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DE IMPACT VAN CORONA OP KWETSBARE GROEPEN: 
BEVINDINGEN EN HANDELINGSSTRATEGIEËN

De coronacrisis treft de hele samenleving, maar sommige groepen worden extra hard geraakt. In het 
onderzoek De maatschappelijke impact van COVID-19 volgen we de gevolgen van de crisis door de 
tijd, door middel van een survey. Daarnaast spreken we in focusgroepen met (vertegenwoordigers van)    
kwetsbare doelgroepen en met beleidsmakers en professionals die zich voor deze groepen inzetten. In 
deze infographic zetten we de belangrijkste bevindingen uit de focusgroepen op een rij en komen we tot 
handelingsstrategieën voor beleidsmakers op gemeentelijk niveau. 
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IMPACT OP KWETSBARE MIGRANTENGROEPEN

Internationaal onderzoek laat zien dat 
migranten harder dan gemiddeld geraakt 
worden door de coronacrisis. Dit heeft te 
maken met de vaak al kwetsbare positie 
wat betreft huisvesting, arbeidsmarkt en 
maatschappelijke participatie. Uit een 
focusgroep met vertegenwoordigers 
van verschillende migrantenorganisaties 
in regio Rotterdam en Den Haag blijkt 
dat de gevolgen groot zijn, maar ook           
divers. Zo zijn er verschillen naar leeftijd, 
geslacht en verblijfsstatus.     

PROBLEMATIEK ACHTER DE 
VOORDEUR
De vertegenwoordigers zien veel 
angst voor besmetting, vooral onder                     
oudere migranten. Veel ouderen met een                          
Chinese achtergrond gaan volgens een 
vertegenwoordiger van een Chinese                           
ouderenorganisatie nauwelijks nog 
de deur uit. Door het wegvallen van                                               
activiteiten in buurtcentra is er                                           
minder afleiding. Sommige ouderen                      
volgen de hele dag het nieuws, waardoor 
de angst verder toeneemt. Ze hebben                                      
behoefte aan meer sociale contacten en                            
ondersteuning bij digitaal contact. 

Onder gevestigde migrantengroepen (o.a. 
Turkse en Marokkaanse achtergrond) 
en arbeidsmigranten (o.a. Poolse en 

Bulgaarse achtergrond) is de positie van 
vrouwen kwetsbaarder geworden. Bij 
een organisatie voor arbeidsmigranten 
merken ze dat veel vrouwen vanwege 
relatieproblemen bij hun man weg willen. 
Veel organisaties zien een toename van 
huiselijk geweld, volgens hen door het 
samenkomen van diverse problemen 
(sociaal isolement, financiële zorgen, niet 
kunnen ondersteunen bij thuisonderwijs 
van kinderen). De vrouwen moeten 
een enorme drempel over voor ze 
hiermee naar buiten durven te komen. 
Migrantenorganisaties proberen het 
onderwerp bespreekbaar te maken.
 
PRECAIRE POSITIE DAKLOZEN EN 
ONGEDOCUMENTEERDEN
Onder daklozen en ongedocumenteerden 
is er altijd sprake van bestaansonzeker-
heid. Door corona is het kleine beetje  
zekerheid dat ze hadden verdwenen. 
Veel baantjes in het grijze en zwarte  
circuit zijn weggevallen. Een organisatie 
die zich inzet voor ongedocumenteerden 
(o.a. uit Brazilië en Midden-Oosten) ziet 
dat de steun uit het eigen sociale netwerk 
is afgenomen. Onder Oost-Europeanen 
neemt dakloosheid toe: ze kunnen of  
willen niet terug naar het herkomst-
land en belanden op straat. De druk op 
maatschappelijke organisaties neemt  

hierdoor ook toe.

ORGANISATIES KUNNEN VEEL, 
MAAR NIET ALLES
Het vertrouwen in de Nederlandse  over-
heid is volgens de vertegenwoordigers 
afgenomen. Fake news dat zich via       
sociale media verspreidt speelt hierbij 
een rol. Ook baseren veel mensen zich 
op   informatiekanalen uit het herkomst-
land, die niet altijd overeenkomen met de 
Nederlandse kanalen. 

