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1. Solidariteit en hulpbronnen tijdens de eerste golf 

Ongekende talenten en hulpbronnen werden tijdens de eerste golf blootgelegd en aangeboord in ge-

zinnen, organisaties en bedrijven. Zo kwam in onderzoek van Movisie iemand naar voren die boter-

koeken ging bakken om de gezinsmoraal hoog te houden. Een talent dat hij decennialang verborgen 

had weten te houden. Op veel plekken zijn Nederlanders aan het bakken (taarten, cupcakes), bijles 

geven, opvangen, knutselen, boodschappen en bloemen bezorgen. Al die kleine initiatieven vormen 

samen een machtig tegenwicht tegen de moedeloosheid die gemakkelijk op de loer ligt in deze ang-

stige tijd. Natuurlijk zijn er ook structurele collectieve maatregelen nodig en die worden gelukkig ook 

allemaal afgekondigd, maar statistieken drukken je terneer en al die kleine verhaaltjes beuren je op. 

Mensen vonden online tijdens de eerste golf een wandelmaatje, schaakmaatje of iemand die voor hen 

een klusje opknapt. Tijdens de covid-19-crisis steeg het aantal hulpaanbieders. Juist ook jonge men-

sen melden zich voor het online aanbieden van diensten. Dit is een belangrijk gegeven omdat er al 

jarenlang grote zorgen zijn over vergrijzing van vrijwilligersbestanden. Wetenschappelijk onderzoek 

naar de maatschappelijke impact van covid-19 in Rotterdam en Den Haag signaleerde eveneens een 

toename van jonge hulptroepen. Nieuwe doelgroepen worden online bereikt, offlinehulp wordt gebo-

den aan mensen die niet digitaal hun vraag kunnen stellen, daarnaast vindt het echte contact waar 

mogelijk gewoon fysiek plaats. 

Vooral de vitale opa’s en oma’s vervullen dezer dagen een heldenrol. Ze ontpoppen zich moeiteloos 

als juffen en meesters, en bieden overbelaste gezinnen de noodzakelijke respijtzorg. Bovendien bren-

gen de kleinkinderen je ook in contact met tal van online gemeenschapen: de school, de clubjes, de 

vele andere ouders. Ze geven je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Hier past natuurlijk wel een 

kanttekening bij de opa’s en oma’s die niet meer deze verbindende rol kunnen vervullen omdat ze 

broos en kwetsbaar zijn geworden. In sommige gevallen mogen hun kinderen hen zelfs niet meer be-

zoeken. Bij deze tragiek moeten we ons neerleggen. Het leert ons dat we soms machteloos staan om 

ons met anderen en zelfs met dierbaren te verbinden. 

Er is nog niet veel empirisch onderzoek beschikbaar over de stroom aan burgerinitiatieven. Richten 

deze burgerinitiatieven zich vooral op de eigen dierbaren of juist ook op mensen die men niet of nau-

welijks kent: personen uit andere sociaaleconomische kringen, leeftijdscategorieën of met een andere 

migratieachtergrond? Afgaande op de beschikbare data zijn we geneigd te zeggen dat het laatste ze-

ker nu ook het geval is. Kloven, schotten, bubbles en cocons lijken even niet te bestaan. 

Sociale basis-organisaties leverden een belangrijke bijdrage leverden aan het mobiliseren van de lo-

kale solidariteit en als intermediair fungeerden tussen aangemelde hulptroepen en hulpvragen van 

buurtbewoners. Ook bezochten ze als eerste hun ‘vaste klanten’. Ze wisten dat de autistische jongen 

‘die daar tweehoog boven’ woont en de eenzame niet-mobiele weduwnaar ‘naast hem’ zich niet uit 

zichzelf melden bij een online-punt. Daar hebben zij iemand van een sociale basis-organisatie bij no-

dig. Ook werd duidelijk dat professionele organisaties onontbeerlijk zijn bij het helpen van bewoners 

met meer of minder ernstige problemen, juist ook omdat die vaak niet gekend zijn of gemakkelijk in 

contact komen met vrijwillig maatschappelijke initiatief. Als we de les trekken dat de ogen en oren van 

sociale basis-organisaties onmisbaar zijn, is het ook goed te vermelden dat deze organisaties zich tij-

dens de covid-19-crisis nog bewuster zijn geworden van de aanwezigheid van niet-digivaardigen en 

laaggeletterden. Deze groepen vormen een potentiele blinde vlek als de antennes van de sociale ba-

sis onvoldoende fijn op hen zijn afgestemd. 



