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In 1983 kwamen de sluitingstijden voor de nachthoreca in Groningen te
vervallen. Dit heeft er voor gezorgd dat het Groningse nachtleven zich in
een relatief korte tijd heeft ontwikkeld tot een nationaal, en internationaal,
vermaard begrip. 
Zo wordt de Nachtburgemeester van Groningen, Merlijn Poolman, op
verschillende plekken in de wereld uitgenodigd om te spreken over hoe het
Groningse nachtleven er uit ziet en hoe steden een prettig nachtleven
kunnen inrichten.

Daarnaast heeft het loslaten van de sluitingstijden ervoor gezorgd dat er
een goed vestigingsklimaat voor muzikanten is ontstaan. Dit heeft er voor
gezorgd dat in 1986 het festival Noorderslag is ontstaan en weer tien jaar
later is het festival Eurosonic daar weer uit ontstaan. Tegenwoordig is
Eurosonic Noorderslag een van de grootste showcasefestivals voor
popmuziek in Europa met 40.000 bezoekers uit heel Europa, voorgekomen
uit de Groninger nacht.

Het bruisende nachtleven van Groningen heeft er tevens voor gezorgd
dat er een gunstig vestigingsklimaat is ontstaan voor zowel ondernemers
als studenten. De veronderstelling is dat dit bijdraagt aan de Groningse
economie.

Het levendige nachtleven van Groningen betekent niet dat de Groningse
nacht geen problematiek kent. Zo zijn er problemen rondom (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag en middelengebruik. Groningen is hier niet
uniek in; deze problematiek is wereldwijd terug te vinden in het nachtleven.
Wat echter wel uniek is, is hoe proactief omgegaan wordt met deze
problematiek. Zo is in 2019 de Nachtraad van Groningen opgericht, die als
doel heeft om de veiligheid en culturele diversiteit van de Groningse
nacht te verbeteren.
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Voor de dagraad door de nachtraad

Beste raadsleden,
Dit is een concept gecreëerd door een groot aantal Groningers:
uitgangspubliek, kroeg & club eigenaren en medewerkers van instanties
met vele jaren ervaring in het beste nachtleven van Nederland.
Wij staan bovenal echter ook zeer open voor jullie input vanuit de
politiek!



Dit doet de Nachtraad door het Groningse nachtleven nauwlettend in de gaten te
houden en adequaat te reageren op de waargenomen problemen. Zodoende geeft
de Nachtraad onder andere voorlichtingen aan studenten over het voorkomen van
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag en het minimaliseren van risico’s rondom
het gebruik van verdovende middelen. Daarnaast is de Nachtraad bezig met het
ontwikkelen van het Nachtstadhuis.

Het Nachtstadhuis moet een plek worden in het uitgaanscentrum van Groningen
waar iedereen terecht kan met zijn/haar vragen en/of problemen over de nacht. In
het Nachtstadhuis kan iemand bijvoorbeeld informatie ontvangen over prettig
flirten, SOA’s, passende uitgaansgelegenheden en verdovende middelen.
Daarnaast kan het uitgaanspubliek terecht in het Nachtstadhuis voor (acute) hulp
na/bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, middelengebruik en klein zeer.

In dit document staat beschreven hoe een pilot van het Nachtstadhuis in 2023
gerealiseerd kan worden. Zo wordt er onder andere beschreven wat het
Nachtstadhuis precies is, met welke partners samengewerkt zal worden, wat het
plan van aanpak is en hoe de pilot geëvalueerd zal worden. 
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Verstrekken van informatie (preventie) over nachtelijke
onderwerpen;

Opvangen, helpen en doorverwijzen van slachtoffers van (seksueel)
geweld;

Helpen en doorverwijzen van uitgaanspubliek met een middelen
probleem;

Behandelen van klein zeer zoals een glas snede;

Verzamelen van data over de Groningse nacht.

Het Nachtstadhuis gaat een plek worden in het uitgaanscentrum van
Groningen waarbij gedurende de nacht preventie en (acute) hulp
gecombineerd gaan worden, met als doel de veiligheid van de Groningse
nacht te verbeteren. Zodoende zullen er verschillende diensten worden
aangeboden vanuit het Nachtstadhuis. 

Deze diensten zijn onder andere:

In dit hoofdstuk van het document wordt dieper ingegaan op de
verschillende functies en onderdelen van het Nachtstadhuis.

OMSCHRIJVING
NACHTSTADHUIS
A. ALGEMENE OMSCHRIJVING



Het Nachtstadhuis is een zogenaamde “safe zone”; een veilige en
prikkelarme plek in het uitgaanscentrum van Groningen. Een dergelijke
safe zone is een belangrijke plek voor mensen die een onprettige ervaring
hebben binnen het Groningse nachtleven. Voor iemand die, bijvoorbeeld,
net is aangerand zal de safe zone een plek zijn om tot rust te komen en
acute hulp te ontvangen bij het verwerken van de ervaring.

Bij de entree van het Nachtstadhuis zal een portier staan. De portier gaat er
voor zorgen dat alleen mensen die een daadwerkelijk doel hebben in het
Nachtstadhuis naar binnen mogen. Zodoende zal de safe zone
daadwerkelijk veilig gehouden worden.

Bezoekers van het Nachstadhuis kunnen in het Nachtstadhuis informatie
ontvangen over verschillende nachtelijke onderwerpen. Dit zou een
simpele vraag kunnen zijn zoals “waar een bepaald type
uitgaansgelegenheid gevonden kan worden”. Echter zal de kracht van het
informatiepunt zich uiten in het verstrekken van informatie over
gezondheids- en veiligheidsvraagstukken. Een bezoeker van het
Nachtstadhuis kan bijvoorbeeld informatie ontvangen over veilig vrijen,
SOA’s, middelengebruik en/of verslaving.

Het verstrekken van informatie over middelengebruik en verslaving is
specifiek belangrijk voor de groeiende groep internationale studenten in
Groningen. Uit gesprekken met internationale studenten is namelijk
gebleken dat er in het thuisland veelal geen informatie wordt verstrekt
over deze thema’s. Dit kan in Groningen tot gevaarlijke situaties leiden
doordat een internationale student, bijvoorbeeld, geen ambulance durft te
bellen na een levensbedreigende situatie die is ontstaan door het gebruik
van drugs. Bij dezen niet wetende dat drugsgebruik in Nederland niet
strafbaar is om hulpverlening bij noodsituaties niet te verhinderen.

