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Aanleiding: diverse structurele problemen 
in de organisatie vd huidige jb-keten

• Betrokkenheid van meerdere, niet goed op elkaar aansluitende 
organisaties 

o Overlap in werkzaamheden (onderzoek/ regie)

o Wachtlijsten

• Kinderen en gezinnen:

o vaak verschillende professionals 

o moeten soms steeds opnieuw hun verhaal doen

o Moeten vaak lang wachten op tijdige bescherming en hulp

o -> kans op grotere problemen & onveilige situaties

• Veelal focus op kind 

o ipv op achterliggende problemen in gezin

o Ofwel aparte schakels: kind & volwassenen



Ambitie 

• Waarom dit scenario?
o Om een kind en gezin te helpen, moet naar de (complexe) context van het hele systeem 

gekeken worden.

o Dat systeem en de invloed is groter dan alleen de directe gezinsleden. (transgenerationele
overdracht)

o Interventies vinden daarom plaats binnen de context van het hele systeem.

o Dit vergroot de kans op verbetering van de veiligheid in het gezinssysteem.

o Het lokaal team is daarbij het uitgangspunt: het staat dichtbij de leefwereld van het gezin.

o De samenwerking in een stelsel met mechanismen als toezicht, financiering en sturing moet 
gericht bijdragen aan bovenstaande punten.

• Ambitie: hulp & bescherming bieden aan kwetsbare kinderen & gezinnen  die dat 
nodig hebben



Opdracht

• Opdracht: 
o Een kaderstellend scenario voor effectieve jeugd- & gezinsbescherming

o Beoordelingskader ter toetsing vh scenario

o Advies over vervolgaanpak

• Opdrachtgever: VWS, J&V en VNG (Marcelle Hendricx, Tilburg)

• Opdrachtnemer: kwartiermaker & projectgroep

• Met actieve betrokkenheid van:
o Bestuurlijke kerngroep met betrokken ketenpartners

o Ervaringsdeskundigen

o Professionals

o Experts

o Nederlands Jeugdinstituut

o & natuurlijk gemeenten!



Beoordelingskader

• Doel:

• Het beoordelingskader omvat 4 belangrijke uitgangspunten van de 
toekomstige kind- en gezinsbescherming:

1. Gezinsgericht

2. Rechtsbeschermend & transparant

3. Eenvoudig

4. Lerend



Hoofdpunten van het toekomstscenario:
schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming 
er over 5-10 jaar uit zou kunnen zien

• Lokaal team:
o Is het uitgangspunt: staat dichtbij het gezin

o Is een vast gezicht voor het hele gezin

o Voor advies, hulp & steun

o Betrekt waar nodig specialistische expertise 

o Zet (jeugd)hulp in 

o Schakelt waar nodig (veiligheids)expertise in

• Regionaal veiligheidsteam:
o Kennis & veiligheidsexpertise zijn 

eenvoudig toegankelijk

o Bevat functies van VT, RvdK & GI

o Publiekrechtelijke organisatie

o Onder decentrale aansturing

o Positionering op al bestaande 
schaal

• Expertiseplatform:
o Netwerk van specialisten 

o Met kennis van kinderen, 

volwassenen & specifieke 

uitingsvormen van geweld

o Voor het bevorderen van leren & 

kwaliteit

Rechter: 
Gezinsgerichte 

benadering

bij beslissingen

Ondersteuning van 
kinderen én ouders:
• Cliëntondersteuning

• Rechtsbijstand



Routekaart
met belangrijkste uitzoekpunten 
& benodigde stappen voor de realisatie vh scenario de komende 5-10 jaar

• 4 fasen:
o Fase 0: Voorbereiding & start

▪ Consultatieronde

▪ RSJ advies

▪ Uitwerking vd financiële impact, 
doelmatigheid  & doeltreffendheid 

▪ TK informeren over evt. benodigde 
aanscherpingen + bijstellingen & verdere 
vervolgstappen

▪ Besluitvorming over het scenario is aan 
het volgende kabinet

o Fase 1: Beproeven & ontwikkelen

o Fase 2: Evaluatie & besluitvorming

• Fase 3: Landelijk implementeren & 
verankeren



Consultatieronde & VNG bijeenkomsten

Consultatieronde:
• Uitvoerder: Rijk

• Timing: 26 April – 4 juni 2021

• Doelgroep:

o Betrokkken (keten) partijen

o Zo veel mogelijk andere relevante partijen, 
waaronder cliënten & 
ervaringsdeskundigen

o Maar ook pilots & professionals in diverse 
regio’s

• Doel:

o Kennismaking met scenario

o Zienswijze & ideeën ophalen

• Beoogd resultaat:

o Evt. aangescherpt of bijgesteld scenario

• Locatie: https://www.internetconsultatie.nl/
toekomstscenario

VNG bijeenkomsten:
• Uitvoerder: VNG

• Timing: April 2021 (max. 24 mei)

• Doelgroep: 

o Commissie ZJO + B&V

o J42 

o Strategisch afstemmingsoverleg WMO/ 
Jeugd

o Centrumgemeenten vrouwenopvang

o Andere gemeenten (3 bijeenkomsten)

• Doel:

o Scenario toelichten

o Bespreken dilemma’s & uitwerkingsvragen

• Beoogd resultaat: 

o VNG reactie op scenario

o VNG input voor consultatie

https://www.internetconsultatie.nl/toekomstscenario


VNG reactie op scenario & uw input

VNG reactie:
• Inhoudelijk staan we achter het 

scenario:

o Integrale hulp & bescherming van 
kinderen & gezinnen staan immers 
centraal

o Ivm de goede aansluiting tussen het 
brede lokale veld & regionale 
veiligheidsteams 

• We zien ook diverse dilemma’s & 
uitwerkingsvragen

o Bv tav van de rechtsbescherming van 
kinderen & gezinnen

Uw input:
• Kunt u onze steun voor het scenario delen?

• Hoe uitvoerbaar is het scenario in de praktijk?

• bijvoorbeeld voor de lokale teams?

• Welke dilemma’s & uitwerkingsvragen ziet u?

• Wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden

o voor een succesvolle uitvoering vd volgende 
fasen?

o en met name voor het beproeven & ontwikkelen vh
scenario in fase 1?

• Zijn er nog andere punten die de VNG bij de 
consultatie moet inbrengen?

• Schriftelijke reacties?

o Mailen naar tijne.berg@vng.nl

o Deadline 17 mei

mailto:tijne.berg@vng.nl