    
1. Eenzaamheid: isolement heeft negatieve gevolgen op lange termijn  

Door de covid-19-crisis is de onderlinge hulpbereidheid toegenomen, ook hebben veel mensen door 

het sociaal afstand moeten houden ervaren wat het betekent om beperkt met anderen in contact te 

staan. Uit onderzoeken blijkt dat eenzaamheid fors is toegenomen. Bijna een op de drie Nederlanders 

voelde zich eenzaam, waarbij met name de emotionele eenzaamheid opspeelt. Meer dan de helft van 

de jongeren is zich eenzamer gaan voelen door de crisis; de grootste stijging betreft de groep tussen 

de 25 en 34 jaar.  

Sommige groepen worden eerder eenzaam dan andere groepen. Er zijn een aantal beschermende 

factoren die je psychisch stabiel houden. Samenwonen met een partner, maar ook bijvoorbeeld het 

hebben van werk zijn dat soort factoren. Als die ontbreken en je er ook nog mee wordt geconfronteerd 

dat je bijvoorbeeld je familie niet kan zien, ben je extra kwetsbaar. Covid-19 kan zo een extra zetje 

richting eenzaamheid geven omdat je toch al minder weerbaar was. 

We weten dat isolement negatieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden. Eenzaam-

heid is ook een virus waaraan je kunt overlijden. Blijf naar mensen kijken als mensen, met behoefte 

aan verbinding en interactie. Het ‘tenzij’ van de thuiswerkregel zou dan door de werkgever ook zo uit-

gelegd kunnen worden: werk zoveel mogelijk thuis, tenzij de behoefte aan contact en verbinding te 

groot wordt. Hetzelfde geldt voor jongeren en jongvolwassenen: laat hun infrastructuur en sociale le-

ven zo veel als mogelijk in tact. 

Dingen die mensen nu kunnen helpen bij eenzaamheid, zoals deelname aan verenigingen,clubs en 

vrijwilligerswerk zijn door de coronacrisis stil komen te liggen. Dat kan serieuze gevolgen hebben voor 

het welzijn. Mensen die zich een langere tijd eenzaam voelen kunnen bijvoorbeeld fysieke klachten 

ontwikkelen zoals slaapproblemen, waardoor hun sociale en maatschappelijkefunctioneren onder druk 

komt te staan. Zo kun je tijdens deze pandemie door eenzaamheid gemakkelijk in een negatieve spi-

raal belanden. 

2. Dagbesteding onder druk; alternatieven onvoldoende benut 

Dagbesteding en -invulling is door covid-19 onder druk komen te staan, veel dagactiviteiten en -centra 

sloten hun deuren. De eerste golf was een moeilijke en impactvolle tijd voor heel veel mensen, voor 

wie en wezenlijk deel van hun sociale structuur, geheel of gedeeltelijk wegviel.   

Movisie heeft veel zoekende en soms gefrustreerde professionals gesproken die zich een weg moes-

ten zoeken tussen de richtlijnen, van overheidswege, en ook vanuit hun organisatie en wat zij zelf 

goed vonden. Zo zijn grotere instellingen (VG, GGZ) vaak rigoureus geweest in hun beslissingen om 

deuren te sluiten, terwijl professionals zelf de gevolgen vreesden. Voor professionals (en een deel van 

de mensen) was en is het onderhouden van belcontact of organiseren van videobellen niet mogelijk; 

deze vorm van contact was voor grote groepen niet tot nauwelijks mogelijk omdat de middelen niet 

voorhanden waren en/of ze niet bekend waren met het gebruik ervan. 

Movisie haalde via een enquête en een online meeting alternatieven op om dagbesteding en onder-

steuning te kunnen blijven bieden aan mensen in een kwetsbare positie. Een aantal van deze alterna-

tieven zijn specifiek op thuiswonende ouderen gericht, die gebruik maken van extramurale dagbeste-

ding. Anderen ook op ouderen in zorginstellingen die gebruik maken van intramurale dagbesteding. 

Onder de alternatieven zijn o.a. telefonisch contact, online contact, huisbezoeken, belmaatjes, online 

cursussen, online beweegoefeningen, postpakketjes voor doelgroepen met bijvoorbeeld puzzels. Dag-

besteding is voor mensen die toch al kwetsbaar waren, soms de enige manier is om anderen nog fy-

siek te ontmoeten, het belang van continuïteit en passende alternatieven is daarom extra urgent. 



