
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

N.v.t. 

 

Kennisnemen van: 

Besteding incidentele middelen van het Jeugdpakket ter ondersteuning van jongeren in coronatijd 

 

Aanleiding 

De coronacrisis is zwaar voor de jeugdigen, ook in Meierijstad. Vanaf het begin van de 

coronacrisis zien we dat er een groot beroep wordt gedaan op het jongerenwerk.  Naarmate de 

crisis voortduurt komen er bij hen meer taken bij, maar ook wordt hun  werk arbeidsintensiever 

door de verschuiving van een groepsgerichte- naar meer individuele ondersteuning. We zien dat 

er steeds meer jongeren in beeld komen die ondersteuning nodig hebben en dat de hulpvraag 

complexer wordt. Deze ontwikkelingen maken dat er op dit moment een grote behoefte is aan 

meer ‘handjes aan het bed’, zowel bij het jongerenwerk als bij de jeugdprofessionals in de 

gebiedsteams om aan alle vragen gehoor te geven.  

  

In december 2020 heeft het kabinet besloten om een Jeugdpakket beschikbaar te stellen ter 

ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het college heeft daarop met de input vanuit de 

jeugdprofessionals, onze maatschappelijke partners maar ook  van ouders en jongeren een plan 

ontwikkeld om deze incidentele middelen op een goede manier te besteden. In deze brief willen 

we u daar over informeren.  

Wij willen daarbij aangeven dat we kennis hebben genomen van de motie vreemd van Hart: 

'Perspectief voor de Meierijstadse jeugd' welke op de raadsagenda van 29-04 staat. Hierin 

worden zorgen geuit over het effect van de pandemie op de Meierijstadse jeugd. Hoewel deze 

motie nog niet behandeld is in de raadsvergadering, zijn wij van mening dat de gevoelens en 

intentie die onder de ingediende motie liggen goed aansluiten bij dit plan. Mocht de bespreking 

van de motie eind april nog aanleiding geven tot bijsturing van dit plan, zullen we daar naar kijken.  
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Kernboodschap 

De extra inzet ter ondersteuning van jongeren in coronatijd is drieledig. 

 

1. Tijdelijk extra capaciteit bij het jongerenwerk 

Vanaf het begin van de coronacrisis zien we dat er een groot beroep wordt gedaan op het 

jongerenwerk.  Het jongerenwerk heeft een belangrijke rol in het voorkomen van grotere 

problemen door vooral in contact te blijven met jongeren. De mogelijkheden voor het 

groepsgericht werken nemen af, maar het straathoek werk is geïntensiveerd en er is meer 

individuele ondersteuning. Ook is er intensievere samenwerking met het onderwijs: het 

jongerenwerk is op de VO scholen fysiek aanwezig om jongeren op school te ondersteunen. Een 

mooie nieuwe kans om jongeren met vragen nog eerder in beeld te krijgen. Ook de jongeren die 

we eerder niet op de jongerencentra zagen. Voor jongeren die thuisonderwijs ontvangen zijn er 

begeleidingsmogelijkheden op de jongerencentra ingericht. 

Concluderend kunnen we dus stellen dat er meer taken bij komen voor het jongerenwerk en dat 

de taken zelf arbeidsintensiever worden. Naarmate de crisis voortduurt én door de 

geïntensiveerde contacten met de scholen zien we ook dat er steeds meer jongeren in beeld 

komen die ondersteuning nodig hebben. Tenslotte wordt ook de hulpvraag complexer.  