SAFE ZONE
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Harde data over nachtelijke
problematiek in Groningen ontbreekt
veelal. Daarom zal een van de taken
van het Nachtstadhuis worden om
informatie te verzamelen over deze
problematiek. Denk hierbij aan het
verzamelen van meldingen over
(seksueel) grensoverschrijdend
gedrag en middelengebruik. Deze
data zal verzameld worden aan de
hand van meldingen die gemaakt
kunnen worden in het Nachtstadhuis.

De verzamelde data zal vervolgens
gebruikt worden om de nacht te
verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren door middel van (online)
campagnes, voorlichtingen en/of
gesprekken met nacht ondernemers
waarbij vaak misstanden worden
geconstateerd. Zodoende zal er op
een effectieve manier ingegrepen
kunnen worden om, hopelijk,
verergering van de problematiek te
voorkomen.

Jack Heupenaar (Horecapolitie
Groningen) en Jan Akkermans
(Koninklijke Horeca Nederland)
hebben aangegeven dat een dergelijk
meld- en registratiepunt gerealiseerd
kan worden binnen de juridische
kaders voor privacy. Voorafgaand aan
de lancering van het Nachtstadhuis
zullen er procedures uitgewerkt
worden voor de verwerking van de
data. Deze procedures zullen samen
met juristen en/of andere privacy- en
data experts ontwikkeld worden.

MELD- EN REGISTRATIEPUNT3 4
De GGD/Centrum Seksueel
Geweld bij seksueel geweld en/of
seksueel grensoverschrijdend
gedrag;

De Verslavingszorg Noord
Nederland (VNN) bij aanvragen
over hulp bij
verslavingsproblematiek;

De spoedafdeling van het
ziekenhuis bij medische ingrepen
die niet in het Nachtstadhuis
uitgevoerd kunnen worden.

De hulpverlening van het
Nachtstadhuis zal hoofdzakelijk
bestaan uit het bieden van acute hulp.
Indien er diepgaande of specialistische
hulp nodig is zal er doorverwezen
worden naar een gespecialiseerde
instantie. 
Zodoende zal er doorverwezen
worden naar:

DOORVERWIJZING



Het Nachtstadhuis zal gedurende de
nacht bemand worden door vijf
medewerkers; een portier, een
floormanager, een maatschappelijk
werker en twee medici. Op termijn
zullen elk van deze functies
ondersteund gaan worden door
stagiaires.

Het nachtteam van het Nachtstadhuis
zal ondersteund worden door het
dagteam. Dit team bestaat uit het
management, een marketingteam en
een schoonmaker.

De medewerkers van het
Nachtstadhuis zullen trainingen
ontvangen om te leren gaan met de
verwachte hulpverlening. Denk hierbij
aan een training vanuit de GGD over
omgaan met (seksueel) geweld of een
training vanuit de VNN over
middelengebruik en verslaving.

BEMANNING

De doelgroep van het Nachstadhuis
kan breed worden bepaald als “het
uitgaanspubliek van Groningen”. 
Concreet komt dit neer op
uitgaanspubliek met een leeftijd
tussen de 16 en 35 jaar. Dit is dezelfde
doelgroep die wordt aangehouden in
Het Grote Uitgaansonderzoek van het
Trimbos Instituut (Trimbos Instituut,
2020).

Binnen deze doelgroep zal de focus
vooral liggen op uitgaanspubliek met
weinig ervaring in het nachtleven. Dit
kunnen jonge mensen zijn die nog
niet eerder uit zijn geweest, maar ook
internationale studenten. 

DOELGROEPEN
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Het voorkomen van een ongeval is beter dan het genezen van een
ongeval. Daarom zal het Nachtstadhuis een centrale plek worden voor
vragen en/of informatie met betrekking tot nachtelijke onderwerpen
zoals alcohol, seks en drugs.

In het Nachtstadhuis wordt preventieve informatie verstrekt over het
gebruik van drugs en de risico's hiervan. Door deze informatie te
verstrekken verkleint de kans dat deze persoon acute zorg nodig heeft na
eventueel gebruik en/of terecht komt in een verslaving. Indien een
persoon zich zorgen maakt over zijn of haar drugsgebruik  zal deze
persoon direct de juiste informatie ontvangen over een hulptraject.

Naast de informatie over het verminderen van risico’s omtrent het gebruik
van drugs zal er ook informatie beschikbaar zijn over hoe je op een prettige
manier met elkaar om kan gaan binnen de nacht. Hierbij zal informatie
over het respecteren van elkaars seksuele grenzen centraal. Zo zal er
onder andere informatie beschikbaar zijn over hoe je iemand op een
prettige manier kan versieren, hoe om te gaan met een afwijzing en wat te
doen als iemand een grens over is gegaan.

Verder zal het Nachtstadhuis ingezet gaan worden als locatie voor
voorlichtings- en preventie sessies over nachtelijke onderwerpen. Denk
hierbij aan een avond waarbij voorlichting wordt gegeven door een expert
over seks, alcohol, drugs en/of de Groningse nacht in zijn algemeenheid. 

Daarnaast zal de ruimte beschikbaar zijn voor voorlichtingen vanuit
partnerorganisaties van het Nachtstadhuis zoals de GGD en de VNN. 
Op deze manier zal het Nachtstadhuis optimaal benut worden voor
verschillende preventie thema's.

OMSCHRIJVING
NACHTSTADHUIS
B. PREVENTIE



Een van de kerntaken van het Nachtstadhuis zal worden om slachtoffers
van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of middelengebruik op te
vangen. Daarnaast zal ook eenieder met klein zeer, zoals een glas snede,
terecht kunnen in het Nachtstadhuis voor spoedeisende hulp.

SEKS EN GEWELD
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld hebben een grote impact
op de slachtoffers ervan. Zo kan er posttraumatische stressstoornis, angst
of een depressie door ontstaan (Gevolgen Seksuele Grensoverschrijding -
Seksindepraktijk, n.d.). Om de impact te verkleinen is het belangrijk dat
slachtoffers adequate en snelle hulp krijgen bij de verwerking van de
gebeurtenis. Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag leggen
namelijk vaak, onterecht, de schuld bij zichzelf. Dit proces, genaamd victim
blaming, heeft soms een grotere impact op het slachtoffer dan het
grensoverschrijdende gedrag vanwege de schaamte die ontstaat bij het
slachtoffer (Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag - De Aanpak Van
Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, n.d.).

In het Nachtstadhuis zal hulp gerealiseerd gaan worden door middel van
een samenwerking met de GGD en het CSG (Centrum Seksueel Geweld).
Hulpverleners van deze organisaties zullen de slachtoffers helpen bij de
eerste verwerking van de gebeurtenis. Dit zal gebeuren door middel van
gesprekken over wat er is gebeurd, wat het slachtoffer er bij voelt en dat
het niet de schuld is van het slachtoffer dat het plaatsgevonden heeft.