    
3. LHBTI’s ervaren extra obstakels 

LHBTI’s ervaren extra obstakels in coronatijd. LHBTI’s die normaal gesproken hun (gespannen) thuis-

situatie kunnen ontvluchten door naar het werk te gaan, maar nu niet. Denk aan mensen die in transi-

tie geslacht zitten, maar nu niet of minder snel het traject in kunnen vanwege wachttijden. 32 procent 

van de LBHTI’s geeft aan problemen of moeilijkheden te ervaren. Veruit de grootste groep geeft aan 

weinig tot geen mogelijkheden voor ontmoeting te hebben gehad, en in het verlengde hiervan moge-

lijkheid om te daten. 82 % is het niet gelukt om hulp te zoeken voor deze extra problemen en/of moei-

lijkheden. 63 % van de respondenten geeft aan niet te weten of het de mensen in hun omgeving ge-

lukt om hulp te zoeken voor deze extra problemen en/of moeilijkheden, 26 % geeft aan dat dat niet ge-

lukt is. Diverse (lokale) LHBTI-organisaties zijn vanaf de lockdown initiatieven gestart om digitaal con-

tact te blijven onderhouden en/of online activiteiten te organiseren. 42 % van de respondenten zegt 

daar echter geen interesse in te hebben en 39% is niet op de hoogte van de mogelijkheden en het 

aanbod.  

4. Buitenruimte als ontmoetingsplaats cruciaal 

De eerste golf bracht het belang van ontmoetingsplekken waar mensen elkaar op een vanzelfspre-

kende manier fysiek kunnen treffen, prominent aan het licht. Vanwege de maatregelen zijn ontmoe-

tingsplaatsen, cafeetjes, sportverenigingen, kerken, inloophuizen, (tijdelijk) gesloten. Het zijn cruciale 

ontmoetingsplaatsen. Face to face ontmoetingsplaatsen zijn veelal verruild voor digitale ontmoetings-

plaatsen. Zie de exploderende vrienden- en familieapps, de skype- en beeldschermcontacten met col-

lega’s, docenten en allerhande coaches en hulpverleners. Online ontmoeten we elkaar, werken en 

studeren we door en spreken elkaar moed in. Er is ongekende saamhorigheid. Bovendien zijn er twee 

nieuwe fysieke ontmoetingsplaatsen bij gekomen: het balkon en de stoep. Daar staan we en zien we 

onze buren en overburen, en samen zingen en klappen we voor onze verplegers en artsen. 

We ontdekten tijdens de covid-19-crisis dat publieke ruimten een essentieel onderdeel van de sociale 

infrastructuur zijn, de prachtige lente en (na)zomer hielpen ons daarbij. Buiten werd het nieuwe bin-

nen. Pleinen, parken, buurttuinen, plantsoenen en stoepen bleken vanzelfsprekende ontmoetings-

plaatsen voor lichte of intensere vormen van ontmoeting en contact. Het buurtommetje werd ontdekt, 

activiteiten als de plantsoenbingo werden georganiseerd. Vrijwilligers ontpopten zich als wandelmaat-

jes, buurtwerkers voerden zo nodig balkongesprekken of gingen de straat op 

5. Bestaanszekerheid 

De coronacrisis en de financiële crisis die daarop volgt, treft zowel nieuwe groepen als ‘oude beken-

den’. Jongeren, horecapersoneel, zelfstandigen en iedereen die afhankelijk is van een flexibele of tij-

delijke arbeidsmarktpositie wordt hard getroffen door corona. Daarnaast zien we ook een nieuwe 

groep mensen die met armoede en schulden te maken krijgen. Denk aan alles dat te maken heeft met 

vrije tijd, waaronder de cultuursector, evenementensector, toeristenindustrie. We zien dan ook een 

flinke toestroom in de bijstand. Zorgelijk is ook, dat gemeenten het aantal aanmeldingen voor schuld-

hulp zien teruglopen: als we niet uitkijken loopt het in flink wat huishoudens uit de hand en is het men-

selijk leed en maatschappelijke schade straks enorm. Daarbij geldt dat juist die groepen die minder in 

beeld zijn bij de gemeente, zelf vaak de weg tot hulp niet kennen. Valt werk weg, dan levert dat bo-

vendien extra stress op in gezinnen of huishoudens. Immers, niet iedereen heeft immers een financi-

ele buffer voor een aantal maanden huur, gas, licht en de eigen bijdrage zorgverzekering. En voor 

