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Beste meneer Brok,
 
In antwoord op uw brief van 14 december 2020 vindt u hieronder de 
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over eenzaamheid onder 
jongeren.

Vraag 1
Heeft de gemeente inzichtelijk hoeveel jongeren in de gemeente Heusden zich op 
dit moment eenzaam voelen? Zo ja, hoeveel jongeren zijn dit ongeveer? Zo nee, 
zou de gemeente onderzoek kunnen doen naar eenzaamheid onder jongeren om 
dit zo beter in kaart te brengen?

Antwoord 
Er wordt niet voortdurend bijgehouden hoeveel jongeren zich eenzaam voelen. 
Daar ligt ook niet de focus; die ligt bij het opsporen en helpen van deze jongeren. 
We hebben wel globale cijfers. Uit de meest recente jongerenmonitor, uitgevoerd 
door de GGD in 2019, blijkt dat 29% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) 
aangeeft eenzaam te zijn. Daarvan beschouwt 24% zich als matig eenzaam, 3% 
voelt zich ernstig eenzaam en 1% geeft aan zeer ernstig eenzaam te zijn. Als we 
de percentages uit de monitor afzetten tegen het aantal jongeren in onze 
gemeente, betekent dit dat ongeveer 140-150 jongeren in Heusden zich (zeer) 
ernstig eenzaam voelen. Ook is er in 2020 vanuit Hart van Brabant een specifiek 
onderzoek geweest naar het effect van corona op jongeren waarbij ook onze 
gemeente betrokken was. Dit onderzoek heeft ook raakvlakken met het thema 
eenzaamheid. De infographic met de resultaten van dit onderzoek is te vinden op 
de website https://www.samenmetdejeugd.nl/2020/05/15/1033/.

Vraag 2
Jongeren praten minder snel over hun mentale gezondheid dan ouderen? Het is 
echter wél belangrijk dat je over je klachten blijft praten. Biedt de gemeente 
jongeren een plek waar jongeren naartoe kunnen wanneer zij zich eenzaam 
voelen?

Antwoord 
Ja, de gemeente biedt plekken waar jongeren naartoe kunnen wanneer zij 
eenzaam zijn. Aan de jongerenwerkers uit onze wijkteams is nadrukkelijk gevraagd 
om alert te zijn op signalen bij de bij hen bekende jongeren. Daarbij hanteren zij 

https://samenmetdejeugd.nl/wp-content/uploads/2020/05/200515-Infographic-Onderzoek-Hoe-ervaren-jongeren-de-coronacrisis.pdf
https://www.samenmetdejeugd.nl/2020/05/15/1033/
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het motto ‘normaliseren, niet problematiseren’. Als jongeren niet lekker in hun vel 
zitten, om een praatje verlegen zitten of hun zorgen willen delen, nemen ze via 
WhatsApp of andere social media contact op. 

Deze laagdrempelige manier van contact onderhouden is voor jongeren prettig. De 
jongerenwerkers geven aan dat zij merken dat  jongeren hen juist wél vertellen wat 
hen bezighoudt. 
Naast de lokale jongerenwerkers is ook Stichting Join us (ondersteund vanuit 
innovatienetwerk Hart van Brabant) regionaal actief. Zij vangen jongeren op die 
kampen met eenzame gevoelens. Daarnaast kunnen jongeren naar het 
Aanmeldteam van Bijeen bellen of mailen. 

Vraag 3
Als we kijken naar de initiatieven die gedurende de coronacrisis zijn opgezet om 
eenzaamheid te bestrijden zien we vrijwel alleen maar projecten die eenzaamheid 
bij ouderen tegen gaan. Wat voor projecten zijn er voor jongeren opgezet en vind 
de gemeente dat zij te weinig aandacht heeft gehad voor eenzaamheid onder 
jongeren?

