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Missie
Het expertisecentrum interlandelijke adoptie is dé centrale plek waar
alle interlandelijk geadopteerden terecht kunnen voor ondersteuning
bij vragen over interlandelijke adoptie en afkomst, met bijzondere
aandacht voor diegenen die rondom hun adoptie problemen ervaren.
Daarnaast kunnen adoptieouders – ook als wettelijk vertegenwoordiger
van minderjarigen – en gezinsleden en geboorteouders voor bepaalde
hulpvragen bij het expertisecentrum terecht.

Loketfunctie, maatwerk en persoonlijke begeleiding
Het expertisecentrum heeft een goed toegerust loket en bevordert een goed functionerend
systeem van gespecialiseerd aanbod. Het beschikt over een eigen website, actuele informatie
en netwerken. Het loket is optimaal bereikbaar, heeft spreekuren en is laagdrempelig. De eigen
diensten worden kosteloos aangeboden. Het centrum biedt maatwerk en waar nodig of gewenst
ook persoonlijke begeleiding. Hiervoor worden casemanagers aangesteld, die naast professionele
deskundigheid bij voorkeur ook over ervaringsdeskundigheid beschikken. Het centrum ondersteunt
waar het kan en verwijst door waar het moet. En werkt hiervoor nauw samen met specialisten
uit het veld. Daarnaast is het expertisecentrum ook de plek waar experts en professionals elkaar
kunnen vinden. Het expertisecentrum heeft een kennisbasis en vier functies.

2022
Samen met het veld werken aan
de inrichting van het centrum

2
Tijdens circa 20 bijeenkomsten in
2021 en 2022 is onder begeleiding
van de Argumentenfabriek nagedacht
over wat het expertisecentrum moet
bieden, voor wie en hoe dat eruit
moet zien.

1
In juni 2021 is een projectteam van het
ministerie van Justitie en Veiligheid aan
de slag gegaan met de aanbeveling van
Commissie Joustra om een expertisecentrum
interlandelijke adoptie in te richten.

2021

3
Belangenorganisaties voor interlandelijk geadopteerden
en adoptieouders, Fiom, de centrale autoriteit,
vergunninghouders, juridische en sociaalpsychologische
experts, ervaringsdeskundigen, wetenschap en hoger
onderwijs hebben hieraan meegedacht. De opbrengsten
zijn onder andere te vinden in de verschillende Tweede
Kamerbrieven die hierover zijn verstuurd.1

1. Kamerstukken II, 2020/21, 31265, nr. 92 – 3 juni 2021, Kamerstukken II, 2021/2022, 31256, nr. 100 – 10 december 2022,
Kamerstukken II, 2021/2022, 33836, nr. 66 – 22 maart 2022 en Kamerbrief voortgang interlandelijke adoptie en binnenlandse
afstand en adoptie op 10 juni 2022.

1. Kennisbasis

2. Hulp bij zoektochten

Het expertisecentrum bundelt,
ontwikkelt en ontsluit kennis over
interlandelijke adoptie vanuit de
kennisdriehoek (ervaring, praktijk en
wetenschap).
• Een stevige kennisbasis over
interlandelijke adoptie.
• Kennis ontwikkelen met een leerstoel
/ lectoraat en eigen kennisbudget van
het centrum .
• Kennis ontsluiten (digitaal)
documentatiecentrum, en
bijeenkomsten.
• Inzage (gedeeltelijk) in Joustra
dossiers.

Interlandelijk geadopteerden krijgen
goede informatie en indien gewenst
begeleiding bij het hele traject.
• Informatie over zoektochten.
• Goede begeleiding gedurende gehele
traject
• Land specifieke aanpak ter
versterking zoektochten .
• Samenwerking met
belangenorganisaties bij uitvoering
zoektochten.
• Voorlichting bij DNA-matching (mbv
een afwegingskader.

3. Ondersteuning bij zoeken
en inzien dossiers

4. Psychosociale
ondersteuning

5. Juridische ondersteuning

Interlandelijk geadopteerden krijgen
begeleiding en ondersteuning bij het
zoeken en inzien van hun dossiers.
• Overzicht van vindplekken van
dossiers.
• Kennis over mogelijkheden tot
inzage (privacy).
• Faciliteren toegang en begeleiding
bij inzage met uniforme/ centrale
afspraken hierover.