 

Benodigde capaciteit 

Het effect is dat de basistaken van het jongerenwerk onder druk komen te staan. Om in te kunnen 

spelen op alle nieuwe ontwikkelingen is er momenteel grote behoefte aan meer ‘handjes aan het 

bed’.  Het jongerenwerk wordt daarom met 108 uur per week uitgebreid tot aan het einde van dit 

jaar. Dit komt neer op ongeveer 3 FTE.  Deze uitbreiding bij het jongerenwerk is nodig om aan alle 

vragen te voldoen. Denk hierbij aan:  

 inzet op scholen; het versterken van de samenwerking met het onderwijs door de 

praktische inzet van jongerenwerkers op school en het bieden van laagdrempelige 

individuele ondersteuning ( i.s.m. jeugdprofessionals uit gebiedsteams) 

 inzet bij activiteiten vanuit de jongerencentra en activiteiten i.s.m. partners (zoals 

sportactiviteiten) 

 inzet voor kwetsbare jeugdgroepen, zoals eenzame jongeren en jonge mantelzorgers  

 straathoekwerk: het in contact blijven met de jeugd op straat om overlast te beperken 

en in te zetten op het versterken van de sociale cohesie.  

 

2. Tijdelijk extra capaciteit binnen de gebiedsteams 

Om het contact met kwetsbare jongeren niet te verliezen en eerder te kunnen signaleren lopen er 

in verschillende kernen van de gemeente initiatieven om de samenwerking tussen het 

jongerenwerk (voorliggend veld) en de gebiedsteams te versterken. De behoefte aan deze vorm 

van samenwerking is er niet alleen vanuit het jongerenwerk maar wordt ook onderschreven door 

de klantmanagers jeugd. De wachtlijsten in de jeugdzorg maken dat (beginnende) problemen niet 

snel en adequaat kunnen worden opgepakt. De initiatieven die nu zijn ingezet laten zien dat deze 

schakelfunctie vanuit de gebiedsteams praktisch en met succes ingevuld kan worden in het 

voorliggend veld. 

Sinds enkele maanden fungeert een vaste jeugdprofessional als contactpersoon voor het 

jongerenwerk in Sint-Oedenrode en in navolging van deze werkwijze zet het gebiedsteam in 

Schijndel een stagiaire in. Beide professionals hebben zich zichtbaar gemaakt voor de jongeren 

door wekelijks aanwezig te zijn in de jongerencentra om op een laagdrempelige manier 
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ondersteuning te kunnen bieden. Dit wierp al snel zijn vruchten af. In eerste instantie werden deze 

jongeren verwezen door de jongerenwerkers. Al vrij snel zochten jongeren zelf ook contact.  

 

Beter zicht op de ‘oudere jeugd’ 

Vooral jongeren vanaf 16 jaar hebben hier baat bij. Zij gaan namelijk vaker zelf op zoek naar hulp 

dan jongeren onder de 16 jaar. Door deze samenwerking komen jongeren met vragen/problemen 

eerder in beeld en kan eerder de juiste ondersteuning worden ingezet. Dit heeft een sterke 

preventieve werking en kan voorkomen dat problemen verergeren. Omdat het jongerenwerk ook 

oudere jongeren in beeld heeft komt ook de  doelgroep tussen 18 en 24 jaar beter in beeld bij de 

gebiedsteams. Dit is een doelgroep die vaak tussen wal en schip valt, dus dit is een extra 

opbrengst van deze inzet. Andersom zorgt de jeugdprofessional er ook voor dat jongeren die al in 

een hulpverleningstraject zitten worden voorgesteld aan het jongerenwerk en kunnen profiteren 

van de mogelijkheden vanuit de 1e lijn. 

 

Benodigde capaciteit 

Tot nu toe wordt deze inzet gepleegd vanuit het bestaande aantal uren vanuit het gebiedsteam en 

alleen in Sint Oedenrode. Het aantal aanmeldingen en contacten neemt echter snel toe, waardoor 

tijdelijk extra capaciteit nodig is. Gezien de positieve resultaten willen we deze werkwijze 

Meierijstad breed hanteren en dus ook uitbreiden naar de gebiedsteams Schijndel en Veghel. 

Voor deze gebiedsteams is de caseload namelijk dusdanig dat het niet haalbaar is om de 

benodigde inzet uit de bestaande uren te halen. Daarom wordt de capaciteit bij de 

jeugdprofessionals tijdelijk uitgebreid met  24 uur per week tot het einde van dit jaar.  