Antwoord 
Wij zijn van mening dat er voldoende aandacht en aanbod is voor eenzame 
jongeren in onze gemeente. Vanuit het budget tegen eenzaamheid zijn er 
middelen toegekend aan projecten die zich specifiek richten op de doelgroep 
jongeren. Een daarvan is  ‘HeusdenPopUp: het evenement dat jongeren in 
beweging brengt’ van Stichting de Schroef. Met dit project richt Stichting de 
Schroef zich op jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar waarvoor men, zowel door 
sport- en beweegactiviteiten als culturele activiteiten, een jaarlijks terugkerende 
ontmoetingsplek wil organiseren. Hiermee wil Stichting de Schroef eenzaamheid 
onder jongeren effectiever aanpakken. Ook is er budget tegen eenzaamheid 
toegekend aan een inwonerinitiatief dat zich inzet om contact tussen eenzame 
jongeren en jongvolwassenen te creëren via bijeenkomsten. Dit project is gestart in 
2020 en heeft, in samenwerking met het jongerenwerk, inmiddels zes jongeren 
bereikt. Zij hopen dat in 2021 meer jongeren en jong volwassenen de weg naar 
deze bijeenkomsten gaan vinden. De jongeren die al deelnemen, zijn ondertussen 
een appgroep gestart om met elkaar in contact te blijven. Ook zijn ze druk bezig 
met het organiseren van een fysieke activiteit zodra dit weer mogelijk is. Daarnaast 
is er ondertussen ook zicht op een derde project dat budget tegen eenzaamheid 
gaat aanvragen. Het gaat hier om het opzetten van een ‘Hunted activiteit’ voor 
jongeren in onze gemeente. Dit naar voorbeeld van eenzelfde activiteit die in Den 
Bosch heeft plaatsgevonden. 

Een andere ontwikkeling is het uitgebreide activiteitenprogramma dat door 
Stichting de Schroef en het jongerenwerk is ontwikkeld voor de winterperiode. Dit 
is een concreet project om participatie en ontmoeting te stimuleren voor jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 aangevraagd vanuit 
de subsidieregeling Jeugd aan Zet, onderdeel van het jeugdpakket (zie het 
antwoord hierna op vraag 4). Door de lockdown waar we momenteel in zitten, zijn 

https://www.innovatienetwerkjeugd.nl/initiatieven/134-jong-en-eenzaam
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de activiteiten en workshops niet allemaal door kunnen gaan. Gedurende de 
kerstvakantie zijn er drie activiteiten geweest. Deze activiteiten waren:

 Een voetbaltoernooi (waar ook partners zoals NK bij betrokken waren);
 een paintballtoernooi;
 een online fifa toernooi.

De overige activiteiten staan klaar voor het moment dat er weer meer mogelijk is. 
De hoop is dat een deel van de activiteiten tijdens de carnavalsvakantie plaats kan 
vinden. 

Daarnaast worden er vanuit O3 en Stichting De Schroef binnen hun reguliere 
aanbod ook allerlei activiteiten ondernomen voor (eenzame) jongeren. Een aantal 
voorbeelden:

 tijdens de eerste coronagolf zijn er verschillende activiteiten georganiseerd 
om wat voor de jongeren te betekenen. Zoals bootcamp/dans/voetbal/ 
volleybal/hockey en activiteiten voor jonge mantelzorgers;

 er is een skeelerroute geopend voor en door jongeren waar iedereen aan 
deel kon nemen met verschillende challenges onderweg. Deze 
skeelerroute is zelfs opgenomen in het routenet Brabant.

Verder zijn de buurtsportmedewerkers gericht op (eenzame) jongeren. Er mag 
worden gesport en dus organiseert Stichting de Schroef samen met 
ContourdeTwern buurtsportactiviteiten op verschillende locaties in onze gemeente. 
Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Vraag 4
Op 9 december maakte het kabinet bekend dat het Rijk 58,5 miljoen euro vrij 
maakt om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Gemeenten moeten 
middels dit zogeheten Jeugdpakket jongeren meer mogelijkheden bieden voor 
activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende coronarichtlijnen. Weet de 
gemeente hoeveel geld zij vanuit het Rijk kunnen verwachten en weet de 
gemeente al hoe zij dit geld gaat spenderen?

