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Verdeling financiële middelen

Actielijn 1: Jeugd 40

Luisterlijnen en ondersteuning (landelijk) 6,5

Activiteiten en ontmoetingen (gemeentefonds) 8

Jongerenwerk (gemeentefonds) 14

Mentale ondersteuning jeugd en jongvolwassenen (gemeentefonds) 11,5

Actielijn 2: Kwetsbare groepen 100

Bestrijden eenzaamheid ouderen (w.v. 6,5 mln landelijk) 43

Extra contactmomenten kwetsbare groepen (lvb, daklozen, maatschappelijke opvang) w.v. 10 mln 

decentralisatie uitkering MO
47

Fonds voor Cultuurparticipatie (landelijk) 10

Actielijn 3: Leefstijl 59,5

Impuls bewegen (landelijk) 4,5

CGL bij aanbod leefstijl (landelijk) 1,5

Communicatie op gezondere Leefstijl (landelijke campagne) 2

Intensiveren inzet JOGG en Gezonde School (landelijk) 3,5

Loketten en ontwikkelen concrete tools ondernemers (landelijk) 5

Mentale gezondheid risicogroepen (thuis)werkenden (bedrijven) 10

Leefstijl en sport interventies (gemeenten subsidie via SPUK) 33

Overig 0,5

Caribisch Nederland 0,5

TOTAAL 200



Actielijn 1: Steunpakket Welzijn Jeugd

De coronaschade op het mentaal welzijn van jongeren beperken op de korte termijn

❑ Qua leeftijd: scholieren (PO + VO), studenten (MBO/HO/WO) en starters op arbeidsmarkt tot 27 jaar. 
❑ Qua kwetsbaarheid: 

❑ Rood: jongeren die al erg kwetsbaar waren (bv. chronische beperking of jeugdhulp)
❑ Oranje: jongeren die al worstelden in hun ontwikkeling (bv. hulpvraag, achterstandswijk of eenzaamheid) 
❑ Groen: jongeren die eerder fluitend door het leven gingen

Onderdeel van het Deltaplan Jeugd (1 juni 2021)
Andere onderdelen zijn:
• Het Jeugdpakket (dec 2020)
• Het Nationaal Programma Onderwijs (feb 2021)
• De Aanpak Jeugdwerkloosheid (aug 2020)

Onderdeel van het Sociaal steunpakket (12 feb 2021)
Ander onderdelen zijn:
• Leefstijl 
• Mentaal welzijn kwetsbare personen

Doel

Doelgroep

Context



Actielijn 1: Hoe is steunpakket Welzijn Jeugd opgebouwd?

Het steunpakket bestaat uit een lokaal deel en een landelijk deel.
Lokale initiatieven in gemeenten (€ 33,5 mln)
Gemeenten ontvangen deze middelen in april (via algemene uitkering): 

Jongerenwerk, € 14 mln (bv. versterken inzet offline/online & het verbinden met het 
veiligheidsketen)
Activiteiten en ontmoetingen, € 8 mln (bv. inzet op sociale activiteiten voor specifieke 
groepen)
Mentale ondersteuning jeugd, € 11,5 mln (bv. peer-to-peer, jongerenwerk en aandacht 
voor groep studenten)



Actielijn 2: Steunpakket welzijn kwetsbare groepen

Impact van de corona maatregelen op het (mentaal en sociaal) welzijn voor kwetsbare groepen 
opheffen en/of zoveel mogelijk beperken.

Onder de doelgroep kunnen verschillende kwetsbare groepen vallen. Gemeenten krijgen ruimte om de 
middelen in te zetten daar waar de lokale situatie erom vraagt. Kwetsbare groepen die sowieso 
gesteund worden vanuit dit pakket, zijn: 

• Eenzame ouderen
• Mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met een (licht verstandelijk) beperking
• Mensen die dak- en thuisloos zijn

Doel

Doelgroep

Context

Onderdeel van/hangt samen met:
• Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid, lokale coalities tegen eenzaamheid
• #eenkleingebaar 
• Dak- en thuislozen
• Onbeperkt Meedoen



Actielijn 2: Hoe is steunpakket welzijn kwetsbare groepen opgebouwd?