Migrantenorganisaties worden wel 
vertrouwd. Zij spelen een belangrijke 
rol bij het signaleren van problemen 
en het voorkomen of verzachten 
hiervan. Ze organiseren bijvoorbeeld 
boodschappenacties en geven advies 
over werk en opvoedvraagstukken. Ze 
geven aan dat dit maar tijdelijk kan: 
ze hebben niet de middelen om deze 
problemen structureel aan te pakken. 
Samenwerking met gemeentelijke 
organisaties is daarom gewenst.
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IMPACT OP KWETSBARE MIGRANTENGROEPEN

In het begin was er echt gebrek aan 
juiste informatie in de eigen taal. 

Mensen waren ontzettend onzeker. 
Nu zie ik gelukkig dat er wordt ingezien 

hoe belangrijk het is, vooral voor 
mensen die de taal niet zo snel 

kunnen of mogen leren. 
Informatie in de eigen taal 

kan problemen voorkomen.
Vertegenwoordiger 

ongedocumenteerde migranten

Er is veel ellende en een hoop behoort 
niet tot onze taken, maar we doen 

het toch graag en hebben een berg aan 
vrijwilligers die ons daarbij helpen. 

We kunnen deze crisis alleen overleven 
als we iets doen voor degenen 
die het echt moeilijk hebben.

Vertegenwoordiger 
islamitische organisatie

TIPS VOOR GEMEENTEN:

Ga na hoe bestaande migrantenorganisaties beter           

ondersteund kunnen worden bij de hulpverlening aan     

kwetsbare migranten.

Bevorder en ondersteun alternatieve manieren om ontmoeting 

tot stand te brengen, in het bijzonder voor eenzame ouderen 

en vrouwen in een kwetsbare positie.
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IMPACT OP KWETSBARE JONGEREN

De impact van corona op jongeren is fors. 
Dit blijkt uit verschillende studies (zie o.a. 
Engbersen e.a. 2020) maar ook uit de 
focusgroep met vertegenwoordigers van 
jongerenorganisaties in Den Haag en 
Rotterdam. 

BEHOEFTE AAN STAGEPLEKKEN 
VOOR (MBO-)STUDENTEN 
Jongeren hebben veel last van angst 
en stress. Vanwege hun flexibele                       
contracten in kwetsbare sectoren zijn           
jongeren vaak de eersten die hun baan                                                                                        
zijn kwijtgeraakt als gevolg van de                                                                      
coronacrisis. Daarbij is het voor 
veel    jongeren nu extra lastig om een 
stage- of leerwerkplek te vinden. Het 
verlies aan (bij)baan of het ontbreken 
van een leerwerkplek heeft niet alleen 
gevolgen voor de eigen inkomsten.  
Sommige jongeren droegen bij aan 
het gezinsinkomen en het wegvallen                                                                   
daarvan zorgt in het hele gezin voor 
stress.

Het ontbreken van een leerwerkplek 
heeft niet alleen economische                              
gevolgen, maar leidt onder jongeren 
ook tot angst voor diploma-inflatie. Zij 
zijn bang dat hun studie zonder stage                                                                           
minder waard is. Juist nu is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren  

het onderwijs verlaten met een 
startkwalificatie of op een andere 
manier een duurzame plek op de 
arbeidsmarkt vinden. Vanuit de                                                     
gemeente zou ingezet moeten worden 
op het creëren van stageplekken, 
in samenwerking met de regio en                                                                
werkgeversorganisaties.

MENTALE PROBLEMEN VAAK TABOE
De coronacrisis leidt tot gevoelens van 
eenzaamheid en depressiviteit onder 
jongeren. Veel jongeren geven aan 
dat ze de sociale contacten missen 
en dat online contact hiervoor geen                                   
vervanging is. Daarbij hebben velen 
het gevoel niets te hebben om naar 
uit te kijken. De mentale impact van                                                                       
corona is dan ook groter onder jongeren 
dan onder ouderen. Tegelijkertijd geven                    
verschillende vertegenwoordigers aan 
dat er onder jongeren een groter taboe 
rust op het bespreekbaar maken hiervan 
dan onder volwassenen en ouderen. 