Antwoord 
Vanuit het Rijk is er € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Jeugdpakket. Dit 
bedrag komt via verschillende kanalen vrij. Een bedrag van € 40 miljoen zal 
beschikbaar komen via het gemeentefonds. Hiervan is € 26,5 miljoen bedoeld om 
samen met jongeren kleinschalige activiteiten (coronaproof) te organiseren. Over 
de verdeling van deze middelen worden de gemeenten in het eerste kwartaal van 
2021 geïnformeerd.  
Een bedrag van € 13,5 miljoen komt via het gemeentefonds beschikbaar om meer 
jongerenwerkers in achterstandswijken in te zetten. De verdeling van deze 
middelen worden ook bekendgemaakt in het eerste kwartaal van 2021. Hoe deze 
bedragen concreet ingezet gaan worden, is op dit moment nog niet duidelijk. 
Daarnaast komt € 15 miljoen beschikbaar via de subsidieregeling Jeugd aan Zet. 
Hiermee kan een bedrag van € 10.000 worden aangevraagd voor een concreet 
project om participatie en ontmoeting te stimuleren en voor jongeren tussen de 

https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20201224/65505/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/beter-hier-wat-knallen-dan-thuis-een-beetje-internetten-en-jezelf-vervelen~a3487965/
https://www.stichtingdeschroef.nl/calendar-2/


Ons kenmerk 1041086
Onderwerp vragen ex art. 43 RvO over eenzaamheid onder jongeren 

Datum 2 februari 2021
Pagina 4 van 4

12 en 18 jaar om hun talenten te ontwikkelen. Hier is in onze gemeente al gebruik 
van gemaakt (zie antwoord op vraag 3). 

Tot slot zal ook € 3,5 miljoen worden ingezet voor laagdrempelige preventieve 
ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid. Het kabinet 
gaat hiermee meer (digitale) platforms en lokale activiteiten ondersteunen. Een 
voorbeeld is ‘Join Us’, een initiatief waar jongeren en ouders terecht kunnen voor 
informatie en tips op het gebied van eenzaamheid. Hoe deze middelen 
beschikbaar komen is op dit moment nog onduidelijk.

Vraag 5
Het is van belang dat dit Jeugdpakket op een effectieve manier bijdraagt aan het 
tegengaan van eenzaamheid onder jongeren. Heeft de gemeente zicht op de 
behoefte van jongeren in relatie tot het tegengaan van eenzaamheid? Zo ja, welke 
behoefte zijn dit? Zo nee, wil de gemeente dit nog in kaart gaan brengen?

Antwoord 
In onze gemeente ligt de focus op het laten aansluiten van het aanbod op de 
behoeften van de jongeren. Dit is ook de opdracht aan O3 en Stichting de Schroef. 
De jongerenwerkers in de gemeente hebben een goed zicht op de behoeftes, dit is 
de basis van hun werk. Wat zij veel zien in deze tijd, is dat jongeren het contact 
met vrienden en activiteiten missen. Digitaal contact hebben de jongeren vaak 
voldoende, maar juist het ontbreken van de mogelijkheid om elkaar fysiek te 
ontmoeten, brengt gevoelens van eenzaamheid met zich mee. Jongeren zijn 
enorm op zoek naar ontmoeting met leeftijdsgenoten. Door middel van het present 
werken sluiten de jongerenwerkers zoveel mogelijk aan op de behoeftes van de 
jongeren. Ook de inzet van de buurtsportcoaches sluit hierbij aan. Dat is terug te 
zien in het aanbod dat bij het antwoord op vraag 3 is genoemd. 

Met vriendelijke groet, 

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 