Daarnaast zal er gekeken worden naar logische vervolgstappen voor het
slachtoffer. Deze stappen kunnen betekenen dat er een doorverwijzing
volgt naar een andere specialist. Hiernaast zal ook de mogelijkheid tot het
doen van aangifte besproken en bekeken worden.

OMSCHRIJVING
NACHTSTADHUIS
C. SLACHTOFFERHULP



De Nachtraad is zich er sterk van bewust dat er onder Groninger
gemeenteraadsfracties grote verschillen leven over hoe om te te gaan met
middelengebruik.
Een feit is echter dat er in Groningen bovengemiddeld veel partydrugs worden
gebruikt. Dit is recent bevestigd door de uitkomst van een rioolwater analyse waaruit
bleek dat in Groningen het meeste cannabis wordt gebruikt. Daarnaast bleek ook
dat het gebruik van cocaïne, 3-MMC en 4-MMC op hetzelfde niveau ligt als in
Rotterdam en Amsterdam (KWR, 2022). Zoals de naam partydrugs doet suggereren
worden deze middelen voornamelijk gebruikt in het uitgaansleven.

Het gebruik van verdovende middelen heeft hoge risico's. Zo kan een gebruiker
onwel worden en hierdoor last krijgen van waanideeën, extreme angstgevoelens,
hartkloppingen, oververhitting en/of het verliezen van het bewustzijn. Hierdoor
kan de gebruiker een gevaar vormen voor zichzelf en diens omgeving. Daarom is
hulp bij dergelijke situaties essentieel om verergering te voorkomen.

In het Nachtstadhuis zullen hulpverleners aanwezig zijn die een onwel geworden
gebruiker kunnen stabiliseren totdat deze veilig naar huis (gebracht) kan (worden
door vrienden). Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie zal altijd
direct 112 gebeld worden.

Indien iemand meermaals naar het Nachtstadhuis komt met een onwel wording door
middelengebruik zal er gekeken worden naar een doorverwijzing naar
hulpverlenende instanties zoals de verslavingszorg. Iemand die zich namelijk
meermaals meld met dergelijke klachten zou een probleemgebruiker kunnen zijn.

MIDDELEN



Een ongeluk zit in een klein hoekje; het nachtleven is hier geen uitzondering van. Zo
blijkt ook uit gesprekken met Jack Heupenaar, hoofd van de nachtelijke patrouilles
van de politie in de binnenstad. Tijdens deze gesprekken werd aangegeven dat de
politie soms twintig maal per nacht ter plaatse moet komen voor het behandelen
van klein zeer zoals een glas snede of kneuzing. Dit zorgt ervoor dat de politie niet
aanwezig kan zijn bij spoedeisende en/of levensbedreigende situaties.

Om de politie te ontlasten zal er in het Nachtstadhuis een EHBO post aanwezig zijn.
De post zal bemand worden door ambulance fietsers. Dit zijn medewerkers van de
ambulancezorg die hun werk te fiets uitvoeren en daarom regelmatig ‘s nachts in het
uitgaanscentrum worden ingezet.

De kerntaak van de ambulance fietsers zal zijn om klein zeer te behandelen in een
hiervoor geschikte ruimte in het Nachtstadhuis. Daarnaast zullen de ambulance
fietsers, indien wenselijk, assisteren bij onwel wordingen.

POLITIE & EHBO



Harde data over nachtelijke problematiek in Groningen ontbreekt veelal.
Daarom zal een van de taken van het Nachtstadhuis worden om informatie
te verzamelen over deze problematiek. Denk hierbij aan het verzamelen
van meldingen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en
middelengebruik. Deze  (anonieme) data zal verzameld worden aan de
hand van meldingen die gemaakt kunnen worden in het Nachtstadhuis.

De verzamelde data zal vervolgens gebruikt worden om de nacht te
verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van  campagnes,
voorlichtingen en/of gesprekken met nacht ondernemers waarbij vaak
misstanden worden geconstateerd. Zodoende zal er op een effectieve
manier ingegrepen kunnen worden om, hopelijk, verergering van de
problematiek te voorkomen.

Jack Heupenaar (Horeca politie Groningen) en Jan Akkermans (voorzitter
Koninklijke Horeca Nederland Groningen) hebben aangegeven dat het
realiseren van een dergelijk meld- en registratiepunt gerealiseerd kan
worden binnen de juridische kaders voor privacy.
Voorafgaand aan de lancering van het Nachtstadhuis zullen er procedures
uitgewerkt worden voor de verwerking van de data. Deze procedures
zullen samen met juristen en/of andere privacy- en data experts
ontwikkeld worden.

OMSCHRIJVING
NACHTSTADHUIS
D. MELD- EN REGISTRATIEPUNT



Om een beeld te creëren bij de hulpverlening die in het Nachtstadhuis
aangeboden gaat worden zijn hieronder een aantal casussen beschreven.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: Annabel, 21

Annabel is een gezellig nachtje uit in een van de danscafés van Groningen. Om een
gegeven moment maakt zij oogcontact met een jongen die zij wel ziet zitten. Dit is
wederzijds van de jongen. Daarom raken ze al snel aan de praat en dansen ze samen.
Gedurende het gesprek en het het dansen besluit Annabel dat de jongen toch niet
haar type is. Daarom besluit ze weg te gaan bij de jongen.

De jongen laat Annabel niet weggaan. In plaats daarvan drukt de jongen Annabel
tegen de muur zodat ze geen kant meer op kan. Op het moment dat de jongen
Annabel geforceerd probeert te zoenen en haar borsten tracht aan te raken, wordt
de jongen aan de kant geduwd door een vriendin van Annabel. Annabel kan
hierdoor ontsnappen van de jongen en samen met haar vriendin rent ze naar buiten.

De vriendin van Annabel stelt voor om naar het Nachtstadhuis te gaan omdat ze
heeft gehoord dat je daar terecht kunt na seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Eenmaal aangekomen bij de entree van het Nachtstadhuis worden ze vriendelijk
begroet door de portier en de floormanager. Na het horen van het verhaal betoogt
de floormanager zijn medeleven en verwijst Annabel en haar vriendin door naar de
aanwezige maatschappelijk werker.

De maatschappelijk werker biedt Annabel en haar vriendin koffie, thee of water aan
en vraagt wat er gebeurd is. De maatschappelijk werker bevestigd dat het een
vreselijke situatie is waar Annabel in terecht is gekomen. 

