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• De huidige jeugdbescherming is complex 
en knelt.

• Kinderen en volwassenen voelen zich 
onvoldoende gehoord, gezien en 
gesteund. 

• Onvoldoende samenhang tussen zorg 
voor kinderen en volwassenen.

• Organisaties werken als een estafette.

• Veel professionals ervaren de 
complexiteit als belemmerend.

Wat is de aanleiding voor 
het ontwikkelen van het 
Toekomstscenario?



Alle betrokken organisaties* gaan samen 
aan de slag met het beproeven en 
(door)ontwikkelen van een nieuwe manier 
van werken en denken. Zo creëren we 
meer samenhang en komen we tot meer 
passende, tijdige hulp en bescherming 
voor kinderen en volwassenen die dat 
nodig hebben.

Het landelijk programmateam ondersteunt 
dit, faciliteert, adviseert en denkt mee.  

*gemeenten, aanbieders, professionals, 
cliëntenorganisaties en het Rijk. 

Dat moet eenvoudig 
en effectiever!



Voor wie doen we het?

• Voor kinderen en volwassen in 
situaties waar zorgen zijn over 
een ontwikkelingsbedreiging bij 
het kind en/of de veiligheid in het 
gezin. 

• Zowel in huishoudens mét als 
huishoudens zonder kinderen. 
Van 0 tot 100 jaar. 



Hoe gaan we 
dat doen?

• Toekomstscenario beproeven in 10 

proeftuinen en in de regio’s.

• Lerend ontwikkelen, samen uitzoeken en 
de tijd nemen – 5 tot 10 jaar.

• Geleerde lessen direct delen met elkaar 
en zo mogelijk toepassen.

• Onderzoeken: hoe komen we tot stelsel 
waarin toezicht, wetgeving, financiering 
en sturing het gezamenlijke doel 
ondersteunen?



Met wie doen we dit samen?

• Veilig Thuis
• Raad voor de 

Kinderbescherming
• Lokale teams
• Gemeenten
• Gecertificeerde Instellingen
• Ervaringsdeskundigen

• GGZ
• Kennisinstituten (waaronder 

NJI, Movisie en CCV)
• Inspecties IGJ en IJ&V
• SKJ
• Politie
• Openbaar Ministerie

• Rechtspraak
• Vrouwenopvang
• Zorg- en Veiligheidshuizen
• Schuldhulpverlening
• Associatie Wijkteams
• (Jeugd)reclassering



De basisprincipes van het 
Toekomstscenario samengevat 

Gezinsgericht Eenvoudig Lerend
Rechts-

beschermend 
en transparant



• Gezin centraal
Ieder gezin en alle leden hebben unieke 
behoeftes. Om hen te helpen kijken 
professionals naar de context van het hele 
systeem – breder dan alleen de directe 
gezinsleden. 

• Sterke lokale (wijk)teams 
Sterke lokale (wijk)teams zijn betrokken en 
werken vanuit brede expertise met 
gezinnen. Ze blijven letterlijk en figuurlijk in 
de buurt. Zij halen er aanvullende expertise 
bij als het nodig is.

• Regionale veiligheidsteams
In het nieuw te ontwikkelen Regionaal 
Veiligheidsteam is specialistische expertise 
op ontwikkelingsbedreiging en veiligheid 
gebundeld om gezinnen te ondersteunen. 
Het team voert daarnaast ook 
kinderbeschermingsmaatregelen uit. 
(Idealiter ook jeugdreclassering)

Wat is onze visie (1)



• Ook voor complexe problematiek
Het Toekomstscenario is ook voor de gezinnen met de 
meest complexe problematiek. Complexe problematiek 
vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

• Integrale sturing
Problemen spelen vaak op meerdere leefgebieden. De inzet 
van professionals uit hulpverlening, zorg, onderwijs, politie 
en justitie moet op elkaar zijn afgestemd. Dit vraagt ook om 
een gedeelde verantwoordelijkheid en sturing van managers 
en bestuurders op lokaal, (boven)regionaal én landelijk 
niveau.

• Vanuit gezamenlijke visie
Onveiligheid en geweld in 
gezinnen/huishoudens is eerder en duurzaam 
te stoppen als iedereen die bij een gezin 
betrokken is, werkt volgens de gezamenlijke 
visie.

• Samen leren
We gaan met alle betrokkenen leren, beproeven 
en monitoren – in samenhang met 
informatievoorziening.

à En dit alles vraagt om een nieuwe manier van werken 
en denken waarin toezicht, wetgeving, financiering en 
sturing een gezamenlijk doel hebben: kind- en 
gezinsbescherming ondersteunen. 

Wat is onze visie (2)



• Actuele vraagstukken verbinden aan wat er 
in de proeftuinen gebeurt. 

• Het organiseren van de de lokale en 
regionale teams (schaalgrootte, taken en 
bevoegdheden)

• Het beschermen van ieders rechten.  
Onderzoek de noodzaak voor 
experimenteerwetgeving. Wat wordt de rol 
van het jeugd- en adolescentenstrafrecht en 
die van de (kinder)rechter?

• Hoe staan we kinderen en volwassenen in 
dit proces bij?

• Het creëren van een versterkte 
samenwerking tussen het jeugdveld en de 
GGZ voor volwassenen (V-GGZ) om meer 
gezinsgericht te kunnen werken aan 
veiligheid. 

• Hoe komen we tot een stelsel waarin 
toezicht, wetgeving, financiering en sturing 
het gezamenlijke doel ondersteunen?