thuisonderwijs heb je een laptop, een rustige kamer en iemand die je kan begeleiden nodig: niet ieder-

een heeft dit tot zijn of haar beschikking. Ook zien we dat de tekorten bij de voedselbanken oplopen, 

reden: meer aanwas van mensen die een voedselpakket nodig hebben, naast de trend van winkels 



    
om voedselverspilling tegen te gaan. Daarbij komt ook, dat het ontbreken van een sociaal netwerk en 

armoede vaak samen gaan. Nu buurthuizen af en aan (deels) open zijn, en ook hulpverleners veelal 

werken vanuit huis, kunnen mensen in kwetsbare posities niet direct ergens terecht. De kans dat de 

spanningen en angsten in huishoudens oplopen is groot en het vangnet klein. Een groep die vaak ver-

geten wordt zijn daarnaast de ongedocumenteerden, bijvoorbeeld mensen zonder status die illegaal 

werken als schoonmakers van particuliere huizen of restaurants. Zij hebben geen vangnet en staan 

letterlijk met lege handen: een schrijnende situatie. Tot slot blijkt uit de cijfers dat mensen met een 

lage ses vaker en ernstiger ziek van corona en komen vaker te overlijden. Kortom: de covid-19-crisis 

vergroot sociaal economische verschillen behoorlijk en maakt tegelijkertijd vroegsignalering lastiger. 

We staan als samenleving voor de opgave proactief te anticiperen op het niet verder uit de hand lopen 

van deze sociaal economische verschillen en te werken aan voldoende bestaanszekerheid voor ieder-

een. 

6. Sociaal werk: een cruciaal beroep mét fysieke ontmoetingen 

Aan het begin van de eerste golf werd het sociaal werk als een cruciaal beroep aangemerkt. Cruciaal 

omdat sociaal werkers zich inzetten voor het welbevinden van mensen in een kwetsbare positie. Of 

het om wijkteammedewerkers, gezinswerkers, opvangmedewerkers, jeugdmedewerkers gaat: alle-

maal zijn zij dagelijks bezig met het voorkomen en verminderen van kwetsbaarheid. Zij kennen hun 

mensen en weten dat er meer nodig is dan hen alleen op een beeldscherm te zíen. Zij komen nabij, 

binnen de mogelijkheden van de anderhalvemetersamenleving. Sociaal werkers dragen daarmee bij 

aan positieve gezondheid, preventie, signalering en aan sociale stabiliteit. Zij zetten zich in voor de 

mentale en sociale gezondheid van mensen (zingeving, zinvolle daginvulling, ontmoeting, betekenis-

volle relaties hebben, ertoe doen, tot je recht komen), en dit is cruciaal en versterkend voor fysieke en 

geestelijke gezondheid.  

Sociaal werkers werken ook aan sociale verandering; zij signaleren, agenderen en denken mee over 

beleid. Sociaal werkers komen op voor het belang van mensen in de meest kwetsbare positie. Dat kan 

gaan om gezinnen waarin kinderen te maken hebben met onderwijsachterstand of, bijvoorbeeld, ge-

zinnen waar de gevolgen van het sluiten van dagopvangcentra extra voelbaar is. Ook maken sociaal 

werkers inzichtelijk welke mensen problemen hebben met digitale hulpverlening, bijvoorbeeld als het 

gaat om mensen met armoede en schulden of jongeren. Tijdens de eerste golf heeft Movisie met sa-

menwerkingspartners een afwegingskader fysiek contact ontwikkeld om voor sociaal werkers inzichte-

lijk te maken in welke gevallen fysiek contact wenselijk danwel noodzakelijk is. 

Sociaal werk is een contactberoep. Professionaliteit en het gebruik maken van discretionaire ruimte bij 

het naleven van richtlijnen bleek vaak nodig. ‘Het doet afbreuk aan je professie als we te lang geen 

fysiek contact zouden hebben. Online is goedkoop, huisbezoek is duur. We moeten ons sterk maken 

voor ons beroep. Ik werk voor mensen met ernstige GGZ-aandoeningen, voor wie online contact on-

toereikend is. Ik moet daarom ongehoorzaam zijn,’ aldus een sociaal werker. ‘Om relaties te bouwen 

heb je fysiek contact nodig. Even zonder kan, maar na 8 weken zag je dat mensen door het ijs gaan 

zakken. Juist voor kwetsbare wijkbewoners is fysieke ontmoeting noodzakelijk.’ Sociaal werkers kijken 

naar de gehele mens en zijn kwaliteit van leven en niet vanuit een (medische) aandoening of dia-

gnose. Sociaal werkers staan in nauw contact met kwetsbare mensen en kwetsbare groepen, houden 

ook in tijden van crisis vol als contact maken niet gemakkelijk is en dragen bij aan verbinding tussen 

groepen mensen in kwetsbare wijken. Ook signaleren zij tijdig wat er nodig is voor mensen die met 

veel problemen tegelijkertijd te maken hebben en voorkomen daarmee veel leed en overbodige zorg. 