Nadat Annabel weer meer tot zichzelf is gekomen start de maatschappelijk werker
het gesprek over vervolgacties. Zodoende wordt aan Annabel gevraagd of zij ook
aangifte wil doen en of zij hier hulp bij wil. Annabel besluit om geen aangifte te gaan
doen. Wel gaat Annabel er mee akkoord dat haar incident wordt geregistreerd door
het Nachtstadhuis. De maatschappelijk werker registreert het incident volgens de
privacy voorschriften. Vervolgens wordt Annabel gevraagd of zij een doorverwijzing
wil naar Centrum Seksueel Geweld zodat ze daar nazorg kan ontvangen. Annabel
gaat hiermee akkoord en zal in de aankomende dagen bericht ontvangen van
Centrum Seksueel Geweld.

OMSCHRIJVING
NACHTSTADHUIS
E. CASUSSEN



Verslaving: Rob, 26

Tijdens zijn feestjes is het voor Rob gebruikelijk om veel te drinken en cocaïne
gebruiken. Dit helpt hem om de saaie periode tussen studie en werk te overbruggen,
en zorgt eigenlijk niet voor problemen. Maar toch heeft Rob vaak een kater van de
feestjes die samengaat met gevoelens van spijt. Hij vraagt zich dan af “of het wel
nodig is om zo veel te drinken” en “of zijn cocaïnegebruik zijn zoektocht naar een
passende baan niet belemmert”. Hij zou deze vragen graag met een professional
bespreken maar vindt de stap te groot om naar de verslavingszorg te gaan.

Op een donderdagavond hebben Rob en zijn vrienden weer een feest. Ondanks dat
het erg gezellig is voelt Rob zich niet comfortabel; de vragen over zijn
middelengebruik houden hem te veel bezig. Een van zijn vrienden merkt dat Rob zich
anders gedraagt dan normaal. Daarom vraagt hij aan Rob wat er aan de hand is. Rob
legt uit dat zijn middelengebruik hem niet lekker zit maar dat hij niet naar de
verslavingszorg wil gaan omdat hij dat te heftig vindt. De vriend van Rob herrinert 
 zich dat er een Nachtstadhuis in Groningen is. Hier kunnen ook vragen over
middelengebruik gesteld kunnen worden. Na dit besproken te hebben met Rob
besluiten ze om bij aankomst in de stad direct naar het Nachtstadhuis te gaan.

Binnen in het Nachtstadhuis worden Rob en zijn vriend verwelkomd door de
floormanager. De floormanager informeert naar de reden van hun bezoek en
bevestigd dat ze aan het goede adres zijn. Zodoende stuurt de floormanager Rob en
zijn vriend door naar de aanwezige maatschappelijk werker.

De maatschappelijk voert een laagdrempelige gesprek met Rob. Daarna vraagt  de
werker waarom Rob geen hulptraject in wil gaan bij de verslavingszorg. Rob geeft aan
dat hij niet in een kliniek gestopt wil worden omdat daar ook daklozen en “echte
junks” zitten. De maatschappelijk werker geeft aan dit volkomen te begrijpen en dat
dit ook niet is hoe een hulptraject er standaard uitziet. Daarom benadrukt de
maatschappelijk werker dat een hulptraject altijd begint met een vrijblijvend
oriëntatiegesprek. 

De maatschappelijk werker geeft Rob een compliment voor zijn beslissing en
vraagt om Rob zijn contactgegevens. De contactgegevens worden volgens het
privacybeleid doorgestuurd naar de VNN. De VNN neemt vervolgens contact op
met Rob om een oriëntatiegesprek in te plannen. 

OMSCHRIJVING
NACHTSTADHUIS
E. CASUSSEN



Glas snede: Maartje, 18

Maartje is met vijf vriendinnen de kroeg ingedoken. Het duurt dan ook niet lang
voordat Maartje en haar vriendinnen dronken zijn. Maartje valt en belandt met haar
handen in een stuk glas. Het bloedt hevig en Maartje begint hard te schreeuwen en
huilen. Een portier zegt dat ze snel hulp nodig heeft en hiervoor naar het
Nachtstadhuis kan gaan.

De floormanager verwijst Maartje direct door naar de aanwezige medici. De medici
beginnen direct medische hulp te verlenen. Ondertussen vragen ze na wat er precies
is gebeurd om zo de juiste hulp te kunnen bieden. Na het ontsmetten van de wond
blijkt het allemaal mee te vallen; Maartje kan direct in het Nachtstadhuis gehecht
worden. Dit gebeurt dan ook direct.

De medici geven aan dat Maartje over drie dagen naar de huisarts moet ter controle
van de wond. 

Naderhand registreren de medici dit incident volgens het privacybeleid. Zo weten
ze wanneer welk incident is behandeld en wat voor incidenten het vaakst
voorkomen. 

OMSCHRIJVING
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Introductie
Voor het realiseren van het Nachtstadhuis is veel specialistische expertise nodig.
Deze expertise is niet altijd aanwezig binnen de Nachtraad. Daarom wordt er voor
de realisatie van het Nachtstadhuis samengewerkt met verschillende partners. In
dit hoofdstuk staan de voornaamste partners beschreven waarmee
samengewerkt gaat worden in het Nachtstadhuis.

De Nachtraad werkt veel samen met de GGD op het vlak van tegengaan van
seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of geweld. Zodoende zijn er samen door
de GGD en de Nachtraad horeca trainingen opgezet om horecapersoneel kennis bij te
brengen over hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is
er regelmatig kennisuitwisseling tussen de GGD en de Nachtraad over de zaken die
elk van deze partijen waarneemt. Zodoende wordt er een breder, en completer,
beeld ontwikkeld over seksueel grensoverschrijdend gedrag (binnen de nacht).

Voor het Nachtstadhuis zal de GGD de medewerkers van het Nachtstadhuis voorzien
van een training over seks en seksueel geweld. Door middel van de training zal er
gezorgd worden dat de werkwijze van de medewerkers van het Nachtstadhuis zo
veel mogelijk overeenkomt met die van de GGD. Op zo’n manier zal er voorkomen
worden dat het Nachtstadhuis en de GGD elkaar tegenwerken en/of verschillende
signalen afgeven aan bezoekers.

Daarnaast zal er regelmatig samengewerkt worden met een dochterorganisatie van
de GGD: het Centrum Seksueel Geweld. Vanuit het Nachtstadhuis zullen slachtoffers
van seksueel geweld, indien wenselijk, doorgestuurd worden naar dit Centrum
Seksueel Geweld. Dit zal conform het privacybeleid gebeuren.

PARTNERS



De Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is een belangrijke partner op het gebied
van alcohol- en drugspreventie. Om deze reden bestaat er al een nauwe
samenwerking tussen de Nachtraad en de afdeling preventie van de VNN. Binnen
deze samenwerking staat informatie uitwisseling centraal om zo elkaars kennis op het
gebied van alcohol en drugs te versterken en de gezondheid van (mogelijke)
gebruikers te waarborgen. 

