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Landelijk beeld: Corona-quickscan
jeugdhulpaanbieders (Jeugdautoriteit VWS, april en juni 2020)

• Hulpverlening liep veelal door, zo goed en zo kwaad als het ging en 
in aangepaste vorm 

• Veel aanpassingsvermogen en creativiteit personeel

• Ziekteverzuim viel mee, maar stress en uitputting nemen toe

• Extra kosten voor bijvoorbeeld technische faciliteiten thuiswerken, 
maar ook lagere kosten door wegvallen reiskosten

• Zorg om kwaliteitsverlies en minder zicht op veiligheid kind

• Afname doorverwijzingen en nieuwe instroom

• Ruim een derde aanbieders verwacht tussen 10% en 30% zorguitval
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Jeugdhulp in Haaglanden

• 10 gemeenten

• Bijna 29.000 jeugdigen kregen in 2019 een 
vorm van jeugdhulp 

• Dit is ruim 12% van de jeugdigen tot 18 jaar 

• De totale kosten bedroegen in 2019 zo‘n     
252,5 miljoen Euro
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Van vijf enquêtes, naar één gedeeld beeld

Afgeronde enquêtes:

• 99 aanbieders (1ste enquête aanbieders, geen GI’s)

• 7 lokale teams 

• 283 professionals (uitgevoerd door de Haagse Hogeschool)

Lopende enquêtes (voorlopige resultaten): 

• 26 jeugdigen/23 ouders (geen beschermd kader, geen residentieel)

• 40 aanbieders (2de enquête)
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…bijzonder om voor het 

eerst zoveel maanden echt 

puur met ons 4tjes te zijn. 

Het was intens en fijn, en 

soms wat heftig. De flow 

van de kinderen volgen 

hielp. – een ouder
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Aantal hulpvragen 
niet sterk veranderd
• Heel klein deel instellingen ziet  

afname en heel klein deel ziet 
toename

• Grootste deel instellingen zegt: 
zelfde gebleven of bijna weer 
hetzelfde

• 15% professionals ervaart een 
toename van het aantal 
hulpvragen

• Lokale teams zien dat instroom 
niet is veranderd, of inmiddels 
weer op oude niveau is
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Ernst problematiek is 
toegenomen

• Tweederde van de aanbieders
zien een toename van de ernst

• Kwart van de professionals
ziet een toename van de ernst

• Kwart lokale teams zien dat 
de ernst toeneemt
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Het was fijn om te bellen, 

het was niet per se 

hetzelfde als bij elkaar zijn, 

maar het was nog steeds 

erg fijn om iemand te 

hebben waar ik mijn 

gevoelens bij kon uiten. –

een jongere
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Tevredenheid cliënten 
over jeugdhulp 
tijdens coronacrisis
(26 jongen + 23 ouders)

• zeer ontevreden 2%

• ontevreden 4%

• neutraal 4%

• tevreden 45%

• zeer tevreden 45%
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31% van de jongeren is zelfs meer tevreden dan 
vóór de corona-crisis tegenover 8% die minder 
tevreden is dan vóór de corona-crisis



Aangepaste  
hulpverlening 
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• 60% van de instellingen
hebben voor meer dan de 
helft van hun cliënten de 
hulpverlening aangepast

• In de meeste gevallen was 
beeldbellen het alternatief (ca. 
90%), gevolgd door 
telefonisch contact, wandelen, 
en contact buiten kantooruren



Cliënten hadden 
veelal invloed op hoe 
hulpverlening werd 
voortgezet 

Jeugd Ouders

• Zelf bepalen 4% 17%

• Samen 81% 52%

• Niet/nauwelijks 12% 26%

• Overig 4% 4%
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We werken vanuit huis en digitaal, 

maar er wordt naar mijn mening 

onvoldoende rekening gehouden 

met de eigen thuissituatie van de 

hulpverlener in het kader van 

behandeling. Thuis is geen 

therapiekamer. – een professional
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Ervaring van de 
professionals met 
digitaal hulpverlenen

• Ruim een kwart van de 
professionals vindt dat het 
contact met cliënten is 
verslechterd

• Meer dan de helft ervaart dat 
bepaalde groepen moeilijker 
bereikbaar zijn
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Vooral het ontbreken van 

face2face contact met 

cliënten is een groot 

gemis. Geen zicht achter 

de voordeur is zorgelijk bij 

een aantal cliënten met 

LVB-problematiek. – een 

professional
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Een derde van de
cliënten voelt zich 
minder op zijn/haar 
gemak bij beeldbellen
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Volgens 
jeugdige

Volgens 
ouder

Minder 31% 26%

Geen verschil 61% 74%

Meer 8% 0



Aanbieders verwachten 
alternatieve vormen in 
toekomst toe te passen

• 40% van de instellingen
verwacht dit nog regelmatig of 
vaak toe te passen

• 60% soms of alleen als het 
noodzakelijk is
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Effectiever is het 

wandelen; efficiënter is in 

nood het beeldbellen. 

(Hoewel het niet een 

behandeling vervangt, is 

het wel een goed 

alternatief.) – een aanbieder
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Ervaren werkdruk

Aanbieders:

Een derde ziet toename van de 
werkdruk

Professionals:

Helft (sterke) toename ervaren 
werkdruk

71% (enigszins) moeite met werk-
privé

Lokale teams: 

Een vijfde ziet toename
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Overige ervaringen 
van de professionals 
tijdens coronacrisis:

• Een vijfde ervaart minder 
ruimte voor eigen afweging

• Een derde ervaart minder 
ruimte om te reflecteren

• Twee derde zegt niet te 
kunnen doen wat nodig is 
voor hun cliënten
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Werkdruk wordt ook veroorzaakt 

door een andere werksfeer en 

onzekerheid over de crisis. – een 

professional
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Wisselende 
verwachting rond 
uitgestelde vraag

• Een derde van lokale teams 
verwachten uitgestelde vraag

• Twee derde van aanbieders
verwachten uitgestelde vraag
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Lagere productie in 
eenheden hulp of zorg

• Tweederde van de 
aanbieders voorziet een 
lagere productie als gevolg 
van de coronamaatregelen

• Bij de 4 grootste aanbieders 
gaat het om meer dan 30% 
tot zelfs meer dan 60%.
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Bedrijfskosten

43% van de aanbieders zegt 
dat deze hoger zullen zijn dan 
normaal; voor 5 instellingen 
kan het zelfs oplopen tot boven 
de € 100.000
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Wat is de uitwerking 
op lange termijn?
Aanbieders verwachten een 
positieve uitwerking:

• Meer innovatie (70%)

• Impuls samenwerking (33%)

Minder hoge verwachtingen over:

• Ruimte voor de professional (25%)

• Beter benutten eigen kracht (18%)

• Versnelling transformatie (18%)
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We hebben meer van elkaar 

geleerd dan voorheen. De 

openheid moet wel vastgehouden 

worden. – een professional
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Naar de digitale gesprekstafels

1. Omvang, aard en ernst jeugdhulpvraag

2. Inzet, nieuwe aanpak en werkwijzen

3. Werkdruk en werkgeluk

zie link in deelnamebevestiging en agendaverzoek

Voor de afsluiting komen we in deze 
digitale vergaderkamer terug.

Uitloggen via:      Leave (onderin het scherm)
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