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Covid-19; Wat kunnen we doen voor de jeugdigen
Van: An Theunissen, Ed Magnée

In het overleg van 13 januari jl. kwam aan de orde dat de problemen waar jeugdhulpaanbieders en 
jeugdbeschermers in de praktijk tegen aan lopen, nopen tot actie naar jeugdigen. Hiervoor werd het 
idee geopperd dat er wellicht scenario’s opgesteld kunnen worden die gezamenlijk door de 
jeugdhulpaanbieders en jeugdbeschermers worden op gepakt. In bijlage 1 is een overzicht 
opgenomen van de bevindingen en ideeën die tijdens het overleg al naar voren kwamen.  Hierop is 
een aantal aanvullingen, reacties en suggesties binnengekomen;

Complexiteit en wachttijden
 Wij zien de afgelopen twee maanden het aantal GGZ verwijzingen 20 a 30 % hoger liggen dan een 

jaar geleden. De wachttijden worden daardoor absurd. We gaan werven om de capaciteit te 
verhogen. Het wordt dus wel een thema hoe daar mee om te gaan tav budgetruimte en tzt 
afbouw.

 Wachttijden. Al voor de lockdown waren de wachttijden bij sommige zorgaanbieders lang. De 
lockdown heeft zeker invloed, maar het verklaart niet alles.

 De complexiteit in de aangemelde gezinnen neemt al een langere periode toe, met name de 
afgelopen maanden zijn de casussen complexer geworden:

o Meer GGZ problematiek bij ouders (ook vaak (nog) niet gediagnosticeerd)
o Meer GGZ problematiek / ernstigere gedragsproblemen bij jongeren/ kinderen
o Meer nieuwe, complexere maatschappelijke problemen (pesten en beïnvloeding via 

social media/ gameverslavingen/individualistisch gerichte maatschappij) van invloed.
o Meer agressie en geweld

 Suggesties, reeds ingezet maatregelen:

o Vooral ook kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen/helpen als er bij een 
zorgaanbieder of een GI problemen ontstaat.

Rol en betrokkenheid ouders
 Aanvullende zorg/aandachtspunt is dat oudercontacten soms on hold staan doordat de omgang 

in de praktijk moeilijk te organiseren is. Het gaat dan bijvoorbeeld om te veel mensen voor de 
beschikbare ruimte, horecagelegenheden en kinderboerderijen die gesloten zijn, geen 
mogelijkheden bij de zorgaanbieder et c.

 Ouders lijken soms de hulpverlening buiten de deur te houden met als reden de corona 
maatregelen. Het lijkt alsof corona dan bijna als een excuus gebruikt wordt. Het maakt het in die 
gezinnen extra complex om zicht op de veiligheid in deze gezinnen te krijgen.



 Suggesties/reeds ingezette maatregelen:  
o Het voorveld actief inzetten om voorlichting aan ouders te geven hoe stressmomenten 

te voorkomen én begrip te tonen voor de stressvolle momenten die alle ouders op dit 
moment ervaren.

Onderwijsachterstanden
 Onderwijsachterstanden breed interpreteren – gaat niet alleen over leerachterstanden, maar ook 

het hebben van een ritme en de sociaal emotionele ontwikkeling.
 Kinderen in beeld krijgen die mogelijk verloren raken in school. Wat ons betreft mag hier ook aan 

toegevoegd worden dat het ook gaat over de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, MDK en KDC.

 Suggesties, reeds ingezet maatregelen:

o Extra interventies Enver ZHZ ivm sluiting scholen:

 Opvang  voor kwetsbare kinderen

 Ontmoetingsmogelijkheden op veilige afstand

 Groep 1: kwetsbare kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in de 
thuissituatie. De ambulante medewerkers zijn de cliënten zoveel mogelijk 
blijven zien.