Indien een bezoeker van het Nachtstadhuis hulp wil bij het stoppen met het gebruik
van alcohol en/of drugs, zullen zij vanuit het Nachtstadhuis een doorverwijzing
krijgen naar de VNN. Vervolgens zal de VNN door middel van een oriëntatiegesprek
bepalen of hulp nodig is en wat het vervolgtraject gaat worden.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is een branchevereniging voor
horecagelegenheden. Zodoende vertegenwoordigt KHN de horeca industrie naar
onder andere de overheid en andere belanghebbende partijen. Om deze reden is er
al nauw contact tussen de Nachtraad en KHN.

De samenwerking tussen het Nachtstadhuis en KHN zal voornamelijk gebaseerd zijn
op het onderhouden van korte lijnen met de nachthoreca ondernemers.



Politie Groningen
Tussen de politie in Groningen en de Nachtraad vindt met enige regelmaat contact
plaats. Zodoende werd er in het voorjaar van 2022 vanuit de Nachtraad informatie
gedeelt over een nieuw fenomeen: needle spiking. Daarnaast is er ook contact
geweest met de politie over het Nachtstadhuis

Het contact over het Nachtstadhuis verloopt veelal via Jack Heupenaar; hij is de
leidinggevende aan het nachthorecateam van de politie in Groningen. Uit gesprekken
met Heupenaar is gebleken dat de horeca politie het Nachtstadhuis steunt. Dit heeft
te maken met een aantal punten.

Allereerst wordt het Nachtstadhuis gezien als waardevolle taken van de politie met
betrekking tot hulpverlening. Bij de politie ontbreken de capaciteiten om klein zeer
van het uitgaanspubliek te kunnen behandelen. 

Ten tweede wordt door de politie het belang van een meld- en registratiepunt voor
nachtelijke incidenten onderstreept. Uit rondvraag blijkt namelijk dat uitgaanspubliek
geen aangifte wil doen voor bijvoorbeeld aanranding omdat het doen van aangifte
een relatief moeizaam proces is.  Hierdoor ontbreekt namelijk data over het aantal, en
het type, incidenten binnen de Groninger nacht. 
In het Nachtstadhuis komt een meld- en registratiepunt voor incidenten waarbij
laagdrempelig melding gemaakt kan gaan worden. De verkregen data uit het meld-
en registratiepunt zal gebruikt gaan worden voor de verbetering van de diensten van
het Nachtstadhuis en diens partners, waaronder de politie.



Up to Us is het moederbedrijf achter het huiskamerproject ‘Jimmy’s’. Bij Jimmy’s
kunnen jongeren terecht voor allerlei typen aan hulp. Dit kan gaan om hulp bij
financiële problemen, verslaving of mishandeling. Daarnaast kunnen jongeren bij
Jimmy’s terecht voor vragen over bijvoorbeeld seksualiteit.

Door de jarenlange ervaring van Up to Us in het verlenen van hulp aan jongeren is er
een samenwerking gestart tussen het Nachtstadhuis en Up to Us. De samenwerking
zal zich voornamelijk baseren op informatie uitwisseling en het vinden van passend
personeel voor het Nachtstadhuis.

Doordat Up to Us al veel ervaring heeft met hulpverlening aan jongeren bezitten zij
veel informatie over het organiseren van dergelijke hulpverlening. Denk hierbij aan
juridische procedures, omgang met privacy en het instrueren van personeel. Een deel
van deze kennis zal gebruikt gaan worden voor de ontwikkeling van het
Nachtstadhuis. Want, ondanks dat het Nachtstadhuis veelal vanaf de grond
opgebouwd zal moeten worden, is het gebruik maken van bestaande kennis en
expertise erg wenselijk.

Het discriminatie meldpunt is een loket waarbij discriminatie gemeld kan worden.
Omdat bij het Nachtstadhuis ook een meld- en registratiepunt komt zal er een
samenwerking ontstaan tussen het discriminatiemeldpunt en het Nachtstadhuis. De
samenwerking zal inhouden dat het Nachtstadhuis meldingen van discriminatie
doorgeeft aan het discriminatiemeldpunt en vice versa. Het delen van deze informatie
zal gebeuren conform het privacybeleid. Voorzitter Niek Peters heeft aangegeven
groot voorstander te zijn van een nauwe samenwerking. 



Begroting (concept)

Met het realiseren van de pilot van het Nachtstadhuis gedurende de zes
maanden looptijd van de pilot komen kosten om de hoek kijken. In dit
hoofdstuk zijn de kosten voor de pilot onder elkaar gezet. 

Op het moment dat de personeelskosten en de facilitaire kosten bij elkaar
opgeteld worden komt men uit op een bedrag van €295.000. Dit is het
bedrag dat begroot is voor de zes maanden durende pilot van het
Nachtstadhuis en een voorbereidingsperiode van drie maanden.

Deze kosten zijn gebaseerd op de situatie zoals deze er in december 2022
voor staat.

PLAN VAN AANPAK



Facilitaire kosten

Personeelskosten

Facilitaire kosten
 



Ontvangstruimte
Spreekkamer maatschappelijk werker
Behandelkamer medische dienst
Managementkantoor
Collegezaal voor max. 40 personen
Toiletten
Opslag

Openingstijden
De openingstijden van het Nachtstadhuis moeten voor zowel het vroege als het late
uitgaanspubliek toegankelijk zijn. Daarom is er gekozen om tijdens de pilot open te
gaan tussen 22:00 en 6:00. Hierbij is de eindtijd flexibel en kan zodoende aangepast
worden afhankelijk van de drukte in de uitgaansgelegenheden.

Om de pilot zo goed, en breed, mogelijk te kunnen draaien zal het Nachtstadhuis
tijdens de pilot open zijn van donderdag tot en met zaterdag. Door open te gaan op
deze dagen kan het Nachtstadhuis getest worden bij verschillende doelgroepen. 
Op de donderdagen kent de Groningse uitgaansnacht namelijk voornamelijk
studenten, en op de zaterdagen meer stadjers en publiek van buiten Groningen. Op
de vrijdagen is er een combinatie tussen stadjers en studenten.

Gedurende de pilot kan het gebeuren dat de openingstijden worden aangepast
aan de hand van de informatie die opgedaan wordt tijdens de pilot.

Mogelijke locatie
Voor de locatie van het Nachtstadhuis is vastgoedontwikkelaar MWPO momenteel
de meest voor de hand liggende partner. MWPO is onder andere ontwikkelaar van
Merckt, maar bezit ook meerdere panden in de Poelestraat. Zodoende ook
Poelestraat 24 en 26; het pand dat voor het Nachtstadhuis gebruikt zal gaan worden.

