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Onderwerp:  Zorgen over welzijn kinderen thuis tijdens corona 

 

 

Geachte mevrouw Van Esch, 

 

Uw vragen van 12 januari 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Uit een rapport van het Instituut voor Pedagogische Wetenschappen blijkt dat door corona bijna 

drie keer meer kinderen dan voorheen thuis getuige zijn van mishandeling of emotioneel worden 

verwaarloosd. Andere organisaties, waaronder het Nederlands Jeugdinstituut, komen met 

vergelijkbare berichten. Daarbij gaat het ook over kinderen die zelf het slachtoffer zijn van 

kwaadaardige online-contacten en mishandeling thuis. Uit antwoorden op vragen van de Tweede 

Kamer (zie bijlage) blijkt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis desondanks niet toeneemt. Dit 

alles brengt Hart tot de volgende vragen: 

 

1. Heeft corona geleid tot een verandering (in kwantiteit of inhoud) van vragen en meldingen bij 

Veilig Thuis? 

 

Antwoord:  

Het totaal aantal meldingen bij Veilig Thuis over 2020 is stabiel over het gehele jaar met alleen 

een lichte piek in de maanden juni en juli die daarna weer afvlakte. We zien wel, mogelijk als 

gevolg van Corona of van de landelijke campagne, het aandeel niet-beroepsmatige meldingen 

iets stijgen ten opzichte van het aandeel beroepsmatige meldingen. Veilig Thuis en de 

Kindertelefoon hebben wel melding gemaakt van een flink stijgend aantal meldingen en/of vragen 

om advies omtrent suïcide. Deze zorgelijke ontwikkeling heeft geleid tot de acties zoals vermeld 

bij vraag 3. 
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2. Heeft u zicht op de, mogelijk gewijzigde, situatie waarin Meierijstadse kinderen verkeren sinds 

corona? 

Antwoord: 

Het zicht op de kinderen in Meierijstad bestaat voor een groot deel uit de klantcontacten van onze 

jeugdprofessionals in de toegang. De dienstverlening aan jeugdige en ouders is vanuit de toegang 

gedurende de coronaperiode doorgegaan. Tijdens de lockdown periode zoveel mogelijk op 

afstand door middel van telefonische gesprekken en videobellen. Indien de situatie daar om vroeg 

is toch een fysiek gesprek gevoerd op een locatie waar afstand houden mogelijk was. De corona-

periode heeft (nog) niet geleid tot meer excessen en crisissituaties, mede ook door het inrichten 

van de noodopvang voor kinderen in lastige situaties en voor kinderen van ouders met cruciale 

beroepen. 

3. Heeft corona geleid tot actie(s) van de gemeente en/of samenwerkingspartners om gezinnen 

en/of kinderen te bereiken en waar nodig in actie te komen? 

 

Antwoord: 

Het jongerenwerk heeft sinds de eerste lockdown volop ingezet op activiteiten en manieren om 

zoveel mogelijk in contact te blijven met de jeugd in Meierijstad en hen zo goed mogelijk te 

ondersteunen in deze lastige tijd.  

 

Met betrekking tot de toenemende suicide-vragen bij Veilig Thuis is er vanuit ons preventief 

project STORM van de GGZ omtrent suicide contact geweest met Veilig Thuis en de 

Kindertelefoon om te ondersteunen bij de beantwoording en eventueel inzetten van gerichte 

interventies.  

 

Het jongerenwerk heeft sinds de eerste lockdown volop ingezet op activiteiten en manieren om 

zoveel mogelijk in contact te blijven met de jeugd in Meierijstad en hen zo goed mogelijk te 

ondersteunen in deze lastige tijd. Hieronder wordt een beeld geschetst van deze activiteiten: 

 

Straathoekwerk 
Gedurende de coronaperiode en met name tijdens de lockdown’s is het  straathoekwerk door de 

jongerenwerkers geïntensiveerd. In de eerste lockdown was dit een goede manier om contact met 

de jeugd te blijven houden. In de winterperiode, maar ook door de strengere richtlijnen, zien we 

dat er minder jongeren in groepsverband buiten zijn. Het jongerenwerk heeft de hele coronacrisis 

volop ingezet op bewustwording en draagvlak voor de maatregelen. Dit zowel in de contacten op 

straat als via social media. In dit kader is er ook nauw samengewerkt met boa’s en (wijk)agenten 

om snel in te kunnen spelen op eventuele overlastmeldingen en signalen. We zien dat het de 

afgelopen maanden relatief rustig is geweest qua overlast in heel Meierijstad. Er zijn geen grote 

incidenten of onrust geweest. De jeugd in Meierijstad houdt zich over het algemeen goed aan de 

richtlijnen. Ook is het tijdens de jaarwisseling rustig gebleven.  Er is dan ook veel en intensief 

contact geweest met de jeugd rondom het vuurwerkverbod door de jongerenwerkers.  

