tot 5 concrete 
opdrachten waar de studenten de komende 
periode mee aan de slag gaan. 

Studenten van de master Healthy Ageing Professional van de 
Hanzehogeschool Groningen hebben zich op 11 en 12 september 
ondergedompeld in de wereld van de Tirrel. Tijdens deze dagen 
hebben zij zich verdiept in de verschillende deelnemende 

organisaties, gesproken met toekomstige gebruikers en bewoners 
en rondgekeken In de omgeving. Zij gaan gaan nu aan de slag 
met de uitwerking van vraagstukken over sociale innovatie, zorg, 
onderwijs en technologie. 

Themanieuwsbrief 

 
Sociale Innovatie 
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Selectiecommissie  
De ideeën werden beoordeeld door een selectiecommissie. Deze bestond uit wethouder Marc 
Verschuren, directeur VCPO Noord-Groningen Simon van der Wal, manager Ontwikkeling Karin 
van der Vries van De Hoven en Han de Ruiter, directeur Healthy Ageing Hanzehogeschool 
Groningen. Zij toetsten de ideeën op haalbaarheid, relevantie en innovatie. 

Wisseling van de wacht 
Hoe zal het zijn als een kind voor een dag 
een wethouder is? Of een wethouder een 
verzorger in De 12 Hoven? Een wijkbewoner 
een leerkracht? Dan ontstaan vast en zeker 
verrassende visies. Met dit idee vergroten 
en verdelen we draagvlak en 
eigenaarschap. Hiermee kunnen we het 
gedachtengoed ‘Ontmoeten, Verbinden, 
Verrijken’ en inclusieve wijk nog meer 
uitdragen.  
 
SkillsLabs 
De 12 Hoven is een broedplaats van mooie 
verhalen. Ouderen zitten er vol mee. 
Verhalen waar jongere generaties mee 
verder kunnen. Door deze verhalen op te 
halen en te delen worden generaties 
verbonden, wordt kennis gedeeld en verder 
ontwikkeld. De verhalen worden via de 
nieuwste technologieën doorgegeven. 
 

De Buurtvriezer 
Lokaal geproduceerd voedsel wordt lokaal 
gedeeld, dan wel verkocht. Met gebruik van 
lokale beschikbare middelen en kennis 
wordt overvloed gedeeld met mensen die 
dit goed kunnen gebruiken. Hierdoor 
ontstaat ook ontmoeting en sociale cohesie 
wordt versterkt.  
 
De Oase 
Winsum is een plaats waar rust heerst. In 
een wereld waar stress en drukte toeneemt 
is Winsum door haar inrichting en 
voorzieningen een plaats waar men tot rust 
en bezinning kan komen. De voorzieningen 
(park, ommetjes, in richting van groen e.d.) 
dragen er toe bij dat generaties elkaar 
ontmoeten, verbinden en verrijken. 
  
Het Eetbare dorp 
Op welke wijze kan buiten met binnen 
verbonden worden en de groene ruimte 
ingezet ook voor voedselvoorziening? 

Vijf kansrijke ideeën 
In totaal hebben de studenten zeven concrete ideeën 

gepresenteerd. De vijf meest kansrijke ideeën worden 

door de studenten de komende periode verder 
uitgewerkt. Zo wordt door de studenten op een 

innovatieve manier bij aan de toekomstige inrichting van 

de Tirrel en de omgeving. 
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Direct op locatie aan de slag! 
Student Master Healthy Ageing 

“Dat er op meerdere manieren naar een 
vraagstuk gekeken kan worden centraal 
staat.” 
Student Master Healthy Ageing 

Hoe nu verder? 
Twee dagen is erg kort om je de materie van de Tirrel, de wijk en 
Winsum  eigen te maken. De studenten jhebben nog veel vragen waarvan de antwoorden 
vooral bij de eindgebruikers van de Tirrel en de wijkbewoners opgehaald moeten worden. 
Dat gaan ze ook doen.  
 
Dus, als u binnenkort weer een groep studenten ziet lopen die mensen het hemd van het 
lijf vragen… Dat zijn studenten van de Master Healthy Ageing die aan het “Tirrelen” zijn. 
Want zo diep zit de Tirrel inmiddels wel: Tirrelen is een werkwoord geworden voor deze 
studenten. 

“Prachtig om te zien hoe de studenten de Tirrel binnen 24 uur 
omarmt hebben. We hebben er nieuwe Tirrel-fans bij. 
Verrassend deze innovatieve denkkracht.” 
Hennie van Beek, procesbegeleider 

“Studenten van de Hanze inspireren de mensen van de 
Tirrel en brengen nieuw elan! Wat een creativiteit bij 

het presenteren van de prototypes en de aangeleverde 
ideeën. Het is een goed stel hoor!” 

Siep Smidts, directeur De Piramiden 

“Plannen van jaren in een uur overbrengen naar de studenten. Een uitdaging op zich 
maar eveneens motiverend en inspirerend. Dat is het leuke van lokale initiatieven.” 
Tinus vd Weide, wijkbewoner 



De Tirrel is een plek waar iedereen welkom 
is, waar gezorgd wordt voor en met elkaar, 
waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten 
en verrijken, waar buiten met binnen en 
omgekeerd verbonden is. We zijn er trots op 
dat we deze mini-samenleving op een 
prachtige plek in het dorp gaan realiseren. 
Kinderen gaan er naar school. Kwetsbare 
ouderen wonen er. Korte bezoeken van 
mensen die komen voor diagnostiek of 
behandelingen, zoals fysiotherapie.  
 
 
 
 

Mensen uit de wijk, het dorp en omgeving 
komen er samen voor sport, activiteiten en 
gezelligheid. Zo ontstaat op een natuurlijke 
manier contact tussen al deze mensen van 
alle leeftijden. Elkaar zien. Met elkaar 
praten. Leren met en van elkaar. Kortom: 
leven met elkaar.  
Wij zijn ervan overtuigd dat dit positief 
werkt voor iedereen. Niet ieder in zijn eigen 
afgesloten ruimte: maar samen, zoals het 
leven zelf.  
 
 

 
www.detirrel.nl | info@detirrel.nl 

Jij doet er toe! 


