
1. Veerkracht bij gezinnen.

Voor sommige gezinnen stagneert de zorg, 
met als gevolg dat aanwezige problematiek 
en spanning verergert, waardoor 
thuissituaties mogelijk onveiliger worden. 
Daarnaast vallen school, sport en andere 
vrijetijdsbesteding weg als veilige en fijne 
ontwikkelplek voor kwetsbare kinderen. 
Ouders moeten nu ook structuur 
aanbrengen en hun kinderen begeleiden in 
het maken van schoolwerk. Bovenop de 
bestaande stressfactoren en het minder 
kunnen benutten van het sociaal netwerk, 
veroorzaakt dit extra stress. 

Tegelijkertijd blijken sommige gezinnen 
een grotere veerkracht en zelfredzaamheid 
te hebben dan gedacht, wat meer 
zelfvertrouwen veroorzaakt bij zowel het 
gezin als de hulpverlener. Zij bleken het 
prima te redden met minder hulp.

2. Hulpverleners zien meer
saamhorigheid in de
samenleving.

Hulpverleners ervaren hun werk op dit 
moment als intensiever. Via beeldbellen is er 
minder zicht op de veiligheid van gezinnen 
en hebben zij meer moeite om het netwerk 
van het gezin te betrekken, dit roept een 
machteloos gevoel op. Ook maken zij zich 
zorgen over hun eigen fysieke veiligheid. Zij 
maken zich zorgen om het wegvallen van de 
school voor kinderen en de toename van 
stress mede daardoor in de gezinnen.
De Corona crisis is ook een gemene deler die 
verbindend werkt: hulpverleners zien dat 
mensen meer voor elkaar doen en meer 
begrip voor elkaar hebben. Zelf zijn 
hulpverleners creatiever, komen onder druk 
van de crisis sneller tot maatwerkoplossingen 
en ervaren meer waardering vanuit de 
maatschappij ten aanzien van hun beroep. 
Daarnaast is er een toename van andere 
manieren van communiceren, denk hierbij 
aan (beeld)bellen.

3. Onzekerheden op organisatieniveau

Bestuurders en beleidsmakers geven aan zorgen 
te hebben over een tekort aan personeel en 
financiële middelen. Organisaties hebben vaak 
onvoldoende beschermende middelen en door 
ziekmelding is er minder personeel beschikbaar. 
Daarnaast is er tijdens de Corona crisis een 
vermindering in vraag en daling aan inkomsten. 
Dit kan voor liquiditeitsproblemen zorgen. Dat 
het nog onduidelijk is of niet geleverde zorg 
wordt gecompenseerd en of extra uitgaven door 
de maatregelen worden betaald, draagt daar 
niet aan bij. Temeer omdat volgens de 
organisaties na de Corona crisis een boeggolf 
aan hulpvragen wordt verwacht.

Bestuurders uiten zorgen over de mentale en 
fysieke gezondheid van hulpverleners, zowel 
tijdens de coronacrisis als daarna.  In hun 
organisatie besteden bestuurders en 
beleidsmakers meer aandacht aan hulpverleners 
door onderlinge werkbegeleiding en coaching. 
Zij zien een toename van creativiteit en 
flexibiliteit onder hun personeel, wat resulteert in 
meer gebruik van blended care en e-health 
oplossingen. Daarnaast merken bestuurders dat 
zij zelf scherpe prioriteiten stellen, waarbij 
zorgcontinuïteit op de eerste plaats staat.

Conclusie & advies

In onze eerste analyse komen naast de 
zorgwekkende punten hoopvolle 
signalen naar boven: gezinnen tonen 
meer veerkracht en hebben minder hulp 
nodig dan verwacht, professionals vinden 
wegen voor maatwerk en bestuurders en 
beleidsmakers zien een toename van 
digitale oplossingen. 

Naast het besteden van aandacht aan 
zorgcontinuïteit en zicht op veiligheid, is 
ons advies dan ook om aandacht te 
hebben voor deze onverwachte innovatie 
en transformatie ten aanzien van 
digitalisering en saamhorigheid in de 
maatschappij: hoe houden we dit vast?

Over dit onderzoek

In totaal reageerden 267 mensen, 
waarvan 173 professionals, 48 
bestuurders,  31 ouders, 10 jongeren en 5 
respondenten met onbekende leeftijd. 

Samen met Het Nederlands 
Jeugdinstituut heeft Garage2020 de 
resultaten geanalyseerd, dit zijn de 
eerste contouren, het uitgebreide 
rapport volgt in de eerste week van mei. 

Jeugdhulp onder druk van Corona, 
naast zorgen ook veel veerkracht.
Nu de Corona maatregelen zijn aangepast en verlengd, is het extra belangrijk om te weten 
hoe professionals, bestuurders, ouders en jongeren kijken naar de gevolgen van deze 
maatregelen. Op onze online enquête reageerden de afgelopen weken ruim 250 mensen, dit 
zijn onze eerste inzichten.

Coronatijd heeft enkele positieve gevolgen, zoals de opmerkelijke veerkracht van gezinnen, 
innovatie met blended care en meer samenhorigheid. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, er is 
bijvoorbeeld minder zicht op de problemen van gezinnen, kansenverschillen tussen kinderen 
en jongeren nemen toe en er zijn zorgen over de gezondheid van hulpverleners (mentaal en 
fysiek) en de financiële positie van de organisaties staat onder druk. 


