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Motie Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming 

Inleiding 

De jeugdbescherming moet slimmer en effectiever worden georganiseerd. Het Toekomstscenario kind- en 

gezinsbescherming biedt perspectief op een stelsel waarin kinderen en gezinnen echt gehoord, gezien en 

ondersteund worden. En waarin de structuren en de schakels niet in de weg zitten. Zo'n systeemwijziging kost 

tijd en energie, maar is absoluut noodzakelijk. De weg naar het gewenste eindpunt wordt bemoeilijkt door 

wetten en praktische bezwaren. Daarnaast zorgen de huidige discussies over de crisis binnen de 

jeugdbescherming en de wens om hier snel actie in te ondernemen ervoor, dat de gesprekken over de gewenste 

resultaten op de lange termijn onvoldoende de noodzakelijke aandacht houden. 

Constaterende dat: 

• Talloze rapporten in de afgelopen decennia erop wijzen dat een structurele wijziging van de 

jeugdbeschermingsketen noodzakelijk is voor de veiligheid en rechtsbescherming van kinderen en gezinnen; 

• Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming hiertoe de routekaart biedt; 

Overwegende dat 

• Om te komen tot een bestendig stelsel waar kinderen en gezinnen echt bij gebaat zijn, vasthouden aan de 

koers van het Toekomstscenario van cruciaal belang is; 

• De actuele crisis in de jeugdbescherming onze inzet behoeft, maar deze inzet de langetermijnvisie van het 

Toekomstscenario niet mag vervangen of doorkuizen; 

• Het belangrijk is dat de proeftuinen binnen het Toekomstscenario snel resultaten op gaan leveren, met 

name op het gebied van de lokale teams en de integrale aanpak van 0-100; 

• Het belangrijk is dat deze resultaten snel landelijk benut kunnen worden; 

Verzoekt het bestuur van de VNG: 

• In gesprek te gaan met de minister van J&V en de staatssecretaris van VWS om het belang van het 

vasthouden aan de koers van het Toekomstscenario te benadrukken voor zowel de maatregelen voor de 

korte als de lange termijn;: 

• In dit gesprek tevens te onderzoeken hoe de voorbereidingen voor het landelijk werken conform het 

Toekomstscenario versneld in gang gezet kan worden met een ondersteuningsaanbod gebaseerd op de 

geleerde lessen uit de proeftuinen. 

• In het bijzonder te onderzoeken hoe in dit verband het versterken van de lokale teams kan worden 

ondersteund; 

• Uit te dragen dat experimenteerruimte zowel binnen als buiten de proeftuinen noodzakelijk is om anders 

werken op korte termijn mogelijk te maken; 

• Verdere afspraken te maken die een integrale 0 tot 100 aanpak van veiligheid mogelijk maakt binnen 

gezinnen en huishoudens; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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