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Cliëntenraad wil onderzoek door Gerechtshof naar
Bureau Jeugdzorg Limburg
Vandaag om 16:45 door Sjors van Beek

De Cliëntenraad (CR) van Bureau Jeugdzorg Limburg wil dat deze organisatie grondig
wordt doorgelicht. Een verzoek daartoe wordt gericht aan de Ondernemingskamer van
het Gerechtshof in Amsterdam.

Dat meldt Alfred Groenen, voorzitter van de CR. Volgens Groenen is er sprake van
structureel ‘wanbeleid en machtsmisbruik’ bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) en moet een
onafhankelijke partij hier naar kijken. De CR beroept zich daarbij op het ‘recht op enquête’
zoals dat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen.

Lees ook: Bureau Jeugdzorg Limburg botst met de cliënten
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200706_00167118)
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De Cliëntenraad en BJZ Limburg liggen al geruime tijd met elkaar overhoop. Vorig jaar hief
BJZ de raad eenzijdig op, maar werd terugge�oten door de rechter. In december ondernam
BJZ een nieuwe poging de Cliëntenraad te ontbinden: gevraagd werd of de raad kon
instemmen met vrijwillige ophe�ng. Die procedure loopt nog.

Daarbovenop komt nu de stap naar de Ondernemingskamer door de Cliëntenraad zelf. Die
verwijt BJZ onder meer een gebrek aan medewerking rond de medezeggenschap. Ook
verzuimt Jeugdzorg feitenonderzoek te doen in concrete gezinscasussen, iets wat wettelijk
wel verplicht is, aldus de CR.

‘Klokkenluiders’
Voorzitter Groenen: ,,Er is inmiddels geen sprake meer van een con�ict, maar van puur
wanbeleid. Wij zijn klokkenluiders, we luiden nu de noodklok.” In een brief aan BJZ zijn
alle grieven voorgelegd, een wettelijk vereiste eerste stap. Gevraagd is of Jeugdzorg hier
uiterlijk woensdag 13 januari op wil reageren.

Lees ook: Bureau Jeugdzorg Limburg wil Cliëntenraad opnieuw ophe�en
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201221_93490982)

BJZ-woordvoerder Gerard van de Straat: ,,We moeten ons nog beraden op die reactie. De
gestelde termijn is wat ons betreft wel te kort. Bovendien wachten wij omgekeerd nog op
een reactie rond ons ontbindingsverzoek van december.” Als de Cliëntenraad niet akkoord
gaat met vrijwillige ophe�ng, wil BJZ dat een commissie van vertrouwenslieden gaat
bemiddelen.
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