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Ontworpen door 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Op 29 juni is de Kamerbrief.herstel en perspectief voor de jeugd in de MCC 
akkoord bevonden. De conclusies van de MCC liggen in op 2 juli voor in de 
Ministerraad (MR). De MR heeft de conclusies, waaronder de Kamerbrief 
herstel en perspectief voor de jeugd, geaccepteerd. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Bent u akkoord met de definitieve versie van de Kamerbrief herstel en 
perspectief voor de jeugd (zie bijlage 1)? 
Bent u akkoord om bijlage 2 uit de Kamerbrief te verwijderen en in plaats 
daarvan middels een brief aan de SER mede namens de Min OCW een 
reactie te geven op de aanbevelingen van de SER jongeren denktank 
corona? 

3 	Samenvatting en conclusies 
Laatste wiizigincien  
Ten aanzien van de laatste conceptversie die u heeft gezien, zijn de volgende 
belangrijkste aanpassingen gedaan: 

De brief is ingekort. De lopende acties en beleid uit hoofdstuk 2 zijn naar 
bijlage 1 verplaatst. 
De reacties van het ministerie van Financiën zijn verwerkt. Min Fin was 
kritisch op teksten waar suggesties over toekomstplannen worden gedaan. 
Daarom zijn sommige opgaven en acties smaller geformuleerd. 

Bijlage 2  
- In bijlage 2 wordt een reactie gegeven op de aanbevelingen van de SER 

jongeren denktank corona. In de inhoudelijke tekst zit soms overlap met 
bijlage 1 (acties en lopen beleid). Ook vinden we het sterk staan om 
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persoonlijk te reageren op de aanbevelingen van de jongeren. Daarom 
willen we voorstellen om bijlage 2 uit de Kamerbrief te halen en middels 
een brief van u mede namens de Minister van OCW aan de SER een 
reactie te geven op de aanbevelingen gedaan door de SER jongeren 
denktank. 

Zaaknummer 

1011252 

Speerpunten VWS Kamerbrief 
Vanuit VWS willen we inzetten op de opgave; versterken veerkracht en 
vergroten mentaal welzijn onder jongeren. 
Daarmee zijn ook de opgaven bestaanszekerheid en kansengelijkheid van 
belang omdat het versterken van de veerkracht en het vergroten van het 
mentaal welzijn van jongeren nauw is verbonden aan bestaanszekerheid 
en kansengelijkheid. 
Concreet willen we op de korte termijn aan de slag met de monitoring van 
de impact van coronacrisis op het mentaal welzijn van jongeren en het 
opzetten van een jongerenpanel mentale gezondheid. 

Communicatieliin  
Kernboodschap wordt met uw woordvoerder afgestemd. We stellen de 
volgende outline voor: 

• Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Ook heeft de 
coronacrisis de verschillende uitdagingen waar jongeren voor 
staan vergroot, bijvoorbeeld op het gebied van kansengelijkheid 
en mentale gezondheid. 

• Tegelijkertijd hebben veel jongeren in deze periode laten zien 
veerkrachtig te zijn. 

• We weten de impact van corona nog niet op de lange termijn. 
Daarom willen we actief blijven volgen hoe het met jongeren 
gaat. 

• En inzetten op de jongeren die dit het hardst nodig hebben. 
• Daarbij zien we dat Inzet nodig is op de kansengelijkheid, 

bestaanszekerheid en het versterken van het mentaal welzijn 
onder jongeren. 

• Dit is een opgave waar we samen voor staan. Met jongeren, met 
gemeenten, met jeugd- en jongerenwerk, docenten, 
sportverenigingen etc. 

Proces Kamerbrief 
De Ministeriele Commissie COVID-19 besloot op gezamenlijk voorstel van 
de Staatssecretaris van VWS en de Minister van OCW op 30 maart om op 
korte termijn een Kamerbrief op te stellen over de gevolgen van de 
coronacrisis voor de jeugd, in antwoord op onder meer het rapport van de 
Jongeren Denktank Corona (JDC) en de motie-Ploumenl. 
De Kamerbrief is een coproductie van vijf departementen met de 
staatssecretaris van VWS en minister van OCW als trekker. 

- Inbreng jeugd en experts via thematische brainstorms met 
bewindspersonen. Feedback vanuit het veld (gemeenten, instellingen) 
door dialoog-sessies onder regie van het Nederlands Jeugdinstituut. 
Daarnaast is feedback opgehaald middels verschillende gremia, zoals 
doorbraak-overleg, stuurgroep Zorg voor de Jeugd Corona, brede 
Regietafel Sociaal Domein en Interbestuurlijke Klankbordgroep DGSC19. 
Door de stas VWS en minister OCW is besloten dat het gegeven de 
demissionaire status van het Kabinet het niet reëel is om met een 

1  Motie van het lid Ploumen c.s. over een deltaclan leuad 1 Tweede Kamer der staten-Generaat 
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uitgebreid pakket met nieuwe acties met aanvullende middelen te komen 
voor de langere termijn. 
In de Kamerbrief worden de huidige acties en lopend beleid uiteengezet. 
Daarnaast wordt een agenda geformuleerd voor de opgave voor de 
langere termijn. Besluitvorming over de maatregelen en dekking daarvan 
is aan een nieuw Kabinet. 

Zaaknummer 
1011252 

4 Draagvlak politiek 
De Kamerbrief is een reactie op onder meer het rapport van de Jongeren 
Denktank Corona (JDC) en de motie-Ploument']. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Het maatschappelijk domein (jongeren, experts, gemeenten, organisaties) is 
uitgebreid betrokken via thematische brainstorms, dialoog-sessies. 
doorbraak-overleg, stuurgroep Zorg voor de Jeugd Corona, brede Regietafel 
Sociaal Domein en Interbestuurlijke Klankbordgroep DGSC19. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Geen financiële gevolgen. Uitvoering van de acties van de agenda in de 
Kamerbrief heeft mogelijk personele gevolgen voor het personeel van de 
uitvoerende organisaties. De impact hiervoor is nog onbekend. 

7 Juridische aspecten haalbaarheid 
N.v.t. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Interne afstemming VWS: Directie DMO, PG, Sport, CN, MDT. 
Ministeries: JenV, OCW, SZW, BZK, FIN en EZ. 
Veldpartijen (zie onder draagvlak maatschappelijk en eenduidige 
communicatie). 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10 Toezeggingen 
Geen nieuwe toezegging. De toezeggingen betreft een reactie op motie 
Ploumen en Motie Palland en Peterst21  zijn middels deze Kamerbrief afgedaan. 

11 Fraudetoets 
N.v.t. 

12 Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
N.v.t. 

tij Notie van het Ild Ploumen C.5. over een deltaolan leunt' I Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(21  Tweede Kamer, vergaderjaarKamerstukken II 2020-2021, 35 570/21, 35570 XV, nr. 40. 

Pagina 3 van 3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

