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Geacht college, 

 

De participatieraad maakt zich ernstig zorgen over het toekomstperspectief van de jeugdigen in de 

gemeente Losser en biedt u graag dit ongevraagde advies aan. 

 

Na een periode van minimaal een jaar met veel “beperkingen” heeft het Coronavirus nu en later een 

dermate grote impact op het leven van jeugdigen, ouders en ook professionals, zodat vooral voor de 

jeugdigen extra adequate ondersteuning noodzakelijk is. 

 

De alarmsignalen worden steeds sterker over groeiende psychische, fysieke en sociale problemen, 

waardoor steeds meer jeugdigen zich wel of niet melden bij hulpverleners. Herkenbare symptomen zijn 

depressieve klachten, stress, onzekere gevoelens, eenzaamheid, agressiviteit, huiselijke geweld, 

kindermishandeling, geen uitdagingen, werkloosheid, geen uitkering, schoolverzuim, leerachterstand, 

toename schulden, geen therapie, drugsgebruik en/of andere verslavingen, tienerprostitutie en suïcide 

pogingen. 

 

Hierdoor worden de jeugdigen fors belemmerd in hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling en worden 

vanuit deze omstandigheden door de jeugdigen eigen (illegale) creatieve plannen ontwikkeld. 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het Coronavirus na een jaar veel schade heeft toegebracht aan 

vooral de jeugdigen. Het blijkt dat 80% van de jeugdigen tegen een burn-out aanzit. Bovendien worden 

de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening alleen maar langer, nu al 9 tot 12 maanden gemiddeld, door 

minder ambulante en (semi) residentiële jeugdhulp. Hoe eerder en preventiever de problemen worden 

aangepakt, hoe meer schade voor nu en in de toekomst kan worden voorkomen. 

 

Hoewel er de laatste jaren sterk bezuinigd is op het sociale werk zal alles in het werk moeten worden 

gesteld voor extra ondersteuning en opvang van jeugdigen nu en ook na de Corona-crisis. Meer 

tegenwicht van jeugdhulpverleners, andere rolmodellen en laagdrempelige preventieve ondersteuning 

zijn hard nodig voor de jeugdigen, zodat er weer nieuwe uitdagingen zijn en positieve energie vrij komt.  

Jeugdigen zichzelf weer mentaal terugvinden en verder kunnen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. 
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De participatieraad adviseert het college op korte termijn extra geld vrij te maken voor een gemeentelijk 

Corona-project waarin jeugdigen, ouders, deskundigen en jeugdhulpverleners vertegenwoordigd zijn. 

Een tijdelijke proactieve impuls die voor de jeugdigen een stimulerend en activerend effect dient te 

hebben en meer mogelijkheden biedt voor activiteiten, ontmoetingen binnen de geldende beperkingen. 

Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de ruim 58 miljoen die de overheid landelijk 

beschikbaar stelt. 

 

Gezamenlijk kan er dan in korte tijd een tijdelijk preventief Corona jeugdplan worden ontwikkeld en 

uitgevoerd, zodat de jeugdigen zich weer kansrijk, veilig en gezond gaan voelen. Uiteindelijk de 

opgelopen mentale achterstand op het welbevinden bij de jeugdigen zich weer herstelt en samen weer 

kan worden uitgekeken naar een nieuw toekomstperspectief. 

 

Uw reactie wordt met veel belangstelling tegemoet gezien. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

H. Stopel, 

Voorzitter Participatieraad Sociaal Domein Losser 