 

3. Uitvoeren van een QuickScan 

Zoals aangegeven is de gevraagde uitbreiding ingegeven op basis van de hulpvragen en 

ontwikkelingen die we op dit moment zien bij het jongerenwerk. In Q2 van 2021 wordt er een 

QuickScan uitgevoerd die uitgebreider inzicht geeft in de effecten van de coronacrisis op de jeugd 

in Meierijstad. Hierbij kan naar verwachting ook gebruik worden gemaakt van de inventarisaties 

die het onderwijs gaat maken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.  

 
Deze QuickScan moet antwoord geven op de volgende hoofdvragen: 

1. Welke negatieve trends en ontwikkelingen zien we per leeftijdscategorie door de 
coronacrisis? 

2. Welke inzet plegen we nu op het voorkomen of verminderen van die negatieve effecten bij 
de jeugdigen en waar zitten de grootste knelpunten? 

3. Met welke aanpassingen kunnen we deze inzet verbeteren, versterken en/of uitbreiden? 
M.a.w.: Wat zijn de werkbare elementen in de huidige situatie? Welke werkbare vormen 
kunnen we ook in de toekomst benutten? 

 

 

Er wordt in de QuickScan specifiek aandacht besteed aan: 

- De inzet van jongeren zelf; o.a. om hen te coachen om elkaar te helpen en daarmee een 

blijvend effect sorteren; 

- Interventies gericht op het bereiken en coachen van ouders en andere intermediairs 

vanuit het CJG; 

- Het verder ontwikkelen van samenwerking en het inzetten van de expertise van partners 

als Novadic Kenteron als het gaat om drugsgebruik en gameverslaving; 

- Het verankeren van de verbinding met de VO scholen - als vindplaats voor jongeren 

- Het verankeren van de samenwerking met huisartsenpraktijken in het kader van vroeg 

signalering en preventie; 
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- De verbinding met de WMO voor de groep jeugdigen van 18 -30 jaar. 

Op basis van de QuickScan zal worden bezien of aanvullende maatregelen nodig zijn als het gaat 

om effecten van de coronacrisis.  

 

Communicatie 

Er wordt een persgesprek georganiseerd.  

 

Participatie 

Dit voorstel is tot stand gekomen na overleg met diverse jeugdprofessionals, signalen vanuit de 

diverse partners binnen het preventieve jeugdveld en de gesprekken die met zowel ouders als 

jongeren gevoerd zijn. De Adviesraad Sociaal Domein is over dit voorstel geïnformeerd en zal 

tijdens de uitvoeringsfase geraadpleegd worden.  

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Financiën 

Volgens de maartcirculaire 2021 Algemeen Uitkering (AU) is voor het compensatiepakket 

coronacrisis jeugd- en jongerenwerk het volgende beschikbaar gesteld in de AU. 

 

Perspectief jeugd en jongeren (middelen 2020 en 2021): € 139.835 

Jongerenwerk Jeugd € 48.168 

Mentale ondersteuning 
jeugd                                                                                                   € 40.483 

Activiteiten en ontmoetingen 
jeugd                                                                                         € 27.965 

 Totaal € 256.451 

 

Voorgesteld wordt om deze middelen tot een bedrag van € 224.600 in te zetten voor het jeugd- en 

jongerenwerk en dit incidenteel benodigde bedrag in de 1e BERAP 2021 bij te ramen in de 

begroting 2021. Dit bedrag wordt gedekt ten laste van de incidentele extra baten voortvloeiend uit 

de maartcirculaire 2021 AU. 

 

Planning 

Het streven is dat de uitbreiding per 1 mei 2021 bij zowel het jongerenwerk als in de 

gebiedsteams is gerealiseerd. De QuickScan zal in Q2 worden afgerond 

 

Bijlage(n) 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,                                      De burgemeester, 

 

                                                , 

 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA                   ir. C.H.C. van Rooij 
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