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We zoeken jou voor ons onderzoek!
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud?
& Woon jij in het Gronings aardbevingsgebied?

Wil jij vertellen hoe het is om in het Gronings aardbevingsgebied op te groeien, waar 
je trots op bent en wat je anders zou willen? 
De Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Jonx doen onderzoek naar de ervaringen 
van jongeren in het Gronings aardbevingsgebied. We willen graag van jongeren zelf 
horen wat hun ervaringen zijn en wat zij belangrijk vinden.

Wie zoeken we? 
25 jongeren kunnen meedoen aan ons onderzoek. Om een goed beeld te krijgen zijn 
we op zoek naar jongeren met verschillende ervaringen (bijvoorbeeld wel of geen 
schade aan het huis, wel of niet verhuisd). 

Wat gaan we doen en hoe lang duurt het?
Je kan kiezen of je alleen met ons wilt praten of in een groep met andere jongeren. 
In beide gesprekken zorgen we ervoor dat het gesprek prettig verloopt zodat je je 
verhaal kan vertellen. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. 

• Als je alleen met ons wilt praten spreken we af op een plek die voor jou prettig is.
• Kies je voor een groepsgesprek? We maken groepen van ongeveer 7 jongeren 

en de gesprekken vinden plaats op een plek die voor jullie prettig is. Dat kan op 
een school zijn maar ook in een buurthuis. Tijdens het groepsgesprek maken we 
afspraken over privacy. 

Wat levert het onderzoek op?
• Jongeren kunnen hun verhaal vertellen en aangeven wat ze belangrijk vinden. 
• Op basis van het onderzoek rapporteren we aan beleidsmakers, politici, 

hulpverleners en anderen wat jongeren in het aardbevingsgebied belangrijk 
vinden en nodig hebben.

Wie voeren het onderzoek uit?
De groepen worden geleid door onderzoekers van de Universiteit van Groningen: 
Elianne Zijlstra, Mijntje ten Brummelaar en Mileen Cuijpers.

Wil je mee doen? 
Stuur een mailtje naar gegrond@rug.nl of bel of app naar 06-16079243

Of bezoek onze website: www.rug.nl/gegrond 