Interlandelijk geadopteerden worden
vanaf het eerste contact met het loket
op empathische wijze opgevangen en
goed op weg geholpen bij psychosociale
ondersteuningsvragen.
• Een goed toegerust loket met
betrokken medewerkers die eerste
opvang verzorgen en wegwijs maken.
• Lotgenotencontact en buddynetwerk.
• Bewustzijn over adoptiespecifieke kennis vergroten
door kennisoverdracht (i.s.m.
onderwijspartners).
• Specialistisch aanbod in het zorgveld
agenderen (i.s.m. zorgpartners).

Interlandelijk geadopteerden krijgen
ondersteuning bij juridische vragen ten
aanzien van interlandelijke adoptie.
• Juridische kennis bij medewerkers
aan het loket.
• Informatie over juridische
vraagstukken zoals het wijzigen
van geboortedatum of -naam, het
herroepen van adoptie, privacyregels
bij zoektochten en regelgeving in het
buitenland.

Systeemtaak van het expertisecentrum
Naast een lokettaak heeft het expertisecentrum ook een systeemtaak. Een belangrijk aspect van
deze systeemtaak is versterking van de onderlinge samenwerking om kennis uit te wisselen, van
elkaar te leren en zo de eigen organisatie en diensten te versterken. Veel partijen hechten belang
aan goede samenwerking op inhoud en aan invloed op de diensten van het expertisecentrum.
Het expertisecentrum heeft als taak deze samenwerking te stimuleren en te zorgen voor actieve
participatie van de doelgroep zelf aan het expertisecentrum. Hiervoor worden activiteiten en
bijeenkomsten georganiseerd. Van belang voor het systeem is hier ook het verstevigen van de
kennisbasis, die wetenschappelijk onderbouwd is en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de kennis en
daaruit voortvloeiende dienstverlening door de diverse organisaties en professionals.

Subsidieregeling voor belangenorganisaties
De contouren voor de subsidieregeling voor belangenorganisaties voor interlandelijk
geadopteerden zijn uitgewerkt.2 Langs die lijn wordt de subsidieregeling nu verder uitgewerkt.
Het expertisecentrum gaat nauw samenwerken met de belangenorganisaties, onder andere om
de gewenste ondersteuning bij de uitvoering van zoektochten te verbeteren. De minister heeft
besloten om - naast de komst van het expertisecentrum - de belangenorganisaties vanuit de
beschikbare middelen te versterken. De subsidie, die vanuit J&V wordt verstrekt, draagt bij aan:
A. Versterking van de eigen organisatie en expertise, door het ondersteunen van activiteiten die
de relevante expertise, kennis of kunde van de bestuursleden, medewerkers of vrijwilligers van de
organisatie vergroten;
2. Kamerbrief voortgang interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie op 10 juni 2022.

B. Versterking van het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden, waaronder
ondersteuning bij zoektochten. Hier valt ook de mogelijkheid onder om vanuit een
belangorganisatie generieke ondersteuning te bieden aan zoektochten of rootsreizen voor een
groep geadopteerden. Belangenorganisaties kunnen hier projectvoorstellen voor indienen bij het
ministerie van Justitie en Veiligheid. In de subsidievoorwaarden zal in ieder geval samenwerking
tussen belangenorganisaties en het expertisecentrum worden gestimuleerd. De subsidieregeling
treedt waarschijnlijk op 1 oktober 2022 in werking. Met een looptijd van in eerste instantie vijf jaar,
met een tussentijdse evaluatie en bijstelling indien nodig.

Bestuurlijke inrichting
Het expertisecentrum wordt bestuurlijk geplaatst bij Fiom, als een herkenbaar eigenstandig
centrum met een eigen website. De doelgroep wordt actief betrokken door het instellen van een
deel-adviesraad waar in ieder geval zowel geadopteerden als adoptieouders zitting hebben.
Belangenorganisaties werken nauw samen met en binnen het centrum om interlandelijk
geadopteerden beter te ondersteunen. Ook zij worden bestuurlijk en organisatorisch versterkt
door middel van bovengenoemde subsidie.
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