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In het aanbiedersoverleg jeugdhulp is afgesproken om met een aantal mensen na te denken over de 

scenario’s leven na covid. Er werd de voorkeur uitgesproken om te kijken naar een aantal scenario’s 

op basis van de aanname dat het aantal kinderen en zwaarte hulpvraag in het gezin en in het 

onderwijs  beïnvloed wordt na COVID.  

We komen dan uit op een aantal  mogelijke scenario’s 

1. Daling in aantal en zwaarte hulpvragen 

2. Gelijkblijvende situatie in aantal en zwaarte hulpvragen 

3. Matige stijging in aantal en zwaarte hulpvragen 

4. Grote stijging in aantal en zwaarte hulpvragen 

De centrale vragen die te beantwoorden zijn, zijn:  

Door kinderen, ouders en gezinnen zelf 

 Welke impact heeft corona op hen? 

 Wat verwachten ze voor de toekomst? 

 Wat denken zij dat zij  nodig hebben het komend jaar/ komende jaren?  

Door professionals 

 Wanneer deze scenario’s werkelijkheid worden wat verwachten we dan te zien in het leven 

van de gezinnen en kinderen?  

 Wat zouden we nu al  gezamenlijk kunnen doen om hier op te anticiperen? 

 Wat zou er volgens jou gedaan moeten worden? 

Door managers/bestuur 

 Wat kan binnen de huidige financieringen opgepakt worden?  

 Wat is onmogelijk en nodig binnen de huidige financiering om op te pakken? 

 Wat leren we van andere regio’s in de aanpak? 

 

Aanpak 

 In de maand juni aftrap sessie met stakeholders en eerste inventarisatie 

 In de maand juni start verdiepende interviews met partijen die hierboven zijn genoemd. 

 In de maand juni-juli survey voor jongeren en ouders openstellen (gebruik maken van de 

resultaten die al door Jong JGZ zijn verzameld) 

 De vragen hoe het leven van de gezinnen wordt beïnvloed en wat ervan gezien wordt en wat 

men verwacht dient direct aan kinderen, jongeren, ouders én de professionals gesteld te 

worden. 



  In de stakeholderssessies zou de input op managerial/bestuurlijk niveau bekeken kunnen 

worden om zo een advies te formuleren wat kan binnen bestaande middelen en wat kan niet 

binnen bestaande middelen 

 

Tijdspad 

 Eerste stakeholderssessie toelichting aanpak en eerste uitwisseling juni 

 Interviews met jongeren, ouders en professionals juli-september 

 Tweede en derde sessie oktober-november 

Partijen die we hierin willen laten meedenken zijn 

 Jongeren en cliëntenraden(en) en ouderplatform 

 Jong JGZ  

 Samenwerkingsverbanden/onderwijs  

 Huisartsen 

 Sociaal team/maatschappelijk werk/jongerenwerk 

 Toegang en basis jeugdhulp stichting jeugdteams 

 SDD/AVRES/WMO  

 Leerplicht  

 Gespecialiseerde zorgaanbieders GGZ, VG en J&O 

 Veilig thuis, GI en RvKB 

 Gemeenten 

Resultaten 

 Input op scenario’s en eventuele maatregelen 

Mogelijke afgeleide resultaten 

 Andere knelpunten in beeld – identificeren van huidige bottlenecks 

 Op zoek naar een mogelijk manier om leren over organisaties en domeinen vorm te geven 

Benodigde financiering 

 Circa 6.000 a 12.000 euro voor de ondersteuning in dit traject vanuit garage 2020 

 Voorstel cofinanciering tussen jeugdhulp aanbieders, SOJ en STJT.  

Verantwoordelijk 

 Trekkers: Enver en Stichting jeugdteams 

 Ondersteund door garage 2020 (Garage 2020 rekent 85 euro/uur) 

 Mogelijk zou OZJ hierin nog iets kunnen beteken – is nog niet nagevraagd 

 

Overige korte informatie van gesprekken over deze aanpak en huidige relevante ontwikkelingen 

 Scholen hebben extra middelen gekregen via ministerie; zij zijn in voorbereiding om dit in te 

zetten t.a.v. schoolachterstand of andere innovaties (2 samenwerkingsverbanden 1 uit de 

regio en 1 in de regio). Op dit moment krijgen de samenwerkingsverbanden niet echt 

bottlenecks te horen vanuit het onderwijs omdat het onderwijs wel het gevoel heeft door de 



extra financiering vanuit het rijk voldoende mogelijkheden te verkrijgen om moeilijkheden 

ook te kunnen tackelen.  

 Jong JGZ voert al vragenlijsten uit t.a.v. mentaal welbevinden (in ZHZ wordt een stijging 

gezien t.a.v het voorkomen van suicide gedachten bij klas 1 en 2 – de respons was te laag bij 

de andere klassen om dit ook betrouwbaar te kunnen constateren) en landelijk is er de 

balansmeter uitgezet en zijn resultaten van gepubliceerd (Zie Bijlage bij de email). Deze 

kunnen ook gebruikt worden als input t.a.v. de interviews. 

 GGZ knelpunten worden meer en meer in de regio langs verschillende kanten gesignaleerd 

 Netwerk MT plus in de regio buigt zich over welke prioriteiten zij zien voor de komende 

periode binnen het jeugd gekoppeld aan het sociale domein 

 Rijk stelt meer middelen beschikbaar 

 