Daar komt bij dat een deel van de              
jongeren uit beeld is geraakt, vanwege 
het sluiten van de scholen, die hierin 
een belangrijke signalerende functie               
hebben. Het is dan ook belangrijk dat 
deze jongeren worden bereikt – via de                                                                 
(welzijns)organisaties in de wijk die wel in 

contact zijn met de jongeren – en thema’s 
als eenzaamheid en depressiviteit 
bespreekbaar worden gemaakt.

WANTROUWEN RICHTING  OVERHEID, 
KRACHT VAN LOKALE HELDEN
De vertegenwoordigers van jongeren- 
organisaties benoemen het wantrouwen 
onder jongeren ten aanzien van de 
overheid. Zij slagen er, vanwege hun 
lokale inbedding, veelal wel in om 
jongeren te bereiken die buiten beeld 
van de gemeente blijven. De rellen na 
het invoeren van de avondklok illustreren 
het belang van samenwerking met deze 
organisaties. De vertegenwoordigers 
geven aan dat ze nu veelal pas aan het 
eind worden betrokken voor bijvoorbeeld 
het geven van advies of het betrekken 
van jongeren. Maar daarmee is hun 
invloed beperkt. Zij zouden graag aan de 
voorkant meedenken. 

Daarnaast wordt benadrukt dat beter 
geïnvesteerd kan worden in het 
betrekken van bekende ‘lokale helden’, 
onder wie jongerenwerkers, om jongeren 
te bereiken in plaats van geld uit te 
geven aan influencers. En misschien nog 
wel het allerbelangrijkste: laat jongeren 
meedenken over wat zij denken dat 
effectieve strategieën en werkwijzen zijn.

https://www.impactcorona.nl/wp-content/uploads/2020/11/Covid_WP2_def.pdf22.pdf


6

IMPACT OP KWETSBARE JONGEREN

Laat ons nou even meedenken en laat ons 
ook uitvoeren. Het zijn allemaal aardige 

mensen op die afdelingen communicatie, 
maar ze doen het ook allemaal van 
achter een beeldscherm vandaan.

Vertegenwoordiger 
jongerenorganisatie

Er zijn jongeren die uit een gezin komen 
met een kwetsbare financiële situatie 

en zij zijn dan de kostwinner. 
Hierdoor ontstaat er een sneeuwbaleffect: 

jongeren raken werk kwijt, kunnen hun studie 
niet betalen, er is geen ondersteuning voor de 

familie, hierdoor staat hun toekomst 
op losse schroeven en neemt 

de financiële stress toe.
Vertegenwoordiger 
jongerenorganisatie

TIPS VOOR GEMEENTEN:

Zet in op het creëren van leerwerkplekken en stages voor 

(mbo-)studenten.

Ontwikkel in samenspraak met jongeren oplossingen en   

beleidsmaatregelen om vanuit de (lokale) overheid jongeren 

beter te kunnen bereiken. 

Maak gebruik van lokale organisaties en lokale helden om      

jongeren te bereiken.
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IMPACT OP ALLEENSTAANDE MOEDERS

Al voor de crisis bevonden veel                       
alleenstaande moeders zich in een                     
kwetsbare positie. Het merendeel leeft 
op of onder de armoedegrens, heeft 
een klein sociaal netwerk en zorgt in 
haar eentje voor haar kind(eren). Een                                                                 
focusgroep met (vertegenwoordigers 
van)  alleenstaande moeders laat zien 
dat deze  problematiek alleen maar              
groter is geworden door corona, en dat 
hier weinig aandacht voor is. 

BEHOEFTE AAN BEGRIP VOOR 
DRIEDUBBELE ROL
Een deel van de werkende alleenstaande 
moeders is afhankelijk van een  
nul-urencontract. Het sluiten van  
niet-essentiële winkels en horeca had 
als gevolg dat veel van deze contracten 
niet werden verlengd. Dit zorgt voor 
grote financiële druk, mede omdat 
deze moeders in hun eentje kostwinner 
werden. Daarnaast zorgde het sluiten 
van de kinderopvang en het beperken 
van sociale contacten ervoor dat zowel 
de formele als de informele opvang voor 
de kinderen was weggevallen.