Dit pand lijkt het meest geschikt omdat het in het hart van het uitgaanscentrum van
Groningen ligt. Dit betekent dat het Nachtstadhuis qua locatie zo toegankelijk
mogelijk wordt voor het uitgaanspubliek. Daarnaast voldoet het pand aan de
benodigde vierkante meters en is de achteringang, aan de kant van het Forum, erg
prettig voor hulpdiensten.

In het pand zullen de volgende ruimtes gerealiseerd gaan worden:

UITVOERING PILOT



Gedurende de pilot zullen alle
aspecten van het Nachtstadhuis
samen worden gebracht in een
werkend concept. Hierbij staat
centraal dat het gaat om een
concept dat nog in ontwikkeling is
en, om deze reden, continu
bijgestuurd zal worden op basis van
opgedane kennis.

De kennis voor het bijsturen zal
verkregen worden door middel van
feedback vanuit het personeel en
bezoekers. Zo zal elke dienst bij het
Nachtstadhuis worden afgesloten
met een feedbackronde over wat
goed en fout ging. Deze data zal
gebundeld worden om vervolgens
geïmplementeerd te worden in de
pilot van het Nachtstadhuis.

BIJSTUREN VAN DE PILOT

Een van deze werkzaamheden is het
leggen van de basis voor de
marketing- en promotiecampagnes.
Deze campagnes zijn essentieel voor
het Nachtstadhuis gezien het gaat om
een nieuw en onbekend concept.
Daarom moet er bij de doelgroep
bewustzijn gecreëerd worden over
het bestaan van een ruimte waar zij
terecht kunnen met hun vragen en
problemen rondom nachtelijke
onderwerpen.

MARKETING- EN PROMOTIE
CAMPAGNES

Daarnaast zullen gedurende de
voorbereidende fase
werkzaamheden uitgevoerd
worden om het pand geschikt te
maken voor het Nachtstadhuis.
Zodoende zal er geïnventariseerd
gaan worden welke faciliteiten
nodig zijn per onderdeel van het
Nachtstadhuis, en hoe deze passen
in het bouwbesluit. De uitkomsten
van deze inventarisatie zullen
geïmplementeerd worden tijdens
de verbouwing van de locatie.

VOORBEREIDEN LOCATIE
Naast de bovengenoemde
werkzaamheden zal er ook een
personeelswerving plaatsvinden
gedurende de voorbereidende
fase. Voor de werving zal
samengewerkt gaan worden met
de GGD, VNN en Up To Us (het
moederbedrijf van
huiskamerproject Jimmy’s).
Deze organisaties hebben namelijk
een breed netwerk aan
maatschappelijke hulpverleners.
Om de personeelswerving
toegankelijk te houden zal ook
vanuit het Nachtstadhuis zelf
gezocht gaan worden naar passend
personeel.

PERSONEELSWERVING



Kernteam
Het kernteam zal zich bezig gaan houden met de organisatorische aspecten
van het Nachtstadhuis. Denk hierbij aan het bepalen van de visie, strategie
en bijbehorende (langetermijn) doelen voor de verschillende aspecten van
het Nachtstadhuis.

Daarnaast zal het kernteam de andere afdelingen aan gaan sturen. Zodoende
zal het kernteam, in samenspraak met het nachtteam, procedures op gaan
stellen voor het nachtteam. Denk hierbij aan procedures voor algemene
werkzaamheden, maar ook aan procedures voor calamiteiten.

Het kernteam zal zich ook bezig gaan houden met de informatie uitwisseling
tussen het Nachtstadhuis en diens partners, zoals de GGD, VNN en
ambulancezorg Groningen. Een effectieve informatieuitwisseling is namelijk
essentieel voor het correct functioneren van het Nachtstadhuis.

Naast de bovengenoemde punten zullen ook algemene bedrijfstechnische
zaken worden uitgevoerd door het kernteam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
financiële administratie, personeelszaken en de facilitaire dienst.

Marketing
De marketingwerkzaamheden voor het Nachtstadhuis zullen uitgevoerd
worden door een externe partij die gespecialiseerd is in marketing. Deze partij
zal aangestuurd worden vanuit het kernteam.

DAG TEAM

De medewerkers van het Nachtstadhuis kunnen in twee teams ingedeeld
worden: een team dat zich overdag bezighoudt met het Nachtstadhuis, en
een team dat zich ‘s nachts bezighoudt met het Nachtstadhuis.

MEDEWERKERS



Schoonmaak
De schoonmaak van het Nachtstadhuis zal uitgevoerd worden door een
externe partij en zal voornamelijk overdag plaatsvinden. Er is gekozen voor het
overdag schoon laten maken van het Nachtstadhuis om personeelstekorten
zo veel mogelijk te vermijden.

Het nachtteam is het team dat zich bezig gaat houden met de
hulpverlening die vanuit het Nachtstadhuis aangeboden zal worden.

Floormanager/host
De floormanager/host is de verantwoordelijke leidinggevende gedurende
de nacht. Deze persoon zal zodoende de portier, maatschappelijk werker en
medische dienst aansturen. Daarnaast zal de floormanager rapportages
uitwerken over het verloop van een dienst, en deze terugkoppelen aan het
dag team.

Naast de leidinggevende functie van de floormanager zal de floormanager
ook een functie hebben als gastheer of gastvrouw. Dit houdt in dat deze
persoon de bezoekers van het Nachtstadhuis zal ontvangen, de reden van hun
bezoek zal registreren en de bezoeker door zal sturen naar de juiste afdeling
binnen het Nachtstadhuis.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker is de medewerker die bezoekers van het
Nachtstadhuis gaat helpen met diens vragen en/of problemen rondom
(seksueel) geweld en middelengebruik. Een bezoeker van het Nachtstadhuis
die, bijvoorbeeld, hulp wil na een onprettige seksuele ervaring zal deze hulp
ontvangen van de maatschappelijk werker. Hierbij is het uitgangspunt dat de
maatschappelijk werker hulp biedt die op dat moment nodig is, maar
doorverwijst naar een gespecialiseerde instantie voor lange termijn hulp.

NACHT TEAM



Medische dienst
De medische dienst zal bestaan uit in ieder geval twee medewerkers die
gecertificeerd zijn om klein zeer te behandelen. Idealiter zullen dit de
ambulance fietsers zijn die al actief zijn binnen de Groninger nacht maar
momenteel geen vaste standplaats hebben. 

