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Geachte raad van bestuur en raad van toezicht Juzt,  

colleges van B&W in West-Brabant, 

De cliëntenraad van Juzt is op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het proces van 

gecontroleerde zorgoverdracht. Graag willen wij onze visie op de stand van zaken met u delen. 

 

De cliëntenraad (hierna afgekort tot CR) heeft als taak om de belangen van de cliënten te 

vertegenwoordigen bij besluiten die genomen worden binnen de organisatie. Daaronder vallen 

reorganisatieplannen, fusietrajecten en het starten met of afstoten van bepaalde zorgvormen. Toen 

de mededeling kwam dat het slecht ging met Juzt en dat we in een traject van zorgoverdracht  

terecht kwamen, waarvoor de regie voornamelijk bij de gemeenten zou liggen, zorgde dat wel voor 

enige vragen bij de CR. Waar zou ons wettelijk vastgelegde recht op advies en inspraak toegepast 

kunnen worden, daar waar zaken buiten Juzt geregeld worden. We hebben ons daarom ook de 

afgelopen maanden actief laten informeren over de gang van zaken door de raad van bestuur en 

raad van toezicht van Juzt. 

 

Zowel de CR als de medewerkers, die wij spraken in het kader van onze belangenbehartiging, 

keken uit naar een einde aan alle chaos. Zowel de medewerkers van Juzt als de CR hebben de 

verschillende reorganisatieplannen en daaropvolgende krimpen van de verschillende raden van 

bestuur van Juzt in de voorbije jaren meegemaakt en waren eigenlijk wel toe aan een permanente 

oplossing. Het traject van zorgoverdracht leek dus ook eindelijk een lichtpuntje aan het einde van 

de tunnel te zijn. 

Daar kwam echter ruim een week geleden de mededeling dat er naast de opties zorgoverdracht of 

faillissement toch nog een derde optie bij is gekomen, namelijk herstructurering van Juzt (hierna 

genoemd Juzt 2.0). De bijbehorende memo daarover is door de CR bekeken en bediscussieerd. 

 

De CR vindt het lastig om een duidelijke voorkeur uit te spreken voor een te kiezen scenario. Alle 

scenario’s (met uitzondering van faillissement) hebben zo hun voor- en nadelen. Het is voor de CR, 

met inachtneming van zijn taak als belangenbehartiger, van belang dat de zorg voor de cliënten 

goed geregeld is. Óók bij de zorgvormen die afgestoten worden als er voor Juzt 2.0 gekozen wordt. 

Tevens is het van belang dat, om goede zorg voor cliënten te garanderen, er ook aandacht uit 

moet gaan naar het ‘human capital’ dat Juzt heeft. De kennis en het vakmanschap binnen Juzt 

komen voort uit jarenlange ervaring opbouwen binnen de organisatie. Het zou jammer zijn als 



 

 

werkwijzen die voor de cliënten als vertrouwd worden ervaren, ineens vervangen zouden worden 

door zienswijzen en visieverschillen van het overnemende zorgsamenwerkingsverband. 

 

Welke keuze u ook als college(s) maakt, denk aan wat het beste is voor die 1.800 jongeren, 

vrouwen en ouders die cliënt zijn bij Juzt. Hun toekomst ligt in uw handen; u maakt de beslissing. 

Wij kunnen als ervaringsdeskundigen alleen maar hopen dat de juiste keuze wordt gemaakt. 

Vergeet niet dat een overname of Juzt 2.0 niet het einde is van alle problemen in de jeugdzorg. Dat 

is maar een fractie van de huidige crisis. U zult als college samen met uw gemeenteraad ook 

opnieuw moeten kijken naar contractafspraken, zowel met een overnemende partij als Juzt 2.0. 

Alleen aan uw portemonnee denken is niet meer voldoende. Levens van jongeren staan op het 

spel en u bent nu aan zet om hun toekomst te bepalen. Daar krijgt u maar één kans voor. Laten we 

zorgen dat we als gehele regio West-Brabant niet bijdragen aan de verslechtering van de 

problemen in de jeugdzorg, maar juist aan de verbetering. 

Wij wensen u veel wijsheid in uw beslissing toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Cliëntenraad Juzt, 

Bjorn Rommens, voorzitter 

 

 

 

 