Moeders die nog wel thuis kunnen 
werken, hebben ook verantwoorde-                                    
lijkheid voor de kinderen en hun eventuele                                                                                             
thuisonderwijs. Ze moeten een                   

driedubbele rol van moeder, juf en 
werknemer innemen, waardoor de stress 
hoog oploopt. Vertegenwoordigers 
geven aan dat de moeders behoefte 
hebben aan flexibiliteit en begrip vanuit 
werkgevers en docenten, maar dat dit 
vaak ontbreekt.

ANGST OM HULP TE VRAGEN
De druk op alleenstaande moeders         
tijdens de coronacrisis is ook hoog               
omdat het gezin 24 uur per dag met 
elkaar thuis is. Vaak is er weinig ruimte en 
zit iedereen elkaar al snel in de weg. Een 
deel van de alleenstaande moeders durft 
niet naar buiten, uit angst om besmet te 
raken. Bovendien voelen moeders zich 
schuldig, omdat ze door werkdruk, stress 
en gebrek aan ontspanning minder goed 
voor hun kinderen kunnen zorgen.

Alleenstaande moeders vragen niet       
altijd om hulp van instanties, omdat ze 
bang zijn hun kinderen kwijt te raken. Ze     
verdwijnen vaak van de radar, waardoor 
ze niet geholpen kunnen worden.           
Organisaties spelen hierop in door                            
vrijwilligers in te zetten en te werken 
aan een vertrouwensband tussen de                                     
organisatie en de moeder.

GEMIS AAN PERSPECTIEF
Al voor de crisis zaten veel                                                                               
alleenstaande moeders in een sociaal                                
isolement. Ze weten vaak niet waar 
ze kunnen aankloppen voor hulp en/of 
schamen zich voor hun hulpbehoefte.                                                                              
Organisaties doen hun best om hun        
diensten online aan te bieden, maar 
dit wordt niet ervaren als een goed                  
alternatief voor fysieke ontmoetingen. 

Bovendien valt door de crisis het contact 
met familieleden, vrienden en collega’s 
grotendeels weg. Moeders snakken naar 
verlichting van de maatregelen, zodat 
ze zich weer onder de mensen kunnen       
begeven. 
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IMPACT OP ALLEENSTAANDE MOEDERS

 Ik voel me daar schuldig over, 
want je zit in de spagaat. 

Je wilt het goed doen thuis 
en je wil het goed doen op je werk

en dat botst.

Alleenstaande moeder

Ik denk dit het grootste probleem is: 
dat problemen door corona 

vergroot worden, maar die problemen 
waren er eigenlijk altijd al. 

Die problemen, die moeten 
opgelost worden.

Vertegenwoordiger 
alleenstaande moeders

TIPS VOOR GEMEENTEN:

Neem een flexibele en begripvolle houding aan richting       

alleenstaande moeders.

Houd bij het ontwikkelen en uitvoeren van het coronabeleid 

meer rekening met de situatie van alleenstaande ouders. 

Zet in op het toeleiden van alleenstaande moeders richting 

een duurzame plek op de arbeidsmarkt. 
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IMPACT OP ZZP’ERS

De coronacrisis treft veel mensen 
met een eigen onderneming hard. Uit                        
eerder onderzoek bleek dat vooral 
zzp’ers zich zorgen maken over hun 
werk en inkomen, en vaak pessimistisch 
zijn over de toekomst (Van Bochove 
e.a. 2020). Een focusgroep met zzp’ers 
uit de culturele sector en persoonlijke                                                     
dienstverlening laat zien dat                                                     
ondersteuning vanuit de overheid                           
gewenst is, maar dat huidige regelingen 
niet altijd bekend of passend zijn. 

FLEXIBEL, MAAR REK IS NIET 
EINDELOOS
Zzp’ers geven aan dat creativiteit,                                            
flexibiliteit en risico’s durven                                                                  
nemen horen bij het ondernemerschap.                                        
Hoewel hun reguliere werkzaamheden 
grotendeels stil kwamen te liggen,                                 
hebben ze gezocht naar nieuwe                                                
manieren om inkomsten te verwerven.