De medische dienst zal uit ten minste twee medewerkers bestaan om in het
geval van levensbedreigende situaties adequaat op te kunnen treden. Indien
er bijvoorbeeld gereanimeerd moet worden zal een van de medewerkers de
reanimatie uitvoeren terwijl de andere medewerker hulpdiensten inschakelt.

Portier
De portier zal de eerste persoon zijn waarmee bezoekers van het
Nachtstadhuis te maken krijgen. Omdat bezoekers van het Nachtstadhuis in
een labiele toestand kunnen verkeren bij aankomst zal er gekozen worden
voor een portier die hier mee om kan gaan.
De functie van de portier zal zijn om bezoekers van het Nachtstadhuis te
filteren. Iemand die geen (hulp)vraag heeft die past binnen de hulpverlening
van het Nachtstadhuis zal niet welkom zijn binnen in het Nachtstadhuis. 

Stagiaires
Investeren in mensen is belangrijk. Daarom is er een intentie om in het
Nachtstadhuis stageplekken aan te gaan bieden voor studenten van
maatschappelijke, medische en veiligheidsopleidingen. Dit zal breed
opgezet gaan worden zodat zowel MBO als HBO als WO-studenten een stage
kunnen gaan lopen bij het Nachtstadhuis.

Trainingen
Om het nachtteam zo adequaat en efficiënt mogelijk om te leren gaan met
diens werk, zal er geïnvesteerd worden in personeelstrainingen. Deze
trainingen zullen gegeven worden door onder andere de GGD en de VNN.
Binnen deze trainingen zal centraal staan hoe medewerkers van het nacht
team om moeten gaan met (seksueel) geweld en middelengebruik.

Naast de algemene training voor het nacht team zullen leidinggevenden
binnen het nachtteam ook EHBO en BHV trainingen krijgen. Gezien de
incidenten die zij wellicht tegen gaan komen is het zeer wenselijk dat de
leidinggevenden een EHBO certificaat hebben. Het BHV certificaat is verplicht
voor leidinggevenden.



In de onderstaande organogram zijn de verschillende functies binnen het
Nachtstadhuis weergeven. Bij deze functies is ook aangegeven of ze vallen
binnen het dag team (blauw) of binnen het nacht team (grijs).

ORGANOGRAM



De visuale aspecten, zoals het
design van een logo en
samenstellen van een huisstijl,
zullen uitbesteed worden aan een
partij die gekozen zal worden door
middel van een wedstrijd waar het
Groninger uitgaanspubliek invloed
op heeft. 
Deze wedstrijd zal inhouden dat
partijen een voorstel in kunnen
dienen voor het ontwerpen van een
logo en een huisstijl. Het best
passende voorstel zal gekozen
worden aan de hand van een online
stemronde waar iedereen in theorie
aan mee kan stemmen.

Er is gekozen voor een dergelijke
constructie om onbekende
bedrijven een kans te geven om het
logo en de huisstijl van het
Nachtstadhuis te ontwikkelen.
Daarnaast functioneert de
publieke wedstrijd als
promotiecampagne an zich. De
wedstrijd zal namelijk bewustzijn
creëren over het bestaan van het
Nachtstadhuis.

LOGO EN HUISSTIJL

MARKETING

Vanuit het Nachtstadhuis zullen
verschillende campagnes worden
opgezet. Dit zullen campagnes zijn die
het Nachtstadhuis onder de aandacht
van de doelgroep gaan brengen,
maar ook campagnes om een
gedrags- en cultuurveranderingen
binnen het nachtleven te stimuleren.

CAMPAGNES

Om het Nachtstadhuis onder de
aandacht te brengen en het vindbaar
te maken zal er geïnvesteerd worden
in de online en offline zichtbaarheid.

De online zichtbaarheid zal bestaan uit
advertenties op Facebook, Instagram,
TikTok en Snapchat. Op deze online
platformen is de doelgroep van het
Nachtstadhuis het meest actief is.
Daarnaast zal er een website
gerealiseerd worden via waar
informatie over het Nachtstadhuis
gevonden kan worden.

Voor de offline zichtbaarheid zal
geïnvesteerd worden in belettering
van de etalage van het Nachtstadhuis
pand. Daarnaast zullen er flyers en
posters verspreid gaan worden bij
horecagelegenheden zodat de
doelgroep bereikt wordt op de
plekken waar de doelgroep actief is.

ONLINE EN OFFLINE
ZICHTBAARHEID



Het Nachtstadhuis is een nog niet eerder gezien concept. Mede hierom is het
uitermate belangrijk om kritisch (met partners) te kijken naar het resultaat dat
behaald wordt met het Nachtstadhuis. Daarom zal er gedurende de uitvoering
van de pilot continue data verzameld worden over het presteren van het
Nachtstadhuis.

Een deel van deze data zal afkomstig zijn vanuit de medewerkers van het
Nachtstadhuis. Zo zullen de medewerkers van het nachtteam een
evaluatieformulier in gaan vullen na hun dienst. Door middel van dit
evaluatieformulier zullen de sterktes, zwaktes, pluspunten en minuten van de
dienst geregistreerd worden. Vervolgens zal de verkregen door het dag team
worden gebruikt om de werkzaamheden van het Nachtstadhuis te optimaliseren.

Daarnaast zal er regelmatig met de partners van het Nachtstadhuis geëvalueerd
worden. Hierbij zal centraal staan hoe de samenwerking verloopt en/of er
werkzaamheden aangepast moeten worden. Omdat de partners van het
Nachtstadhuis specialisten zijn binnen hun vakgebieden is hun kennis van grote
waarde voor de ontwikkeling van het Nachtstadhuis.

Alle verkregen data met betrekking tot het functioneren van het Nachtstadhuis
zal worden gebundeld in een rapport. Dit rapport kan vervolgens gebruikt
worden door partners en financierders om te beoordelen of zij tevreden zijn
met het functioneren van het Nachtstadhuis.

