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Concept-verslag digitaal raadsbezoek aan Overbrug - 20 november 2021 
 
Opening en welkom 
Gemeenteraadslid Wim Koks, voorzitter van deze sessie, opent het digitale werkbezoek om 10.30 uur 
en geeft het woord aan Peter Rutgers, voorzitter van Overbrug. 
 
Introductie Overbrug 
Peter Rutgers zegt dat hij – gezien de omstandigheden – blij is dat we elkaar als Raad en Overbrug toch 
kunnen treffen en dat wij als Overbrug de belangrijkste problemen waar we op dit moment tegen 
aanlopen nu kunnen bespreken met een deel van de raad.  
Overbrug is een netwerkorganisatie bestaande uit 14 organisaties op het gebied van jeugdhulpverle-
ning, onderwijs, welzijns- en zorgorganisaties in de gemeente Groningen. 
We proberen in dit netwerk voor de problemen waar jongeren tegen aanlopen een oplossing te vin-
den. Dit doen we door jongeren een duidelijke stem te geven in het aankaarten van de problemen, 
maar ook bij het bedenken van oplossingen. 
Regelmatig organiseren we samen met jongeren themabijeenkomsten en werkconferenties. Vanuit 
deze bijeenkomsten worden problemen aangekaart, waar oplossingen voor gezocht worden. Onder-
tussen hebben we al redelijk wat problemen bij de kop gehad, waarvan we nu even drie kort willen 
noemen.  
 
Samensterk 
Samen met de gemeente hebben we ervoor gezorgd dat jongeren met problemen niet hoeven wach-
ten met het toekennen van een bijstandsuitkering. Hierdoor kunnen deze jongeren zich concentreren 
op het oplossen van hun problemen. 
 
Acute opvang 
In de gemeente Groningen was lange tijd geen speciale opvang voor dakloze jongeren, maar moesten 
deze jongeren of naar Assen of vonden ze onder dak bij de reguliere volwassenen (nacht)opvang. 
De gemeente, Het Kopland, Elker en WerkPro hebben de handen in één geslagen en hebben nu de 
acute opvang voor deze jongeren geregeld. Ook is het Leger des Heils onder tussen aangehaakt bij dit 
initiatief. Naast opvang wordt er via een bepaalde methodiek ook hulp aan deze jongeren geboden. 
 
10 afspraken 
Jongeren hebben aangegeven dat de bejegening tussen jongeren en hulpverlener niet altijd even soe-
pel verloopt. Daarom hebben jongeren en hulpverleners 10 afspraken gemaakt die helpen de contac-
ten goed te laten verlopen. In dit filmpje kunnen jullie zien wat deze afspraken zijn: 
https://youtu.be/78QXo-ytjZk 
 
GGZ-wachtlijsten en eenzaamheid 
Het thema GGZ en eenzaamheid wordt ingeleid door een filmpje van ervaringsdeskundige Paul Vink 

(https://youtu.be/WdQYpMBmFs4). Hierin vertelt hij wat Corona met je kan doen. Ook stipt 

https://youtu.be/78QXo-ytjZk
https://youtu.be/WdQYpMBmFs4
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hij aan dat er lange wachtlijsten in de GGZ zijn. Mirjam Feddema, manager Wij, beaamt dit. 
Ook het Fact, GGZ voor jongeren, kent wachtlijsten. 
Bij de Wij-teams merken ze ook dat jongeren eenzaam zijn door de Corona maatregelen. Al-
leen online lessen, geen stages, geen sociale contacten, niet sporten. Wij Groningen probeert 
op een creatieve manier met jongeren in contact te komen en ze te ondersteunen met hun 
eenzaamheid.  
Dennis Blijd, stagiaire bij Jimmy’s, merkt op dat veel jongeren eenzaam zijn en structuur in 
hun leven missen. 
 
Gebrek aan stage plekken 
Dennis Blijd en ervaringsdeskundige Helena Ruiter vertellen dat zij in hun omgeving veel jon-
geren kennen die geen stageplek kunnen vinden, of te weinig uren kunnen maken tijdens hun 
stage. Soms worden ze door de werkgever gedwongen te stoppen met hun stage.  
David van der Kruk stagiaire bij Jimmy’s vertelt dat door de Corona maatregelen de sociale 
contacten wegvallen, er alleen digitaal les mogelijk is en dat studenten geen stageplekken 
kunnen vinden of hun stageplek kwijtraken. Hierdoor raken jongeren in een negatieve spiraal 
en stoppen zij met hun studie. Een stageplek kan ervoor zorgen dat jongeren weer mensen 
ontmoeten en zich minder eenzaam voelen. 
 
Richard Koopman, directeur van Noorderpoort Euroborg zegt dat het onderwijs heel creatief 
is om jongeren op school te houden. Zo is er bijvoorbeeld een Kazerne voor kooklessen en zijn 
er keukens in restaurants afgehuurd. Een ander voorbeeld is dat er op alle locaties een Co-
rona-steunpunt is, waar studenten terecht kunnen met vragen. Richard Koopman vindt het 
mooi dat kwetsbare jongeren naar school mogen komen, maar maakt hierbij wel een kantte-
kening. Het is voor deze jongeren thuis lastig uit te leggen dat ze naar school mogen komen 
vanwege een onveilige thuissituatie.  
 