Maar, zo geven de zzp’ers aan, de 
rek is er wel een beetje uit. Ze moeten 
een groot deel van hun gebruikelijke                      
inkomsten missen. Ze vinden het vaak 
moeilijk om toe te geven – vertellen                                                         
liever een positief verhaal – maar ze 
maken zich zorgen en ervaren stress 
door de aanhoudende onzekerheid.

De zzp’ers hadden een buffer die ze 
konden aanspreken; in hun omgeving 
hebben ze gezien dat dit lang niet voor 
iedereen geldt. Maar ook zijzelf zijn aan 
het interen en hebben geld dat voor hun 
bedrijf of voor na hun pensioen bedoeld 
was moeten aanspreken.

TOZO: ROEP OM VEREENVOUDIGING
Er zijn vanuit de overheid                                                  
diverse maatregelen genomen om de 
impact van de coronacrisis op zzp’ers 
te verminderen. De TOZO-regeling is 
daarvan de bekendste. 

Beleidsmedewerkers van diverse            
gemeenten zijn trots op hoe snel deze 
regeling is uitgevoerd. Toch zien zij 
ook nadelen. De eerste regeling was 
ruimhartig, daarna zijn de criteria                           
aangescherpt. En er moet veel 
documentatie aangeleverd worden. 
Volgens de zzp’ers is de huidige regeling 
te veel op wantrouwen gebaseerd.

Sommige zzp’ers hebben gebruik               
gemaakt van TOZO en zijn blij dat de 
regeling er is. Tegelijkertijd vinden ze 
het onduidelijk of ze er nu aanspraak 
op maken of niet. Bovendien volgt de                               
regeling volgens hen niet de logica 
van het ondernemerschap. Soms is er                    

ineens weer een klus, maar het kan zijn 
dat ze daardoor net weer 50 euro te veel                  
verdienen om recht te hebben op TOZO.
Zzp’er zijn is niet altijd een keuze 
(als acteur in loondienst werken kan                                                       
bijna nergens) en de crisis komt nu                            
evenredig hard bij hen aan. Ze                                                              
pleiten voor een  vereenvoudigde                       
regeling. Bijvoorbeeld een vast bedrag 
voor alle zzp’ers, of een regeling                                                      
gebaseerd op  regio of branche. 

TEGEMOETKOMING IN 
AANPASSINGSKOSTEN
Er zijn nog andere regelingen die 
zzp’ers ondersteunen. Zij kunnen in                          
Rotterdam bijvoorbeeld gebruik                                                        
maken van vouchers voor omscholing. 
Voor niet iedereen een optie – wie gaat 
mij als 60-plusser nog aannemen, vraagt 
een zzp’er zich af – maar ze vinden het 
goed dat de mogelijkheid er is. Daar mag 
meer bekendheid voor komen. 

In plaats van een tegemoetkoming 
van alleen omscholingskosten,                           
pleiten ze voor het vergoeden van                                                  
‘aanpassingskosten’. Bijvoorbeeld als je 
nu een studio moet huren, omdat thuis 
werken niet gaat. Of als je een nieuwe                         
laptop moet aanschaffen die beter kan                                                        
streamen. ‘Het gaat niet altijd om euro’s 

op de bank’, zegt een zzp’er. *

* Noot: De TONK-regeling, een tegemoetkoming in de woonlasten, was tijdens de focusgroep nog niet van start.

https://www.impactcorona.nl/wp-content/uploads/2020/11/Covid_WP2_def.pdf22.pdf
https://www.impactcorona.nl/wp-content/uploads/2020/11/Covid_WP2_def.pdf22.pdf
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IMPACT OP ZZP’ERS

Ik kreeg net ook weer bericht van een klant, er 
is een oplevinkje, dat is mooi, 

maar je moet het [TOZO] 
dan wel weer terugbetalen. 

Dat doe ik ook uiteraard, ik ben geen 
hand-op-houwer, maar soms kan je 
wel die steun net weer gebruiken. 

Zzp’er

Het Ministerie heeft met 
de TOZO-regeling getracht 

om zelfstandig ondernemers bijstand 
te gaan verstrekken. 

Het werd gepresenteerd als 
een makkelijke, soepele, bereikbare regeling. 

