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Notitie 
Verzoek input advies ‘Goed leven en wonen voor jongeren in Overijssel’ 
 

Belangrijke aspecten voor ‘goed leven en wonen voor jongeren in Overijssel’ 
De SER Overijssel heeft zich als doel gesteld om jongeren zo veel mogelijk te betrekken bij zijn 
advieswerkzaamheden. In de loop van 2021 is nagedacht hoe dat het beste vorm te geven. Uit de SER 
Overijssel is een adviescommissie samengesteld. Deze adviescommissie heeft eerst telefonische 
interviews afgenomen bij een aantal maatschappelijk actieve jongeren in Overijssel: jongeren, die in 
diverse jongerenraden participeren, actief zijn in jongerenafdelingen van politieke partijen of andere 
maatschappelijke organisaties. Behalve deze individuele telefonische interviews werden per mail een 
digitale enquête afgenomen onder de jonge leden van FNV en onder de innovatiehub (initiatief waarin 
MKB-bedrijven deelnemen om jong talent aan deze bedrijven te binden).  
 
Aan al deze jongeren stuurde de SER-adviescommissie een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan 
middels een digitale ontmoeting. Op 6 oktober 2020 vond deze digitale ontmoeting plaats. Daar namen 
10 jongeren deel aan. Tijdens de digitale ontmoeting ging het gesprek over het onderwerp ‘Goed wonen 
voor jongeren in Overijssel. Wat is er nodig?’ Daarnaast werden diverse zaken besproken die belangrijk 
zijn voor goed leven en wonen voor jongeren in Overijssel. 
 
De meeste jongeren vinden Overijssel een fijne provincie om te wonen.  

 
Belangrijke thema’s die daarbij spelen zijn: 
- Huisvesting wordt heel vaak genoemd als een zorg voor de jongere generatie. Er is niet genoeg 

studentenwoningen, onbetaalbare woningen voor starters (wel lagere woningprijzen dan in de 
Randstad), wachttijden voor huurwoningen zijn erg lang. Jongeren blijven langer thuis bij hun ouders 
wonen hoewel ze graag op zichzelf zouden willen wonen.   

- Welzijn van jongeren wordt genoemd in relatie tot maatschappelijke druk op jongeren, prestatiedruk 
en stress, financiële positie van jongeren (met name het huidige leenstelsel en studieschulden). 

- Bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van de keuzes van jongeren (wonen, werken, studeren). 
Jongeren zien als bedreiging dat veel jongeren naar het Westen vertrekken. Ze maken zich zorgen 
dat de beschikbaarheid van het OV steeds minder wordt (vooral voor de kleine kernen).  

- Toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs is van belang voor de studerende jongeren.  
- Positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt door de jongeren genoemd ook in relatie tot de zorgen 

over de coronacrisis. Deze jongeren zijn bezig met zoeken naar stages en hun eerste banen. Ze 
vinden belangrijk dat er balans is tussen de banen voor hoger en lager opgeleiden.  

 
Wat kan de provincie betekenen? 
In het coalitieakkoord van de provincie Overijssel staat het volgende opgenomen: 
 

We willen de woningmarkt beter toegankelijk maken voor starters en de doorstroming bevorderen. 
Daarvoor gaan we samen met gemeenten en partners effectieve instrumenten ontwikkelen. 

 

Aantrekkelijk wonen, nu en in de toekomst voor verschillende doelgroepen met verschillende behoeften, 
dat is de uitdaging waar we voor staan. 

 

Aandachtspunt voor ons is de leefbaarheid van het platteland. Een aantrekkelijk platteland waar jong en 
oud kan blijven wonen, werken en recreëren. 

 

Om de leefbaarheid te behouden en te versterken is een aantrekkelijke woonomgeving van belang. Wat 
dat precies inhoudt, is niet voor iedereen hetzelfde. Overijssel heeft daarin veel te bieden, zoals 

dynamische woonomgevingen in binnensteden en vele mooie dorpskernen. 
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Provincie kan veel doen om voor jongeren Overijssel aantrekkelijk te maken om hier te leven, te wonen, 
te studeren, te werken en te recreëren. De provincie kan het echter niet alleen. In veel gevallen is de 
provincie afhankelijk van het gemeentelijke beleid of activiteiten van verschillende maatschappelijke 
partners, zoals het onderwijs en het bedrijfsleven. 
 
Adviestraject van de SER Overijssel 
De SER Overijssel wil een advies uitbrengen aan de provincie Overijssel om met het onderwerp ‘Goed 
leven en wonen in Overijssel voor jongeren’ aan de slag te gaan. Belangrijke aandachtspunten zijn: 

1. Hoe komen we tot een beter en voldoende woningaanbod voor jongeren, waarbij er onderscheid 
gemaakt dient te worden in studentenhuisvesting en woningen voor starters? 

2. Wat kan de provincie daarin betekenen? 
3. Zijn er andere zaken, die anders beter kunnen? 

 
Verzoek aan jou 
Kan jij aan ons laten weten wat volgens jou nodig is om aan te pakken, te verbeteren binnen de provincie 
Overijssel als het gaat om het goed leven en wonen in Overijssel voor jongeren? 
 
Geef ons ideeën, suggesties om bijvoorbeeld hoe het woningtekort op te heffen, betere bereikbaarheid 
te organiseren, provincie Overijssel meer te promoten als een aantrekkelijke provincie voor jongeren om 
hier te wonen, te studeren, te werken en te recreëren. Denk ‘out of the box’. Om je al wat ideeën aan de 
hand te doen, hieronder wat gedachten: 
 

- Ga als provincie Overijssel samen met een groep jongeren aan de slag met dit onderwerp en 
gaat concreet een plan van aanpak uitwerken. 

- Start een project als provincie om bv een bestaand kantoorpand om te bouwen tot 
jongerenhuisvesting. 

- Geef meer voorlichting over financieringsmogelijkheden, ga in contact met een plaatselijke bank 
om te bezien of er lokale initiatieven te bedenken zijn voor kredietverstrekking 

- Kraak een kerk…… 
 
Je kan ons je ideeën mailen naar op.wertheim-davygora@overijssel.nl. 
Alvast ontzettend bedankt voor je inbreng! 
 
Wat gebeurt er met je inbreng? 
Op basis van de gevoerde gesprekken, de ingevulde enquêtes, de digitale ontmoeting op 6 oktober en 
jullie inbreng als reactie op dit verzoek, stellen wij een advies op met als onderwerp ‘Goed leven en wonen 
voor jongeren in Overijssel’. Dit advies wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het college van 
Gedeputeerde Staten reageert naar de SER Overijssel welke acties de provincie gaat ondernemen naar 
aanleiding van dit advies. Wij informeren jullie over de reactie van de provincie via de mail. Wij plaatsen 
ook informatie hierover op onze website www.ser-overijssel.nl.   
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