 Groep 2: de meest kwetsbare kinderen die niet hele dagen thuis kunnen zijn en 
die op Enver locatie worden opgevangen.

o Hierover zijn ook afspraken gemaakt:

  De dagbehandeling Jongere jeugd biedt een plek voor kinderen waar zorgen 
zijn in de thuissituatie. Wel zal dit dus naast de ‘reguliere’ groep kinderen 
ingevoegd moeten worden en dus moeten passen binnen de groepen qua 
ruimte.

 Jongeren (VO);  Op 3 ochtenden in de week zijn 2 medewerkers beschikbaar om 
jongeren op te vangen en hier een aantrekkelijk programma voor op te stellen. 
Als er aandacht moet zijn voor schoolwerk kan dit meegenomen worden 
uiteraard.

 Re:load afdeling: we kunnen een aantal jongeren op vangen op de re:load 
afdeling, mits dit past binnen de gestelde coronamaatregelen vanuit Enver. De 
jongeren kunnen dagopening,  thema lesjes, spellen ronden executieve 
functies, creatief en dagsluiting verwachten tijdens deze uren.



Graag bespreken wij de vragen die dit oproept:

1. Welke snelle stappen kunnen aanbieders (en jeugdbeschermers) samen zetten om tot 
effectieve oplossingen te komen voor de toenemende mentale problemen onder jongeren 
(zie ook voorbeelden in andere regio’s) ?

2. Welke gerichte stappen kunnen we gezamenlijk zetten als aanbieders/gemeentes(so/sjt)/ 
onderwijs om de leerachterstanden weg te werken? 

3. Welke andere oplossingen, voorliggend of aanvullend aan specialistische jeugdhulp, kunnen 
bijdragen aan verbeteringen?

4. Welke randvoorwaarden moet ingevuld worden om tot snelle interventies te komen?
5. Welke nadere inzichten/informatie/data is er nodig om tot effectieve oplossingen te komen?
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Leven met Corona en na Corona.

In het bestuurdersoverleg worden zorgen gedeeld t.a.v. het leven met corona en wat er daarna nog 
mogelijk op ons af lijkt te komen.

De zorgen momenteel uiten zich al in 
 Kinderen die door online school / opvang onderwijsachterstanden oplopen
 Groteren maatschappelijke twee deling – huishoudens  die kinderen die wel kunnen 

ondersteunen en diegene die materieel, psychsociaal of anderszins daar niet in slagen. 
 Verwachting op meer financiële problemen en dus meer stressoren in een gezin en een 

stijging in huishoudens die ondersteuning nodig hebben 
 Toename van psychische klachten. Er lijkt een stijging te zijn in depressie en suïcide 

gedachten onder jongeren. Dit lijkt vooralsnog niet afleidbaar uit de geslaagde suïcides op 
jaarbasis.

 Kinderen in beeld krijgen die mogelijk verloren raken in de school 
 In de VG sector is een passende dagindeling al vanaf maart een probleem. Mensen met een 

beperking hebben vaak de competentie niet om zich te houden aan de maatregelen dat 
maakt dat hun dagbesteding (werk) wegvalt en hun hele structuur al vanaf maart weg is. 

 De aanmeldingen lijken voor sommige aanbieders toe te nemen waardoor wachttijden nu 
oplopen. 

 Belasting medewerkers die langdurig hoog is in combinatie met de eigen privé belasting
 Invullen van vacatures die moeizamer verlopen 

Mogelijke interventies
 Interventie team op stand by organiseren (naar het voorbeeld van Haaglanden)
 Schoolopvang garanderen voor kwetsbare gezinnen maar ook professionals uit cruciale 

beroepsgroepen



 Gemeenten laten onderzoeken welke mogelijkheden voor jongeren nog wel te organiseren 
zijn 

o Bijvoorbeeld sport mogelijkheden
o Ontmoetingsmogelijkheden op veilige afstand

 Scenario benadering nader uitwerken
 De scenario input vanuit aanbieders kan meegenomen worden in de inkooptafels die met 

bestuurders van aanbieders worden ingepland t.a.v. de nieuwe inkoop.