Richard Koopman vertelt dat het voor de lockdown goed lukte om stageplekken te vinden, 
maar door de Corona maatregelen zijn deze mogelijkheden een stuk beperkter geworden. 
Jorn Broesder, manager bij WerkPro, vertelt dat er binnen het netwerk Overbrug wordt geke-
ken om extra stageplekken te creëren. Eind januari hoopt hij dat er 10-15 stagiaires worden 
aangenomen. Hij vraagt de raadsleden of het mogelijk is dat de gemeente zelf of door de ge-
meente gesubsidieerde organisaties ook extra stageplaatsen aanbieden aan studenten. Ri-
chard Koopman vult hierbij aan dat het ook goed is om in het eigen netwerk van Overbrug te 
kijken of er extra stageplekken zijn.  
 
Jalt de Haan vraag of het misschien ook mogelijk is om stageplekken te vinden op plekken waar nu een 
personeelstekort is, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of in het onderwijs. Richard Koopman antwoordt 
dat het wel lastig is, omdat deze organisaties vaak niet zitten te wachten op nog meer mensen die 
fysiek aanwezig zijn. 
Gerben Brandsema vraagt of er organisaties zijn die Noorderpoort benaderen voor stageplekken. Ri-
chard Koopman antwoordt dat binnen het netwerk Overbrug nu gekeken wordt of er nieuwe stage-
plekken gevonden kunnen worden. Noorderpoort wordt wel benaderd door bedrijven die gastcollege 
willen geven, bijvoorbeeld een kok in een restaurant. Maar voor de rest zijn er nog weinig organisaties 
of bedrijven die extra stageplekken aanbieden. 
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Charlotte wil graag van de Raadsleden weten of er binnen de gemeente ook extra stageplekken aan-
geboden kunnen worden. Ook vraagt ze of de gemeente een oproep kan doen aan organisaties die 
door de gemeente worden gesubsidieerd om stageplekken aan te bieden.  
 
Daarnaast vertelt ze dat de jongeren van Overbrug in gesprek zijn met Coalitie Y om een bijeenkomst 
te organiseren over de eenzaamheid onder jongeren. Belangrijk is te horen welke ideeën jongeren 
hebben over de Corona tijd en de maatregelen. 
 
David van der Kruk vertelt dat Jimmy’s nu op afspraak open is. Jongeren die langs komen, zoeken een 
plekje waar ze bijvoorbeeld online-lessen kunnen volgen, omdat ze thuis even niet meer kunnen zijn 
(kleine kamer, geen tuin, geen balkon). De vraag is of het mogelijk is dat er meer van dit soort plekken 
kunnen komen voor jongeren. 
 

Marten Duit vraagt hoe het komt dat het inkomen van jongeren wegvalt als met de stage wordt 
gestopt. Richard Koopman antwoordt dat vooral BBL-leerlingen hier last van hebben. Zij werken 4 
dagen per week en gaan 1 dag per week naar school. Door het wegvallen van de werkplek, valt het 
inkomen weg en dan staat ook de studie op de tocht. Dit jaar zijn er minder aanmeldingen van BBL 
studenten. 

Marten Duit vraagt of niet-betaalde stageplekken een probleem zijn. Richard Koopman zegt van niet, 
omdat de meeste stages worden betaald. 
 
Vanuit de raad wordt de vraag gesteld of er een tekort aan huisvesting voor jongeren is. Volgens Jorn 
Broesder is er op dit moment niet een tekort aan jongerenhuisvesting, omdat er door Corona minder 
buitenlandse studenten zijn en omdat er in de gemeente veel voor deze doelgroep is en wordt ge-
bouwd.  
 
Er is door het Rijk 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor jongerenactiviteiten in Coronatijd. Worden 
er in Groningen ook activiteiten met dat geld georganiseerd? Mirjam Feddeman antwoordt hierop po-
sitief. Door “Huis van de Sport” en “Bij Vrijdag” worden in samenwerking met Wij-Groningen diverse 
activiteiten georganiseerd. Richard Koopman vult aan dat er ook een speciale website is, waar deze 
activiteiten op vermeld staan. 
 
Jalt de Haan stelt voor dat hij vragen voorbereidt voor het vragenuurtje van volgende week over het 
aantal stageplekken. Wim Koks biedt aan om vragen voor te bereiden over de wachtlijst van de 
GGZ/Fact. Femke Folkerts vertelt dat zij vragen gaat stellen over meer opvangplekken voor kwetsbare 
kinderen en over het opzetten van een soort van “buitenschoolse opvang” voor 16+ jongeren waar zij 
kunnen leren en studeren. 
 
Peter zegt dat hij het zeer op prijs stelt dat deze vragen worden gesteld in de gemeenteraad. Wim Koks 
bedankt de aanwezigen. Blijf gezond! 
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