
STEM VAN JONGEREN 
Hoe is het met onze jongeren in coronatijd? 

JoU heeft in de avondklokperiode (januari-april 2021) interviews gehouden met 30 jongeren in de leeftijd van 13-22 jaar op 
verschillende plekken in de stad. Buurthuizen waren toen gesloten vanwege Covid19. 

80%
80% van de jongeren die we hebben gesproken, geven aan dat ze voor de corona maatregelen 1 keer 
of vaker per week in de buurthuizen van JoU kwamen en dit als een hele fijne plek ervaren.

"ik vind het buurthuis een top plek om te ontmoeten met vrienden een veilige thuishaven"

44%
44% van de jongeren heeft wel eens een vorm van hulp gekregen van JoU. Vaak met school, huiswerk 
of een studiekeuze maar ook met andere hulpvragen zoals problemen thuis, schulden of een negatief 
zelfbeeld. De hulp word als zeer waardevol beschouwd door de jongeren en voelen zich gehoord. 

42%
42% van de jongeren geeft aan dat ze zich tijdens de maatregelen, voor de aanpak van het coronavi-
rus slechter voelen dan hiervoor. Voornaamste reden hiervoor is het minder samen mogen zijn.

"Ik voelde mij minder goed, omdat ik niet met mijn vrienden of medewerkers van 
JoU kon praten over waar ik mee zit" 

66%
66% van de jongeren die we hebben gesproken heeft meegedaan aan andere activiteiten zoals 
Straatvoetbal, kickboksen, meidenclub, de voedselbankactie of zijn wel eens betrokken geweest 

bij de sfeeracties bij FC Utrecht. 

40%

Geeft een 2020 een 5 of lager
(schaal van 10)

Bijna alle jongeren gaven aan dat de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, te weinig rekening hielden met hun en hun situaties. Door de maatregelen 
kwamen ze vaker dan daarvoor in de knoop met zichzelf en gingen schoolresultaten achteruit. 
Hierdoor gaf 40% van de jongeren het afgelopen jaar een 5 of lager (op een schaal van 10). 


