Advies Corona en Jongeren 2020
Inleiding
Dit jaar in 2020 staat de wereld ondersteboven. De omstandigheden zijn nieuw voor
iedereen, en alles voelt onzeker. Heel veel groepen in Nederland leiden enorm door deze
corona crisis. Denk aan kleine ondernemers, de zorg en nog veel meer. Jongeren zijn ook
een groep die tegen problemen zijn aangelopen i.v.m corona.
In deze brandbrief leggen wij, de jongerenraad Rhenen, uit welke problemen wij hebben
gezien in onze persoonlijke omgeving en de problemen die zich structureel afspelen binnen
Nederland omtrent het crisis.
Aan het einde van deze brief hopen wij jullie het belang van deze problemen duidelijk te
hebben gemaakt en goede richtlijnen te hebben gegeven voor mogelijke oplossingen.

Geen cent te makken
Werkloosheid
Volgens het centraal bureau voor de statistiek 1 is het aantal mensen met betaald werk
afgenomen vanaf februari met 201 duizend. Vooral onder jongeren was de afname groot:
van 1,4 miljoen in februari tot minder dan 1,3 miljoen in mei (daling van 139 duizend). Dus
bijna 70% van alle werklozen door corona zijn jongeren.

Stages
Door de onzekerheden van deze en de komende tijd zal het voor werkgevers lastig zijn te
voorspellen of er nog studenten bij bedrijven stage mogen lopen of zelfs nodig zijn met het
oog op de krimpende economie. Voor studenten is het dan ook steeds lastiger aan de
verplichte stages voor het afstuderen te komen.

Financiële problemen
De toenemende onzekerheid met stages en studievertraging, wat gerust €2000 collegegeld
+ vaste lasten kost, en de gigantische jeugdwerkloosheid zorgt voor een somber beeld. De
komende tijd zal het zwaar worden om toch je hoofd boven water te houden2. Ook zullen zij
de grootste moeite krijgen zometeen weer aan een baan te komen zonder veel werkervaring
als er door de economische krimp minder nieuwe mensen worden aangenomen.
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/25/ruim-200-duizend-werkenden-minder-sinds-maart-2020
https://lsvb.nl/2020/03/19/neem-ook-studenten-expliciet-mee-in-noodmaatregelen-voor-coronacrisis/

Thuis voor de buis
Studievertraging
Veel studenten hebben studievertraging opgelopen in deze crisis. Denk aan stages die niet
meer doorgaan, of afstudeerprojecten die afgelast zijn. Deze vertraging loopt op tot wel een
half jaar. Voor veel studenten is het betalen van nog een half jaar collegegeld een verrassing
waar ze niet op stonden te wachten. Ook voor de zij die het hele jaar hun best hebben
gedaan om netjes op tijd hun studie af te ronden is dit aangekomen als een harde klap.
Gelukkig is de overheid hier achteraan gegaan en heeft de studenten die tussen september
2020 en januari 21 hun diploma halen een compensatie aangeboden3. De tijdsverlies van de
studenten zal helaas nooit teruggewonnen worden, maar dat zit ook niet in de macht van de
gemeente.

Eenzaamheid
Vooral in de eerste weken van de crisis, toen je niet met meer dan drie mensen mocht
afspreken, horeca gesloten was, het ov niet toegankelijk was en reizen met de auto ook
beperkt was, heerste eenzaamheid onder de jongeren sterk. Ze konden elkaar niet fysiek
zien. Dit leidde onder de jongeren tot eenzaamheid en naar een toename van tijd dat
jongeren online waren, op de telefoon als achter de televisie.
Op het moment zijn deze problemen afgenomen, de maatregelen zijn al een tijd versoepeld
waardoor jongeren weer de mogelijkheid hebben om elkaar te zien. Helaas zijn er wel
speculaties van een tweede golf in 20214.
Als de tweede golf ertoe leidt dat de maatregelen weer strenger worden, zal eenzaamheid
onder jongeren opnieuw opduiken. Eenzaamheid en een toename aan online tijdsbesteding
kan jongeren demotiveren voor privé en schoolzaken en in extreme gevallen zelfs
verschijnselen van depressie laten optreden.

Instabiele thuissituatie
Voor de crisis, had je de mogelijkheid om even uit huis ergens te zitten, zoals bijvoorbeeld
op school of in de bibliotheek om huiswerk te maken. Er zijn namelijk jongeren die het niet
fijn vinden om thuis te werken/studeren. Dit kan zijn om praktische redenen, zoals een
slechte internetverbinding of een gebrek aan studeerruimte. Maar ook door persoonlijke
omstandigheden, zoals een instabiele thuissituatie.
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https://nos.nl/artikel/2334002-drie-maanden-collegegeld-terug-bij-vertraging-afstuderen.html

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5156631/deskundigen-over-een-tweede-corona-golf-wel-nieuwe
-besmettingen

Voorstellen/inspiratie
Lokale (facebook) vacaturebank
Ondernemers kunnen door een tekort aan seizoensarbeiders of andere redenen in contact
komen met jongeren die opzoek zijn naar een baan of een stage voor de komende periode.
Op deze manier hopen we dat vraag en aanbod zich opnieuw kan vinden en jongeren weer
aan het werk kunnen.

Versterken schuldhulpmaatje/campagne financiën en jongeren
Wij voorspellen dat op middellange termijn (6 maanden) de effecten van de crisis sterk
zichtbaar worden. Wij zouden het dan ook verstandig vinden om op deze gebieden te gaan
investeren om niet alleen jongeren, maar ook andere slachtoffers van de crisis, de hulp te
bieden die zij t.z.t. nodig zullen hebben.

Samenkomsten aanbieden die binnen de regels vallen
Een sterke culturele agenda met evenementen die binnen de regels vallen zal in Rhenen
jongeren, maar ook toerisme, het nodige vermaak kunnen bieden. De Rhenense culturele
sector zal hier de vruchten van moeten kunnen plukken om de klap van de crisis te
compenseren. Vanuit de overheid zijn daar fondsen voor beschikbaar gesteld om overlast
van jongeren te voorkomen en deze subsidie is mede dankzij onze hulp samen met de
gemeente aangevraagd. Wat wij willen adviseren is dat er goed gekeken wordt op welke
manier cultuur, toerisme en jeugd kunnen worden versterkt deze zomer om zo deze drie
sectoren in een klap aan te pakken en alle potentie eruit te halen die er in zit.

Gezinshulp/psychische ondersteuning
Wij adviseren ook de gemeente te investeren in een mogelijke piek in onveilige
gezinssituaties en psychologische klachten onder burgers.

Een brief
Als laatste willen wij adviseren om nogmaals een brief naar de inwoners te sturen met daarin
een duidelijk overzicht in wat al wel en wat nog niet mag, waar ze terecht kunnen met
financiële, gezins, psychische problemen etc. en ze te bedanken voor het lage aantal
besmettingen in de gemeente, de steun uit de samenleving en iedereen die de zijlen heeft
moeten bijzetten in de vitale sectoren die woonachtig zijn in Rhenen.
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