Een paar vraagstukken



• Programmateam is in dialoog met partners en 
bestaande netwerken over verschillende 
vraagstukken

• 6 proeftuinen en regioaanpak

• In oprichting: adviescommissie rechtspositie 
en rechtsbescherming van ouders en kinderen

• Zomer 2022: start  inschrijving proeftuinen 
tweede tranche

• Oktober 2022: proeftuinen tweede tranche

à Eind 2022 en volgend jaar inzichten 
samenbrengen

• Maart 2021: Toekomstscenario naar de 
Tweede Kamer

• April - juni 2021: (Internet)consultatie

• September 2021: start landelijk 
programmateam

• September: start vervlechting GHNT

• November 2021:  Brief naar Tweede Kamer 
met reactie op de consultatie

• December 2021: start proeftuinen eerste 
tranche

Wat is er gebeurd? Waar staan we nu?



Wie zijn de opdrachtgevers?

Franc Weerwind
Minister voor Rechtsbescherming

“Vandaag heb ik enorm veel inzicht gekregen en 
gezien dat in de regio West-Brabant West deze 
aanpak veel kansen biedt. Aan de hand van een 
casus en uit gesprekken met betrokken 
professionals en ervaringsdeskundigen uit die 
regio bespraken we dilemma’s en ervaringen. Ik 
ben onder de indruk van de gepassioneerde 
professionals die maar één doel voor ogen 
hebben: kinderen en gezinnen helpen.”

Maarten van Ooijen
Staatssecretaris van Volks-gezondheid, Welzijn en 
Sport

“Mooi om te zien dat de verschillende 
professionals met hun eigen invalshoek 
samenwerken rond het gezin binnen de jeugdhulp 
en jeugdbescherming. De plek die 
ervaringsdeskundigen hierin nemen vind ik extra 
bijzonder om te zien. Zij leveren vanuit hun 
perspectief waardevolle oplossingen voor 
complexe problemen. Allemaal met als doel om 
kinderen en gezinnen verder te helpen.”

Marcelle Hendrickx
VNG – Bestuurlijk opdrachtgever

”Ongetwijfeld gaan we komende periode in een 
discussie terecht komen waarin systemen en 
organisatiebelangen prominenter kunnen gaan worden 
dan het gedeelde gevoel van urgentie en onze 
gezamenlijke ambitie. Daarvoor willen we waken. We-
als gezamenlijk opdrachtgevers en ketenpartners-
kunnen het maar één keer goed doen voor de kwetsbare 
kinderen, gezinnen en huishoudens. Dit is het moment!”



Wie zitten er in het 
landelijke programmateam?

Anke Versteegen
Programmamanager
a.versteegen@minjenv.nl
06 44 13 78 00

Inge Zouteriks 
Programmasecretaris
i.e.zouteriks@minjenv.nl
06 54 73 75 05

Lieke Bruinooge
Regionale samenwerking 
en GHNT
l.bruinooge@geweldnergen
sthuis.nl
06 11 58 51 38

Mattias Gijsbertsen
Programmadirecteur GHNT
mt.gijsbertsen@geweld
nergensthuis.nl
06 11 01 35 93

Programmamanagement
Toekomstscenario

Programmamanagement 
Geweld hoort nergens thuis

Mirjam Vos 
Programmasecretariaat 
Toekomstscenario en GHNT
m.j.vos@minjenv.nl
06 22 43 87 41

Kitty van Julsingha
Vaste contactpersoon 
Utrecht, Amsterdam, Food 
Valley en thema 
contactpersoon V-GGZ
kitty.vanjulsingha@vng.nl
06 54 66 07 09

Marieke Wijdeven
Vaste contactpersoon 
Rotterdam, West-Brabant 
West, Zeeland
marieke.wijdeven@vng.nl
06 44 22 55 30

Caroline Liberton
Thema contactpersoon 
Rechtspraak en strafrecht 
c.e.r.liberton@minjenv.nl
06 15 03 81 54

Programmateam

Tim Mulder
Thema contactpersoon V-
GGZ
tm.mulder@minvws.nl
06 31 63 10 16

Esther Lam
Thema contactpersoon 
juridische vraagstukken
esther@enjeugd.nl
06 43 44 08 17

Tijne Berg
Beleidsmewerker vanuit de 
VNG
tijne.berg@vng.nl
06 39 18 25 76
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Wie zitten er in het 
landelijke programmateam?

Bert Morsink
Thema contactpersoon IV 
en monitoring
l.h.a.morsink@minjenv.nl
06 22 92 08  98

Wietske Dijkstra
Thema contactpersoon 
GHNT
wh.dijkstra@geweldnergen
sthuis.nl
06 48 10 00 07

Peter van der Linden
Thema contactpersoon 
GHNT
pw.vd.linden@geweldnerg
ensthuis.nl
06 11 30 95 23

Programmateam

Steven Tjalsma
Beleidsadviseur vanuit JenV
s.j.tjalsma@minjenv.nl
06 52 87 25 70

Rianne Twijnstra
Beleidsadviseur vanuit VWS
ah.twijnstra1@minvws.nl
06 15 85 63 57

Marion Jorissen
Jurist VWS
me.jorissen@minvws.nl
06 11 79 74 72

Willemijn Helmich
Inhoudelijk adviseur
Veranderkundige expertise
willemijn@helmichinterime
nadvies.nl
06 11 23 89 19

Nanja Flikweert
Beleidsadviseur vanuit VWS
ja.flikweert@minvws.nl
06 46 30 86 19

Carline Carati
Beleidsadviseur vanuit JenV
c.c.m.carati@minjenv.nl

Cara Koesoemo Joedo
Communicatie en 
verandering
cara@decommunicatieprak
tijk.nl
06 50 86 68 33

Susan Sukkel
Communicatie
susan@susansukkel.nl
06 54 70 29 30 
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• Nieuwsbrief
info@toekomstkindengezin.nl

• Website
https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/
programmas/toekomstscenario-kind-en-
gezinsbescherming

Meer info?
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