
 
   

                                  Postbus 830 • 3800 AV  Amersfoort • 033 461 50 29 • KvK 76982548 • www.valente.nl 1 van 2 

 

Aan de Tweede Kamer 

T.a.v. de leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid 

Via cie.jv@tweedekamer.nl 
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10 mei 2021 
Bijlage(n) 

 

Contactpersoon 

Esmé Wiegman 
Doorkiesnummer 

06  21 70 35 81 

Onderwerp 

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming   
Ons kenmerk 

VA-21-038 

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid,  
 
Namens Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, informeer ik u 
graag over onze wens tot grotere betrokkenheid bij de consultatieronde ten aanzien van het 
Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zoals op 12 mei a.s. bij uw commissie op de agenda 
staat.   
 
Het landelijk netwerk vrouwenopvang, één van de basisnetwerken van Valente, ziet dagelijks 
de schrijnende gevolgen van onveilige gezinssituaties, voor kinderen én volwassenen, die vaak in hun 
jeugd ook traumatische ervaringen hadden.  
 
Wij zijn groot voorstander van een omslag van ketengerichte naar integrale, gezinsgerichte 
hulpverlening om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling effectiever te 
maken. Daarom waarderen wij de huidige herbezinning op proces en inhoud van de 
Jeugdbeschermingsketen zeer. Bij dit Toekomstscenario zien we echter dat wordt uitgegaan 
van bestaande werkwijzen van de instanties die nu betrokken zijn. Een andere benadering is nodig, 
die uitgaat van wat gezinnen nodig hebben en de instanties die daarbij betrokken zijn.  
Kinderen betalen nog (te) vaak de rekening van het onvermogen en de problemen van/tussen 
ouders en van schotten tussen instellingen: wij pleiten daarom voor integrale hulp, zonder 
drempels, waarin problemen van kinderen en hun ouders in samenhang worden aangepakt.  
 
Valente is uitgenodigd input te leveren aan de internetconsultatie. Vanuit onze specialistische 
expertise op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties wil de vrouwenopvang echter 
ook haar (uit praktijk en door onderzoek onderbouwde) kennis toevoegen aan de volgende fase van 
consultatie. Wilt u de Minister van Rechtsbescherming daarom vragen recht te doen aan de 
specifieke expertise en ervaring van onze leden - die niet alleen veilige opvang maar ook ambulante 
hulp bieden - en de vrouwenopvang uit te nodigen voor de dialoogtafels en expertmeetings die 
worden georganiseerd?   
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Gezien het grote belang van dit scenario lijkt het ons passend als de Tweede Kamer zelf ook 
een rondetafel over dit toekomstscenario organiseert. Uiteraard leveren wij vanuit Valente hier 
graag een inhoudelijke bijdrage aan.   
 
Wilt u nader kennismaken en van gedachten wisselen over onze visie, dan zijn wij uiteraard graag 
tot (online) overleg bereid.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
Valente 
 
 
 
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink  
Directeur Valente  
  
 

 

 

 

 


