
Wat vinden
Jongeren 

in
Overijssel

belangrijk?



De Sociaal Economische Raad (SER)

Overijssel, wil graag weten

wat jongeren in Overijssel 

belangrijk vinden. 

Wat gaat er goed en wat kan de

Provincie Overijssel oppakken? 

De SER geeft advies aan

Gedeputeerde Staten. 

De Gedeputeerde Staten besluit of

een thema wordt opgepakt.

13 jongeren

werden

geïnterviewd.

141 jongeren

vulden een

enquête in.



‘Dé Overijsselse jongere’

bestaat niet: Er zijn veel

verschillen ook binnen

dezelfde leeftijdsgroepen.

Daarnaast is de levensfase

bepalend.   

  

Wat houdt jongeren in Overijssel 

op dit moment bezig? 

Familie, vrienden & relaties

Huisvesting

Werk

Studie

Uitgaan & reizen



Voldoende 

studentenwoningen. 

Korte wachttijden voor

huurwoningen.

Betaalbare starterswoningen.  

Nu blijven jongeren langer bij hun

ouders wonen. Het is voor hun

toekomst belangrijk dat zij een

eigen plek hebben.

Wat is voor jongeren, voor hun toekomst

belangrijk in Overijssel? 

Ruime keuze 

in vervolg-

opleiding
Voldoende

werk & ruimte

om te

ondernemen

Voldoende 

betaalbare

woonruimte

Een eigen gezin Gezondheid



Wat maakt wonen in Overijssel

aantrekkelijk voor jongeren? 
Ik vind het heerlijk dat het hier

rustiger is dan in de Randstad. Ik

kan drukte opzoeken als ik dat

wil, maar ik ben er ook  zo weer

vandaan.

Ik ben hier geboren.

 Het is mijn plekje. 

Ik woon dichtbij mijn 

familie en vrienden.

 Dat vind ik heel fijn. 

Voldoende natuur

De mentaliteit van de mensen

Voldoende

werkgelegenheid

Goede bereikbaarheid



"Doe moeite

om jongeren

te vinden én

te binden." 

"Investeer in

jongeren-

participatie."

"Laat weten

wat je met

inbreng

doet."

"Geef

jongeren

actief

invloed."

Politieke betrokkenheid &

bekendheid SER

NEE

83,33%

JA 

16,67 %

Betrokkenheid

jongeren

gemeentelijke

politiek

NEE

88,64%

JA 

11,36%

Betrokkenheid

jongeren

Provinciale

politiek

NEE

84.09%

JA 

15,91%
Bekendheid

met de SER

Waarover maak jij je nu de meeste zorgen? 

Onzeker over

werk

(flexbanen)

Geen

stageplek

kunnen vinden

Geen

woonruimte

kunnen vinden

Gevolgen van

Corona

(oplopende

schulden,

leenstelsel en

werkloosheid)

Tips van jongeren over participatie



Dit onderzoek werd
gehouden onder
jongeren in Overijssel
tussen mei en juli 2020. 

De SER werkte hierin
samen met de FNV &
Innovatiehub. 

Over de uitkomsten
gaat de SER in gesprek
met jongeren. 

DENK EN DOE MEE!

Contact opnemen met de SER? 

(038) 499 7527 www.ser-overijssel.nl s.v.leeuwen@overijssel.nl


