
Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Hun (sociale) leven 
stond van de ene op de andere dag volledig op z’n kop. Examens 
werden afgelast, scholen en studies gingen online, bijbaantjes 
stopten en arbeidscontracten werden niet verlengd. De vaak volle 
agenda’s van jongeren werden noodgedwongen leeg geveegd. De 
enige manier om contact te houden met vrienden en vriendinnen 
was, en is nog steeds, via (video)bellen en sociale media. 

Gelukkig zijn jongeren gewend om online te communiceren, maar leuk is 
anders wanneer dat ineens de enige vorm van contact met leeftijdsgenoten 
is. Het risico op verveling en eenzaamheid lag op de loer. Sommige jongeren 
zochten elkaar op straat op en hielden daarbij niet altijd de 1,5 meter afstand. 
Dat zorgde voor veel commotie in de media en bij omwonenden waardoor 
jongeren ongewild kritiek kregen. 

Inlevingsvermogen en veerkracht
Al leek hun gezondheid niet direct in het geding, het coronavirus raakte hen  

diep. Zorgen om hun opa’s en oma’s, ouders of broertjes en zusjes. En 
evenementen die niet doorgingen zoals schoolkampen, sporttoernooien, 
gala’s, examenfeesten en introductieweken. Allemaal momenten en mijlpalen 
die belangrijk zijn in hun ontwikkeling tot een sociaal volledig mens. En denk 
aan de thuissituatie die er ook lang niet altijd rooskleurig uitziet. Ouders 
die noodgedwongen samen thuiswerken of financiële stress hebben bij 
plotseling ontslag van een van de ouders. Of ontslag van henzelf. Jongeren 
werken veelal in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis. Dit vraagt 
om inlevingsvermogen en veerkracht, iets wat bij veel jongeren vaak nog in 
ontwikkeling is. En hoe zit het met onze kleinste jeugd? Weten zij nog wel wat 
knuffelen is?

Het jongerenwerk is er voor de jongere
Het jongerenwerk speelt een cruciale rol in de levens van veel jongeren.  
We hebben allerlei acties ondernomen om met jongeren in contact te blijven. 
Zo gingen we veel de straat op en gingen we razendsnel online. Enerzijds om 
jongeren op de hoogte te brengen van de besmettingsrisico’s en hen te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid, anderzijds om de jongeren te spreken over hun 
eigen zorgen. 
Zo troffen we op straat een jongen wiens opa op sterven lag en waar hij niet 
naar toe mocht. Hij had hier veel verdriet van. Samen hebben we gekeken 
naar mogelijkheden om met zijn opa te praten. 
Online hadden we contact met een meisje dat 
zich eenzaam en depressief voelde. We hebben 
een stappenplan gemaakt waarbij zij langzaam-
aan weer haar plezier terugkreeg. Met scholen 
hebben we intensief contact. Als een docent merkt 
dat een jongere niet lekker in zijn vel zit, worden 
wij ingeschakeld. Zo helpen we veel jongeren de 
coronatijd door. 

De emotionele gevolgen van corona op de jeugd 
is groot. Het jongerenwerk van MeerWaarde blijft 
jongeren bijstaan en begeleidt ze naar een prettig 
leven met toekomstperspectief. Nu en na corona. 

Renata Fideli
Directeur-Bestuurder

MeerWaarde CoronaPunt
Werk je in een cruciaal beroep en heb je hulp nodig om thuis de boel draaiende te houden?
Zorgt het thuiswerken voor spanningen?   
Voel je je eenzaam door de sociale afstand?
Verwacht je fi nanciële problemen? 

 Heb je tijd om anderen te helpen?
Weet je niet hoe je met alle ontwikkelingen moet omgaan?
Wil je een gesprek met één van onze medewerkers?
Maak je je zorgen over de toekomst?

Dan kun je ons MeerWaarde CoronaPunt bellen. 

MeerWaarde CoronaPunt
maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur
T 023 - 30 34 100
www.meerwaarde.nl

MeerWaarde CoronaPunt
Bel 023 – 30 34 100

Zelf, samen, sterker!

Jongeren in coronatijd
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Foto: Martine Goulmy. De foto is gemaakt voor de coronamaatregelen. 


