
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in het kort

Geformuleerde opdracht
Kinderen en gezinnen moeten kunnen rekenen op effectieve bescherming en tijdige hulp.
Het is daarom voor het kind, gezin en de professionals belangrijk om het stelsel slimmer en
effectiever te organiseren. Vanuit een opdracht van de VNG en de Rijksoverheid is gewerkt
aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De Rijksoverheid en VNG streven
naar een vereenvoudiging van de jeugdbescherming. En willen hiermee bereiken dat
kinderen en gezinnen, waar sprake is van een ontwikkelingsbedreiging en onveiligheid, tijdig
de juiste hulp en steun ontvangen. Ook willen ze bereiken dat deze hulp en steun voor de
gezinnen begrijpelijk is. En bijdraagt aan herstel van het gewone leven, of aan het
compenseren van beperkingen.

Thema’s en voorstellen
De gepresenteerde basisthema’s van het toekomstscenario zijn gezinsgericht,
rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend.

Gezinsgericht
Bekeken wordt welke hulp en steun nodig is voor het gehele gezin, inclusief, of juist met
nadruk op, de ouders. Integraal werken is hierbij het uitgangspunt.

● Om kinderen en gezinnen heen staat een Lokaal Team dat hulp verleent.
● Er is één vast gezicht binnen het Lokaal Team dat - wanneer nodig - samen optrekt

met een professional uit het op te richten Regionaal Veiligheidsteam. Het gezin krijgt
dus een vaste professional of een vast duo dat gedurende de periode van
hulpverlening bij hen betrokken blijft. Kinderen en gezinnen hoeven dus niet opnieuw
hun verhaal te doen.

● Het Regionaal Veiligheidsteam bundelt de functies van de Gecertificeerde
Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit team heeft de
kennis en expertise op veiligheidsvraagstukken. Er wordt gewerkt in een model
waarbinnen professionals werken in teamverband, nabij het gezin.

● Dicht bij deze gezinnen en professionals staat een Expertiseplatform. Dit is een
netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke
uitingsvormen van geweld. Professionals worden gefaciliteerd om samen te werken
en een lerende omgeving te vormen. Er wordt in gezinsgericht en in gezamenlijkheid
gewerkt aan het effectief en duurzaam borgen van duurzame veiligheid.

Rechtsbeschermend en transparant
Het is van belang dat voor kinderen en ouders begrijpelijk en transparant is waar zij terecht
kunnen voor advies, vragen en zorgen, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke
procedures er zijn. Daarom de volgende uitgangspunten:

● Bij inzet van een gedwongen maatregel is altijd rechtsbijstand beschikbaar.
● Professionals zijn bij hun onderzoek gericht op de feiten die aanleiding geven tot de

zorgen over het gezin. Er is sprake van navolgbare procedures en een uniform
afwegingskader waarin de rechtsgelijkheid en het beschermen van rechten wordt
geborgd. En daarbij is voor het gezin duidelijk wat hun rechten en ieders
verantwoordelijkheden zijn.
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● Om te voorkomen dat ongefundeerd wordt ingegrepen in het gezin, wordt bij de inzet
van hulp altijd toetsing en tegenspraak georganiseerd. Indien sprake is van
verzoeken om juridische maatregelen, wordt toetsing en tegenspraak uitgevoerd
door niet bij het gezin betrokken professionals uit een ander Regionaal
Veiligheidsteam dan dat waar de casus speelt, ondersteund door juristen en
gedragswetenschappers.

● Leidend is dat het gezin op de hoogte moet zijn van de reden van de inzet van
bepaalde hulp of ondersteuning. Zo berust de toestemming van het gezin op
volledige en juiste informatie over de reden en het doel van de interventie, en over de
gevolgen die het weigeren van toestemming heeft.

● Indien de professional van het Regionaal Veiligheidsteam (na consultatie van het
gezin, het vaste gezicht uit het Lokaal Team, en andere betrokken partijen)
aanleiding ziet voor een gedwongen maatregel, kan die een verzoek voorleggen aan
degene die de bevoegdheid heeft hierover te beslissen, zoals de (kinder)rechter of
de burgemeester. Daar moet een transparante procedure voor zijn, die
proportionaliteit en subsidiariteit, rechtsgelijkheid, verbod van willekeur,
rechtszekerheid en uniformiteit waarborgt. Hierbij is ook specifiek en op maat
aandacht voor vertegenwoordiging van de belangen en de stem van de
betrokken kinderen.

● Als besloten is tot een gedwongen maatregel, dan is het Regionaal Veiligheidsteam
verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor het gezin is altijd duidelijk wanneer sprake
is van een vrijwillig of gedwongen kader en wat hun rechten zijn.

Eenvoudig

● De drempel naar hulp is zo laag mogelijk.
● Het aantal professionals dat betrokken is bij een gezin vermindert. Er is sprake van

één vast gezicht voor het gezin binnen het Lokaal Team, waar nodig in duo met een
professional uit het Regionaal Veiligheidsteam, als er veiligheidsvraagstukken
spelen.

● Het Regionaal Veiligheidsteam vervult een belangrijke (en centrale) functie in de
afstemming tussen het Lokaal Team, het Expertiseplatform en de rechtspraak.

Lerend
Professionals hebben ruimte om te leren en steeds beter te worden in hun vak om zo steeds
beter het gezin en kind te kunnen helpen.

● Doordat professionals uit het Lokaal Team – al dan niet in duo met professionals uit
het Regionaal Veiligheidsteam – lange tijd bij het gezin betrokken blijven, zien zij de
effecten van de hulp en steun die zij verlenen. Zij ontvangen tegenspraak en leren
hiervan.

● In regionale proeftuinen gaat gewerkt worden zodat ervaring wordt opgedaan met
wat wel en niet werkt in de praktijk, waarom dat zo is en waarop bijgestuurd en
aangepast moet worden.

● Er wordt gestart met expertiseplatforms.

De dialoogbijeenkomst en het vervolg



Het toekomstscenario is een stuk dat op verschillende punten nog uitgewerkt moet worden.
Er is een internetconsultatie gestart om geluiden en ideeën van de samenleving op te halen.
LOC ziet in de consultatie een waardevolle mogelijkheid de stem van cliëntenraden te laten
horen. En op te halen wat jullie belangrijk vinden voor de jeugdbescherming in de toekomst.
De uitkomsten van de dialoogbijeenkomst zullen wij verwerken in een reactie op de
consultatie. Deze reactie zullen wij voor verzending eerst naar de deelnemers aan het
gesprek versturen voor feedback.


