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Geachte Tweede Kamerleden van de vaste commissie OCW,
De coronacrisis treft ons allemaal. We zien echter dat kinderen en vooral jongeren niet zozeer zélf
worden getroffen door de ziekte, maar dat de impact van corona op hun leven des te groter is.
Uit onderzoek (I-Research 2020) in opdracht van JOGG naar de gezondheid van jongeren als gevolg
van corona blijkt dat er twee hoofdgevolgen zijn:

•
•

toename van overgewicht onder kinderen en jongeren
verhoogde gezondheidsrisico’s en welzijnsrisico’s bij de meest kwetsbare groepen jongeren.

Jongeren zijn meer thuis wat soms leidt tot betere familiebanden, maar soms ook juist tot meer
onderlinge spanningen. Het risico op overgewicht is groter doordat jongeren minder bewegen maar
vaker achter de pc zitten.
Ook zien we nu meer mentale problemen en een verminderd sociaal leven voor hen zelf.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat er meer achterstand ontstaat onder de meer kwetsbare kinderen en
jongeren. Juist bij hen is extra inzet bij signalering en steun en hulp noodzakelijk.
De cijfers tonen dus aan dat de impact van de coronamaatregelen op jongeren groot is. Jongeren zijn
door de corona het hardst getroffen qua werkloosheid; in korte tijd kwamen er 100.000 werkloze
jongeren bij (CBS 2020). We zien bovendien een terugval in inkomen van 33%, vooral onder 18- tot
25-jarigen (Nibud). 15 burgemeesters vroegen in juni 2020 al om maatregelen omdat er sinds corona
meer overlast is van jongeren op straat, spanningen en onrust in de wijken (Halsema , et. al 2020).
Uit de politiecijfers blijkt dat er 102% meer meldingen zijn van overlast dan in 2019 (CVV, 2020).
Door sluiting van sportverenigingen, bioscopen, theaters, pretparken en vakantiereizen zien buurt- en
jongerenwerkers dat de jongeren ook meer op straat komen en zelf spontane activiteiten gaan
organiseren, die vaak niet volgens de coronamaatregelen werden uitgevoerd.
Minister Ollongren meldt in haar reactie van 8-10-20 (2020-0000593982) op het verslag van de
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werkgroep “Sociale impact van de coronacrises” en het manifest “Kom op voor de meeste kwetsbare
gebieden” ook dat door toenemende werkloosheid onder met name kwetsbare jongeren de
verleidingen groot zijn om in het criminele circuit snel geld te verdienen.
Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om ‘de jeugd’ te ondersteunen, vooral op
onderwijsgebied (€ 224 miljoen voor zomer(voor)scholen) en exploitatie van sport- en speeltuinen
(€ 7,3 miljoen uit het noodpakket van € 777 miljoen). Minister Olongren meldt in haar reactie dat het
kabinet graag met jongeren in gesprek wil en dit ook zo heeft geïnitieerd met de CoalitieY en de
Number 5 foundation. Wij kunnen echter niet anders dan constateren dat het daarbij vooral gaat om
de zogenaamde georganiseerde (politiek georganiseerde en vakbonds-)jeugd, en niet zozeer om
jongeren die niet in een of ander georganiseerd verband zo hun ideeën hebben over het virus en de
effecten ervan op hun leven.
De jongerenwerkers en buurtsportcoaches op straat horen deze verhalen wel uit de eerste hand, van
de jongeren in veelal achterstandswijken, en zij proberen er zinvol en gepast mee om te gaan. Daar
kunnen zij steun om hun activiteiten te organiseren goed bij gebruiken. We nodigen Premier Rutte uit
om ook eens naar hen te luisteren.
Wij voorzien dat de coronamaatregelen ook in 2021 nog zijn effect zullen hebben op wat de jongeren
kunnen en mogen doen in hun vrije tijd. Juist voor bovengenoemde jongeren die in de meeste
kwetsbare wijken en buurten wonen, willen wij ons initiatief van Summer Sport Challenge (zie de
bijlage) onder uw aandacht brengen. Deze jongeren hebben weinig kansen om zinvol hun vrije tijd te
vullen, daarbij aan hun gezondheid te werken en goede sociale verbanden te leggen.
In haar brief wil minister Ollongren, met de andere ministeries, vooral inzetten op preventieve
activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen. Zij roept gemeenten op om juist in de komende
periode dat activiteitenaanbod te vergroten en te versterken. Dat is een goed initiatief dat aansluit bij
bovengenoemd verzoek dat wij overigens in mei 2020 ook – helaas vruchteloos- neergelegd hadden
bij premier Rutte en de betrokken ministers, naar aanleiding van zijn oproep richting jongeren.
Wij vragen u daarom om in de begroting van OCW voor 2021 alsnog een budget van € 1.060.000 te
reserveren voor wijkgerichte sport- en welzijnsactiviteiten voor jongeren van 12 tot 23 jaar in de
vakantieperiodes van 2021, uit de noodfondsen en eventueel uit het budget van zomerscholen. Zo
kunnen jongeren samen met jongerenwerkers en buurtsportcoaches de impact van corona op hun
leven verkleinen en laten zien dat jongeren ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de aanpak
van de coronacrisis.
Wij voegen hierbij de brief die wij vorig jaar aan premie Rutte en de andere betrokken ministers
hebben gestuurd (OCW, VWS, SZW, BZK, JenV, AZ).
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