EVALUATIE

Poelestraat 26



Merlijn Poolman 
Functie/expertise:
Nachtburgemeester, oprichter
Nachtraad 
Verhaal: Als cultureel ondernemer
begon ik in 2006 met het
organiseren van heavy metal
concerten en vanaf 2011 door de
oprichting van nachtclub Subsonic
kwam hier verbreding naar de dance
sector bij. Als een van de kernleden
van het door Dig Istha in 2011
opgerichte cultuuroverleg orgaan
Popstad BV en lid van European
Music Council en de Popcoalitie heb
ik zodoende ook aan de beleidskant
jarenlang aanzienlijke ervaring
opgedaan. Community: Ik beweeg
mij structureel door zeel veel
uiteenlopende subculturen van de
horecaondernemers tot de ravers en
de artiesten tot de beveiligers.
Nationaal doe ik dit vanuit de Dutch
Nighttime Alliance en internationaal
vanuit het Global Nighttime Network
sta ik in contact met mede-
ambassadeurs van New York to Sao
Paulo en Tokyo tot Berlijn.
Mijn hoofdtaak in de Nachtraad is het
leiden van het team, de
representatie naar de buitenwereld
en het contact met ambtenaren en
instanties. 
Community: Ambtelijk, politiek,
intern, media

BIJLAGE
DE NACHTRAAD: LEDEN

Misha Pchenitchnikov 
Functie / expertise: Alcohol & drugs, nachtstadhuis, elektronische muziek sector 
Verhaal: Op 8 jarige leeftijd ontdekte ik elektronische muziek. Al snel werd dit een passie, en
leidraad, in mijn leven. Omdat elektronische muziek met regelmaat wordt gekoppeld aan
alcohol en/of drugs, ontwikkelde ik ook een grote interesse in de theoretische kant van
alcohol/drugs. Ondertussen houd ik mij actief bezig met het geven van alcohol- en
drugsvoorlichtingen. Dit doe ik bij verschillende studie- en studentenverenigingen, maar ook
op feesten en afterparties. Hierbij is altijd mijn insteek om hulp te bieden op de momenten
dat het nodig is. 
Community: Underground elektronische muziek, hulpinstanties, studenten

Anastasija Zihareva
Functie / expertise: Internationals, beleid,
branding 
Verhaal: In 2012 vertrok ik van Letland naar
Groningen en heb ik mij in die jaren opgewerkt van
een dakloze student, die een maand in het Simplon
Hostel moest wonen, tot de werkende professional
die zich in Groningen echt thuis voelt. Al zeven jaar
‘vertaal’ ik mijn eigen ervaring en de ervaringen van
de internationale community van Groningen naar
internationaliseringsbeleid en projecten van de stad
Groningen. Binnen de Nachtraad zorg ik dat deze
diverse doelgroep met onze campagnes en
projecten vertegenwoordigd en bereikt wordt. 
Community: Internationals



Geeske Smid 
Functie: Hoofd binnenstad horeca 
Verhaal: Ik heb jarenlange ervaring in de
nachthoreca als leidinggevende en
hierdoor ben ik erg praktijkgericht en heb
ik in al die jaren een groot netwerk
opgedaan. Tegenwoordig werkzaam als
manager bij Ocean 41, Werkman en
PALACE en waar een gedeelte van de
Nachtraad meer directe binding met de
underground niche cultuur heeft ben ik
juist bovenal betrokken met de reguliere,
zogenoemde ‘mainstream’ horeca en
nachtleven. 
Community: Studenten, horeca sector

Yorick Karseboom 
Functie / expertise: Live muziek 
Verhaal: Ik ben geboren en getogen in
Groningen stad. Als 18 jarige vond ik al
snel een van mijn eerste baantjes in een
van de vele kroegen van de stad. Het
horecaleven heb ik daarna nooit meer
losgelaten. Naast mijn werk als barman in
verschillende kroegen heb ik een grote
passie voor livemuziek. Ik heb lange tijd
gewerkt als boeker voor festivals en
organiseer verschillende bandjes-
avonden in de nacht. Momenteel ben ik
werkzaam als filosoof aan de
Rijksuniversiteit Groningen en de
Hanzehogeschool Groningen. Ik geef
verschillende vakken gericht op een
praktische toepassing van filosofie en
ben de coördinator van het
Kenniscentrum Filosofie. Ook werk ik
voor VERA, het legendarische
poppodium van Groningen en mijn trots
van het noorden. Binnen de nachtraad
hou ik mij dan ook voornamelijk bezig
met alle aspecten rondom livemuziek.
Ook zet ik mij in voor een diverse en
inclusieve Groninger nacht. 
Community: Live-muziek, kunst, cultuur,
LGBT

Loesje Drenth 
Functie / expertise: Veiligheid,
seksuele intimidatie en
grensoverschrijdend gedrag. 
Verhaal: Sinds mijn achttiende heb ik
verschillende functies bij verschillende
clubs en evenementen vervuld.
Sindsdien heeft het nachtleven niet
stilgestaan, opvallend is dat seksuele
intimidatie en grensoverschrijdend
gedrag onveranderd aanwezig zijn
gebleven. Mijn focus ligt op het creëren
van bewustzijn, door straatintimidatie,
seksueel ongewenst gedrag en de
gevolgen hiervan bespreekbaar te
maken. Door middel van voorlichting
over het signaleren van en hoe
vervolgens te handelen. Hoe het op tijd
ingrijpen mogelijk een gevaarlijke
situatie voorkomt, hoe je veiligheid kunt
waarborgen, en waar iemand terecht
kan voor slachtofferhulp. Dit met het
doel odat we met elkaar de nachten van
Groningen voor iedereen altijd, overal
veilig laten zijn. 
Community: Underground elektronische
muziek scene, studentenverenigingen

Pieter Lam 
Functie / expertise: Live muziek & PR 
Verhaal: In 2012 verhuisde ik naar
Groningen vanuit Cambodja voor mijn
studie. Sinds het begin van mijn studietijd
heb ik me betrokken met alles dat maar
te maken heeft met muziek. Waaronder
bar werk bij Simplon, programmeren bij
Simplon Up, VJ'en bij Vera en
lichttechniek bij OOST. Bij de Nachtraad
hou ik me dan ook logischerwijs
voornamelijk bezig met het "werkgroep"
live muziek samen met collega Yorick
Karseboom en tevens ook met
ontwikkelingen in de dance-cultuur. 
Community: Dance-cultuur, LGBTQ,
underground



https://dvhn.nl/groningen/Ik-accepteer-jou.-Jij-mij-ook-Groningse-postercampagne-
over-diversiteit-wekt-discussie-op-social-media-24989764.html

https://winq.nl/articles/230864/groningen-start-postercampagne-ik-accepteer-jou-jij-
mij-ook/

https://dvhn.nl/groningen/Nachtraad-en-GGD-leren-studenten-in-Groningen-de-dos-
en-donts-van-drugs-en-seks-Superbelangrijk-dat-vinden-de-grote-verenigingen-ook-
27848656.html?
fbclid=IwAR04RMKWdfp4RWVFs4ZXyUDTd6nRPe5ARRy8J56iNgKuOPK2pNHS_nbx2pk

https://www.sikkom.nl/broodje-aap-of-enge-realiteit-je-bent-geprikt-zeiden-de-
thuiszorg-collegas-zelf-weet-sylvana-niets-meer/

https://www.oogtv.nl/2022/08/jovd-wil-meer-politieonderzoek-naar-needle-spiking/

https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/07/needle-spiking-europe-britain-
france/
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