Sociaal werkers waarborgen de sociale bestaansvoorwaarden voor mensen: voedsel, beschutting, be-

scherming, affectie, kennis en sturing. En deze bestaansvoorwaarden maken mensen afhankelijk van 

medemensen. De waarde van sociaal werk, komt tot uitdrukking in het woord sociaal. Sociaal werk 

richt zich op het verbeteren van de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgevingen. 



    
7. Huiselijk en seksueel geweld: toename vragen en chats over online seksueel geweld 

Tijdens de eerste golf constateerden Veilig Thuis (VT) en de politie dat de coronamaatregelen niet 

hebben geleid tot een stijging in het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Na 

de introductie van de chatfunctie op 25 mei bij VT en de publiekscampagne van de Rijksoverheid, 

nam het aantal adviesvragen wel toe, met name van omstanders. Gemiddeld wordt er wekelijks 425 

keer serieus gechat met VT.  

Dit ligt in lijn met de toename van bezoekers aan Chat met Fier (online hulpverlening), waar de aantal-

len met bijna 40 procent stegen. De grootste stijgingen betroffen het aantal slachtoffers dat op die chat 

kwam voor kindermishandeling (van 470 in januari/februari naar 851 in maart/april) en seksueel ge-

weld (van 557 naar 728). Opvallend is dat het aantal slachtoffers dat op de chat kwam vanwege part-

nergeweld heel licht afnam: van 258 naar 250. 

Ook bij Helpwanted.nl – een website voor advies bij online seksueel misbruik - kwamen meer meldin-

gen binnen tijdens de lockdown. In januari en februari ging het om 479 en 488 meldingen. In maart 

steeg dat naar 550, in april zelfs naar 829: bijna een verdubbeling dus ten opzichte van januari/febru-

ari. Vooral het aantal meldingen van afpersing met seksueel getint beeldmateriaal bleek gestegen. 

Begin april gaven de Centra Seksueel Geweld aan dat het aanmeldingen bij hen waren teruggelopen 

sinds de coronacrisis. Toen maatregelen werden versoepeld leken de aantallen echter weer te stijgen. 

Uit onderzoek naar seksuele gezondheid van Rutgers blijkt dat er niet geconcludeerd kan worden dan 

seksueel geweld is toegenomen, maar het lijkt ook niet te zijn afgenomen sinds corona. 

Het aantal meldingen is mogelijk niet toegenomen onder andere omdat professionals mogelijk minder 

signalen konden opvangen in verband met het feit dat organisaties door de lockdown sloten (scholen 

bijvoorbeeld). Dat betekende dat professionals betrokkenen minder tot niet offline zagen en het con-

tact op afstand moest plaatsvinden. Dat cijfers toe- of afnemen zegt niet direct iets over of het geweld 

daadwerkelijk wel of niet is toegenomen 

8. Bereiken en ondersteunen van mantelzorgers een uitdaging 

Uit onderzoek van Movisie blijkt meermaals dat het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en 

mensen in een kwetsbare positie een uitdaging is in tijden van corona. Ontmoetingsactiviteiten in de 

buurt en respijtvoorzieningen zoals dagbesteding kunnen niet meer op de normale wijze en grootte 

doorgaan. Het is voor gemeenten, wijkteams en welzijnsorganisaties daarom soms een nog grotere 

uitdaging om bij mantelzorgers achter de voordeur te komen. Doordat een deel van de formele zorg is 

afgeschaald krijgen mantelzorgers een grotere verantwoordelijkheid bij het zorgen voor mensen in 

een kwetsbare positie, iets waar zij niet altijd gemakkelijk op kunnen inspelen. Uit het nationaal man-

telzorgpanel van MantelzorgNL blijkt dat 30 procent van de mantelzorgers meer zorg verleent dan 

voor de COVID-19-crisis. Van de mantelzorgers waarbij formele zorg is afgeschaald, heeft 37% vak 

het gevoel gehad de zorg niet meer aan te kunnen. 

 

 

 