Maar de bijstand is dat gewoon niet. 
Daar zitten allerlei regeltjes en stappen aan 

vast die je moet volgen.
Beleidsmedewerker

TIPS VOOR GEMEENTEN:

Verstrek duidelijke informatie over het recht op TOZO.

Breng andere tegemoetkomingen meer onder de aandacht 

bij zzp’ers.

Vergoed niet alleen omscholing, maar ook aanpassingskosten.
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DILEMMA’S VAN BELEIDSMAKERS EN PROFESSIONALS

In focusgroepgesprekken met      
directeuren sociaal domein, 
beleidsmedewerkers zorg en welzijn, 
huisartsen en tijdens een webinar met 
ambtenaren vanuit de gemeenten 
Rotterdam en Den Haag kwam een 
aantal dilemma’s in de aanpak van de 
coronacrisis naar voren, in het bijzonder 
voor het omgaan met kwetsbare groepen. 

KORTE ÉN LANGE TERMIJN
Beleidsmedewerkers en directeuren      
sociaal domein zijn aan de ene kant 
trots op hoe de crisis is aangepakt. 
De TOZO-regeling wordt hierbij vaak                            
genoemd: directe steun voor getroffen 
ondernemers. Aan de andere kant vrezen 
zij de gevolgen van de crisis die pas op 
langere termijn zichtbaar zullen zijn,       
bijvoorbeeld voor jongeren en kwetsbare 
ouderen. Ze vrezen een ‘boeggolf’ aan 
hulpvragen en sociale en economische 
problematiek. 

Huisartsen zien dat patiënten                            
minder naar de praktijk durven te 
komen en snappen de angst voor                                                                      
besmetting, maar vinden het                                                                        
verontrustend dat kwetsbare mensen 
vaker uit beeld raken. Ze pleiten voor meer 
aandacht voor de langetermijngevolgen.

SNEL DOORPAKKEN ÉN TIJD VOOR 
REFLECTIE
Samenhangend met de focus op de 
korte en langere termijn is er een                          
combinatie nodig van snel handelen 
en tijd nemen voor reflectie. De                                                                    
deelnemers aan de focusgroepen 
zagen in het voorjaar van 2020 dat 
er heel snel gehandeld kon worden. 
Processen waren minder stroperig, er 
werd efficiënter overlegd en er was 
daadkracht. Ze hoopten dat dit behouden 
kon blijven, maar zagen in het najaar 
dat organisaties vaak weer in hun oude 
patronen terugvielen.

Hoewel ze daadkracht als iets                                                   
positiefs zien, vinden de betrokkenen 
dat er ook tijd moet zijn voor reflectie. 
De focusgroepen werden daarom 
ook als waardevol gezien: even los 
van de dagelijkse hectiek terug- en 
vooruitkijken. Dergelijke sessies, waarin                                                                        
ervaringen binnen en tussen gemeenten 
worden gedeeld en goede voorbeelden 
worden uitgewisseld, zouden vaker                                                          
georganiseerd moeten worden.

SAMENWERKEN ÉN 
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Diverse betrokkenen hebben ervaren 
dat de crisis het samenwerken tussen                                                          

verschillende partijen, zoals                                              
gemeente, huisartsen en sociaal                    
domein, heeft vergemakkelijkt. Vooral 
aan het begin van de crisis stond het 
algemeen belang voorop en leken                                                             
organisatiebelangen minder te                                          
spelen. Maar ze zien dat dit wegebt en het                                                                                   
domeinoverstijgend werken weer 
moeilijker wordt. Volgens een huisarts 
is samenwerken belangrijk, maar 
kan dit soms ook haaks staan op 
verantwoordelijkheid nemen in je eigen 
rol. Samenwerken moet niet betekenen: 
afschuiven.