 

Activiteiten 

Binnen de steeds wisselende richtlijnen is met veel creativiteit en aanpassingsvermogen invulling 

aan een divers activiteitenaanbod gegeven. De jongerencentra zijn buiten de lockdownperiodes 

open geweest en jongeren konden er terecht op basis van inschrijving. Hier is veel gebruik van 

gemaakt. Er is de afgelopen maanden veel georganiseerd in de buitenlucht, met name voor de 
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leeftijd t/m 17 jaar was daar nog veel mogelijk. Vanuit de jongerencentra kwamen er online chill-

avonden en spelactiviteiten om ook het contact met grotere groepen jongeren te onderhouden. De 

creativiteit van het jongerenwerk en de jongeren zelf blijkt ook uit de acties vanuit de 

jongerencentra om ouderen te ondersteunen, bloemen en voedselpakketten rond te brengen etc. 

Het aanbod van diverse jeugdverenigingen in Meierijstad voor de jeugd t/m 17 jaar kon veelal 

doorgang vinden, zij het in aangepast vorm. Dit geldt ook voor de diverse preventieve trainingen 

vanuit van het CJG. Denk hierbij aan de sociale vaardigheidstrainingen voor diverse 

leeftijdsgroepen en meer specifiekere trainingen als KIES (Kind In EchtscheidingsSituatie) en 

Rots en Water.  

In de kerstvakantie, maar ook de andere schoolvakanties zijn er zoveel mogelijk activiteiten 

doorgegaan of aangepast. Naast de online activiteiten worden er momenteel in samenwerking 

met de buurtsportcoaches diverse sportinlopen gehouden voor jongeren. Ondanks het weer is 

daar veel animo voor. Momenteel wordt er door het jongerenwerk samen met jongeren zelf 

gezocht naar een mooie invulling van de extra beschikbare gestelde Rijksmiddelen. We proberen 

om jongeren hiermee een “escape” te bieden. Even er uit - weg van de huiskamer of slaapkamer- 

heeft voor een aantal jongeren een groot en positief effect op hun mentale welbevinden. Hier 

wordt op korte termijn Meierijstadbreed uitvoering aan gegeven. 

Naast aanbod voor de jeugd zelf heeft het CJG gedurende de afgelopen periode ook ingezet op 

een actueel aanbod voor ouders. Om ook hen te blijven ondersteunen met vragen en zorgen 

rondom de opvoedingsuitdagingen in ‘coronatijd’. Er zijn diverse online bijeenkomsten en 

webinars georganiseerd en waar mogelijk zijn bijeenkomsten en trainingen zoveel mogelijk 

doorgegaan.  

 

Aanbod voor kwetsbare jongeren 
Hoewel tijdens de lockdown’s het algemene aanbod van fysiek naar digitaal verschuift blijven er 

mogelijkheden voor de meest kwetsbare jongeren om elkaar fysiek te ontmoeten - in aangepast 

vorm – bestaan. Denk aan de bijeenkomsten van Join us, voor eenzame jongeren, Take care voor 

Jonge mantelzorgers, maar ook voor de meidenavonden, gericht op kwetsbare, jonge meiden. 

Ook vangt het jongerenwerk jongeren op die thuis niet de mogelijkheid, rust of ondersteuning 

hebben om aan school te werken. Ze kunnen daarvoor op uitnodiging in de jongerencentra 

terecht. Omdat we zien dat deze behoefte onder jongeren groot is, zijn we momenteel aan het 

onderzoeken hoe we meer jongeren in een kwetsbare positie kunnen ondersteunen.  

De jongerenwerkers blijven ook doorgaan met het bieden van individuele ondersteuning aan 

jongeren. Veelal telefonisch/app contact, maar ook via één op één contact waar 

mogelijk.  Bijvoorbeeld door met jongeren te gaan wandelen. Op die manier is er zoveel mogelijk 

contact met de meest kwetsbare jongeren die in beeld zijn bij het jongerenwerk. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

M. Roozendaal 

 

Bijlage: antwoorden staatssecretaris P. Blokhuis op vragen van Tweede Kamerlid mevrouw S. de 

Graaf. 