Gemeenten ontvangen deze middelen in april (via 
algemene uitkering): 

€ 36,5 mln bestrijden eenzaamheid ouderen 
(activiteiten gericht op extra contact met 
ouderen, huisbezoeken, hulp aan ouderen, 
digitaliseringsprojecten en zingevingsactiviteiten)
€ 37 mln extra begeleiding en ondersteuning van 
mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen 
met een (verstandelijke) beperking
€ 10 mln extra begeleiding dak- en thuisloze 
mensen 

Bovenstaande uitwerking is richtinggevend. De 
daadwerkelijke besteding wordt lokaal bepaald.

Lokale middelen gemeenten (€ 83,5 mln)

Subsidie aan landelijke seniorenorganisaties om 
samen met lokale afdelingen in te zetten op zingeving, 
ontmoeting en digitalisering.
Subsidie aan (koepel van) vrijwilligersorganisaties om 
te zorgen dat juist in deze tijd vrijwilligersorganisaties 
hun werk kunnen blijven doen en waar nodig kunnen 
opschalen.
Intensivering van de landelijke campagne van het 
actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid.
Subsidie mogelijkheid voor initiatieven die zich richten 
op bestrijding eenzaamheid (wordt op dit moment 
nog verder vorm gegeven).
Extra impuls in het fonds voor cultuur participatie. (10 
mln)

Landelijke middelen (€ 16,5 mln)

Verdeling middelen: lokaal en landelijk



Actielijn 3: Steunpakket gezondere leefstijl

Gezond leven en bewegen stimuleren, het staat immers onder druk  door de corona maatregelen en is 
juist nu zo belangrijk met oog op weerstand. 

Gemeenten krijgen ruimte om de middelen in te zetten daar waar de lokale situatie erom vraagt. 
Landelijke leefstijlcampagne richt zich op volwassenen met overgewicht en landelijke programma’s zoals 
JOGG, Gezonde School, Healthy Heroes richten zich op de (kwetsbare) jeugd, de alliantie ‘Sporten en 
bewegen voor iedereen richt zich op kwetsbare groepen en mensen die belemmeringen ervaren bij het 
bewegen. 

Doel

Doelgroep

Context

Onderdeel van/hangt samen met:
• Nationaal Preventie akkoord
• Nationaal Sportakkoord



Actielijn 3: Hoe is steunpakket gezondere leefstijl opgebouwd?

Gemeenten ontvangen deze middelen in juni (via 
Specifieke uitkering

€ 23 mln Inzet erkende leefstijlinterventies van 
RIVM.
€ 10 mln Inzet op lokaal bewegen via de 
netwerken van het Sportakkoord.

Bovenstaande uitwerking is richtinggevend. De 
daadwerkelijke besteding wordt lokaal bepaald.

Lokale middelen gemeenten (€ 33 mln)

Bijdrage en landelijke campagne op gezonde leefstijl 
(start in mei)
Subsidie aan JOGG, RIVM Loket gezond leven, 
Gezonde School en Healthy Heroes
Subsidie aan de 10 partners van de landelijke alliantie 
Sporten en Bewegen voor iedereen, waaronder 
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Life Goals en Nationaal 
Ouderenfonds.
Ondersteuning van (thuis)werkenden die 
stress/spanningsklachten ervaren door COVID-19. 
Acties richten zich op werkgevers (Vitaal Bedrijf), lot- 
en supportgroepen en gerichte interventies.
Campagne om mentale gezondheid onder de 
aandacht te brengen en bewustwording te creëren.

Landelijke middelen (€ 16,5 mln)

Verdeling middelen: lokaal en landelijk


