
Bijlage 180919-21: Bevestiging door LOC 
 
 
From: A. Groenen [mailto:agroenen@gmail.com]  
Sent: Friday, September 21, 2018 11:05 AM 
To: 'Marthijn Laterveer' 
Cc: 'Joep Bartholomeus'; 'Thom van Woerkom'; 'Dennis'; 'Tina Bakker'; loc@loc.nl; 'Desiree van 
Doremalen'; 'Truus Barendse-Cornelissen'; vera.hooglugt@ziggo.nl 
Subject: RE: Actieplan Verbetering Feitenonderzoek - Kwalijke rol van LOC 
 
Geachte heer Laterveer, 
 
Bedankt voor uw e-mail. 
Ik ben erg blij met uw bevestiging, dat dhr “Thom van Woerkom spreekt .... namens het LOC”. M.a.w. 
hij spreekt namens een electronisch platform met drie “commissarissen” die toezicht houden op 
minder dan twee werknemers, die t.a.v. de cliëntenraden in de jeugdzorg een wettelijke taak 
uitoefend (in ruil voor een subsidie uit publieke gelden), die ten minste de afgelopen zeven jaren 
geen jaarrekening heeft gepubliceerd, die 2½ jaar lang heeft geweigerd om haar zogenaamde 
achterban te raadplegen, en die kritische vragen van haar eigen werkgroep waarheidsvinding weigert 
te beantwoorden. Daarmee is dan ook meteen expliciet bevestigd, dat dhr Thom van Woerkom niet 
spreekt namens “de ouders”. Dus blijft de vraag: met welke toegevoegde waarde zit dhr van 
Woerkom op 3 oktober aan tafel? Voor zover wij weten heeft hij geen specialistische professionele 
kennis (hij is politicoloog) en is hij geen ervaringsdeskundige ouder en/of vertegenwoordiger van 
ouders. 
 
Ik begrijp inmiddels ook, dat mevrouw Desiree van Doremalen met onmiddellijke ingang uit de 
werkgroep waarheidsvinding is gezet, omdat zij te kritische vragen heeft durven stellen. 
 
Is het mogelijk om op korte termijn en op vrijwillige basis kopieën te krijgen van: (1) de laatste vijf 
jaarverslagen en bestuursverslagen; (2) het subsidie contract m.b.t. de cliëntenraden in de 
jeugdzorg? 
 
Hoogachtend, 
 
mr Alfred Groenen 
 
 
 
From: Marthijn Laterveer [mailto:M.Laterveer@loc.nl]  
Sent: Thursday, September 20, 2018 12:33 PM 
To: agroenen@gmail.com; Desiree van Doremalen 
Cc: Joep Bartholomeus; t.vanwoerkom 
Subject: Re: Actieplan Verbetering Feitenonderzoek - Kwalijke rol van LOC 
 
Geachte heer Groenen, 
 
Wij hebben uw brief gelezen. 
 
Onder andere met u hebben we diverse malen inzichten uitgewisseld wat er goed en niet goed 
gegaan is bij de uitvoering van de motie over waarheidsvinding. Er zijn geen nieuwe feiten. Wij 
beschouwen de meningsvorming over het gelopen traject als afgerond. 
 



Thom van Woerkom spreekt op uitnodiging van de Vaste Kamercommissie bij het rondetafelgesprek 
niet als privépersoon, maar namens LOC. Hij zal daar verwoorden welke meningen er in het land 
leven over het actiepan feitenonderzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Marthijn Laterveer 
Coördinator 
T    06 511 34 558 
E    M.Laterveer@loc.nl 
                
Hof van Transwijk 2 
3526 XB  Utrecht 
T       030  284 32 00 
W      www.loc.nl 
  
 
 
From: A. Groenen [mailto:agroenen@gmail.com]  
Sent: Wednesday, September 19, 2018 11:47 AM 
To: 'Marthijn Laterveer'; 'Joep Bartholomeus'; 'Thom van Woerkom'; 'Dennis'; 'Tina Bakker'; 
'loc@loc.nl' 
Cc: 'Desiree van Doremalen'; Truus Barendse-Cornelissen (t.cornelissenbarendse@upcmail.nl); 
vera.hooglugt@ziggo.nl 
Subject: RE: Actieplan Verbetering Feitenonderzoek - Kwalijke rol van LOC 
 
Geachte heer Laterveer, 
 
Reeds geruime tijd is sprake van grote onvrede bij ouders over de wijze waarop het LOC met de 
belangen van ouders is omgesprongen tijdens bovenstaand project. Zie o.a. onze brief van 14 juni jl 
aan de Tweede Kamer. De wijze waarop dhr van Woerkom vorige week elke vorm van inbreng door 
de cliëntenraden heeft geblokkeerd, was de druppel die de emmer deed overlopen. Het LOC is niet 
meer en niet minder dan een niet-transparant, electronisch platform, waarbij minder dan twee 
personen de touwtjes in handen lijken te hebben, en die de belangen van ouders verkwanselen in 
ruil voor subsidies van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is schadelijk dat dhr van 
Woerkom op 3 oktober 2018 aanschuift bij de rondetafel als zogenaamde ouder-vertegenwoordiger. 
 
De brief in de bijlage zal tevens worden verzonden naar de relevante betrokkenen bij dit proces, 
zoals kamerleden, de cliëntenraden, participanten aan de rondetafel, en onderzoeksjournalisten. 
 
Hoogachtend, 
 
Alfred Groenen 

mailto:M.Laterveer@loc.nl
http://www.loc.nl/