Beleidsmedewerkers hebben de                                                                       
afgelopen periode noodgedwongen                                                                      
vanuit huis gewerkt. Volgens                        
sommigen heeft het ontbreken van 
fysieke bijeenkomsten en contacten de                                    
afstand met de ‘leefwereld’ vergroot. 
Ze zien het belang ervan in om samen 
te werken met maatschappelijke                                             
organisaties zoals onderwijsinstellingen 
en de daklozenopvang. Hoewel ze 
niet alle kritiekpunten uit de eerdere 
focusgroepen herkennen, vinden ze ook 
dat de verbinding met organisaties op                                 
wijkniveau, waaronder migranten-                                           
organisaties, beter zou moeten. 
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DILEMMA’S VAN BELEIDSMAKERS EN PROFESSIONALS

Vijf à tien jaar vooruitkijken, 
dat is nu belangrijk. Wat verandert er, 

wat is er al structureel veranderd 
in de samenleving en hoe kunnen we 

daar als overheid ook in helpen en 
vooroplopen in plaats van 

dat we er een beetje achteraanlopen.

Directeur sociaal domein

Er is een enorme roep om perspectief. 
Dat moeten we samen zien te creëren 
in de wijk, dat is wat jongeren missen. 

Wij merken dat we elkaar 
[huisartsen, jongerenwerkers] 

moeten leren vinden, om naar elkaar 
te kunnen doorverwijzen.

Huisarts

TIPS VOOR GEMEENTEN:

Bouw – juist in deze hectische tijd – reflectiemomenten in je 

werk, zodat je als bestuurder, beleidsmaker, of professional van 

vandaag kunt leren hoe je het morgen (nog) beter kunt doen.

Denk tegelijkertijd na over korte- en langetermijnstrategieën 

en hoe deze op elkaar inwerken. 

Werk samen met maatschappelijke organisaties en       

stimuleer domeinoverstijgend werken.



13

Verminderen impact op kwetsbare migrantengroepen
 
• Ga na hoe bestaande migrantenorganisaties beter ondersteund 

kunnen worden bij de hulpverlening aan kwetsbare migranten.
• Bevorder en ondersteun alternatieve manieren om ontmoeting 

tot stand te brengen, in het bijzonder voor eenzame ouderen en  
vrouwen in een kwetsbare positie.

HANDELINGSSTRATEGIEËN VOOR GEMEENTEN

Verminderen impact op kwetsbare jongeren
 
• Zet in op het creëren van leerwerkplekken en stages voor  

(mbo-)studenten.
• Maak gebruik van lokale organisaties en lokale helden om  

jongeren te bereiken.
• Ontwikkel in samenspraak met jongeren oplossingen en 

beleids maatregelen om vanuit de (lokale) overheid jongeren 
beter te kunnen bereiken. 

Verminderen impact op alleenstaande moeders

• Neem een flexibele en begripvolle houding aan richting 
alleenstaande moeders.

• Houd bij het ontwikkelen en uitvoeren van het coronabeleid 
meer rekening met de situatie van alleenstaande ouders. 

• Zet in op het toeleiden van alleenstaande moeders richting een 
duurzame plek op de arbeidsmarkt. 

Verminderen impact op zzp’ers

• Verstrek duidelijke informatie over het recht op TOZO.
• Breng andere tegemoetkomingen meer onder de aandacht bij 

zzp’ers.
• Vergoed niet alleen omscholing, maar ook aanpassingskosten.

Tips omgaan met dilemma’s

• Denk tegelijkertijd na over korte- en langetermijnstrategieën en 
hoe deze op elkaar inwerken. 

• Bouw – juist in deze hectische tijd – reflectiemomenten in je 
werk, zodat je als bestuurder, beleidsmaker, of professional van 
vandaag kunt leren hoe je het morgen (nog) beter kunt doen.

• Werk samen met maatschappelijke organisaties en stimuleer                                
domeinoverstijgend werken.
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Deze infographic is gebaseerd op de bevindingen van 6 focusgroepen,                                                                                  
georganiseerd in de periode december 2020 – februari 2021. De focus-
groepen bestonden uit 6 tot 8 deelnemers die bepaalde kwetsbare groepen                                                                                                                                       
vertegenwoordigen of zich als beleidsmaker of professional inzetten voor deze 
groepen. Tijdens de focusgroepen legden onderzoekers de voor de doelgroep                                                                           
relevante bevindingen uit de survey voor en gingen hierover met de deelnemers in 
gesprek: is het herkenbaar of niet, wat zijn de verhalen achter de cijfers, wat moet 
eraan gedaan worden en door wie? De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen 
zijn verwerkt in dit document.
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