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Geachte raadsleden, 
 

 

Middels deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het toekomstscenario Kind- en 
gezinsbescherming en de deelname van de gemeente Ridderkerk aan de proeftuin. 
 
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 
De huidige jeugdbeschermingsketen is complex georganiseerd met vele betrokken organisaties zoals 
wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. De vele 
schakels sluiten niet altijd op elkaar aan, met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort kan 
schieten.  
 
In maart 2021 is het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Het schetst op hoofdlijnen hoe de jeugdbeschermingsketen er over vijf tot tien jaar uit zou kunnen zien. 
Het richt zich op huishoudens met en zonder kinderen waarbij sprake is van onveiligheid, waaronder ook 
ontwikkelingsbedreiging. Het beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming, waarin 
gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle 
leden in een gezin. Het implementeren van het toekomstscenario zal een meerjarig proces worden. Hier 
wordt momenteel een regionale aanpak voor ontwikkeld. 
 
In het Toekomstscenario staan kinderen, jongeren en volwassenen centraal. Dit betekent dat de vraag: 
‘hoe ziet het proces er uit voor kinderen, jongeren en volwassenen, kan dit eenvoudiger met voldoende 
rechtswaarborgen?’ bij elke stap wordt gesteld. Daarom wordt het scenario in 11 proeftuinen door heel 
het land in de praktijk beproefd. Deze proeftuinen leveren inzichten op voor definitieve keuzes over de 
nieuwe ketensamenwerking. Het wijkteam Ridderkerk neemt deel aan de regionale proeftuin in 
Rotterdam Rijnmond. 
 
Proeftuin Rotterdam Rijnmond 
In de proeftuin in de regio Rotterdam Rijnmond werkt het wijkteam van de gemeente Ridderkerk samen 
met de gemeente Rotterdam en verschillende ketenpartners (o.a. Veilig Thuis, Jeugdbescherming en de 
Raad voor de kinderbescherming). Professionals van alle organisaties gaan samen met 
ervaringsdeskundigen onderzoeken wat de ideale klantreis zou zijn binnen een aantal thema’s in lijn met 
het toekomstscenario: huiselijk geweld, complexe scheidingen, ontwikkelingsbedreiging van kinderen en 
jeugdcriminaliteit.  



  
  

 
 
 
   

 

 
 
Met name met dit laatste thema onderscheidt de proeftuin Rijnmond zich van de andere proeftuinen. 
Landelijk komt het thema jeugdcriminaliteit namelijk weinig naar voren. Echter door een meer 
gezinsgerichte aanpak bij dreigende jeugdcriminaliteit, zou mogelijke latere criminalisering kunnen 
worden voorkomen.  
 
Aan de hand van de ideale klantreis gaan we beproeven wat werkt voor cliënten en wat er nodig is in de 
doorontwikkeling van een regionaal veiligheidsteam en de relatie tot het wijkteam. De uitkomsten van de 
proeftuin worden meegenomen in de ontwikkeling van de regionale aanpak voor de implementatie van 
het Toekomstscenario.  
 
Vervolg 
In het derde kwartaal van 2023 verwachten we u te kunnen informeren over de resultaten van de 
proeftuin in regio Rijnmond.  
  
 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 


