


Om jouw klachten juist te formuleren en te onderbouwen heb ik feiten nodig. In jouw 

geval heb ik daarvoor het overzicht van de bezoekmomenten en het verslag 

waarin wordt gemotiveerd dat de omgang verminderd moet worden nodig. En 

heb jij ook evaluatie-verslagen? Zo ja, dan ontvang ik die ook graag van je. 

  

Een van jouw klachten betreft het terugdraaien van de omgang van 1x per 2 maanden, 

naar 1x per kwartaal. Jij bent daar boos over en dat kan ik mij goed voorstellen. Je kan 

deze klacht echter niet op deze manier voorleggen aan de klachtencommissie. De 

klachtencommissie doet namelijk geen uitspraak over de frequentie van de omgang. Zij 

zullen dus niet bepalen dat jij jouw kinderen weer vaker mag zien.  

Wel oordeelt de klachtencommissie over de manier waarop de voogd tot deze beslissing 

is gekomen. De klachtencommissie doet dan onderzoek naar de feiten, op basis waarvan 

de voogd tot de beslissing is gekomen. Ook onderzoekt de klachtencommissie of de 

beslissing naar jou op een goede manier is uitgelegd. 

  

Ik zou jouw klacht als volgt formuleren: mw. Kruizinga begrijpt niet waarom de 

omgang met haar kinderen beperkt wordt. Op basis van het bemiddelingsgesprek is 

geconcludeerd dat het belangrijk is dat jij op de hoogte wordt gesteld van de 

ontwikkelingen van jouw kinderen. Ook is besloten dat evaluaties van de pleegzorg met 

jou besproken worden. Uit het bemiddelingsgesprek is naar voren gekomen dat jij op de 

hoogte moet zijn van de ontwikkelingen, zodat jij de beslissingen die door het LJ&R 

genomen worden, kan begrijpen. 

Wat de klachtencommissie doet met deze klacht: de klachtencommissie gaat uitzoeken 

hoe het komt dat jij niet begrijpt waarom de omgang beperkt wordt. Komt dat 

bijvoorbeeld omdat het LJ&R jou geen informatie en uitleg heeft gegeven? In dit geval 

geeft de klachtencommissie het LJ&R opdracht opnieuw met jou in gesprek te gaan en de 

zaken uit te leggen. De klachtencommissie oordeelt dus niet over de beslissing zelf, maar 

over de manier waarop de beslissing genomen is. 

  

Een ander punt is dat jij je kinderen (nog) niet bij het pleeggezin mag zien. Mevrouw 

 heeft in haar conclusie aangegeven dat het van de ontwikkeling van jouw kinderen 

afhangt, of jij ze bij pleegouders mag zien. Het zien van jouw kinderen bij pleegouders 

moet een aandachtspunt blijven bij evaluaties. Met andere woorden: uit evaluaties zou 

moeten blijken waarom het niet in het belang van jouw kinderen is, wanneer jij ze bij 

pleegouders bezoekt.  

De klachtencommissie zal onderzoek doen naar deze evaluaties. En oordelen of LJ&R het 

feit dat jij jouw kinderen niet bij pleegouders mag bezoeken, voldoende heeft 

onderbouwd. Als dat niet het geval is, zal LJ&R van de klachtencommissie opdracht 

krijgen jou dit goed uit te leggen of te onderbouwn waarom bezoek van jou aan kinderen 

bij pleegouders niet in het belang van de kinderen is. De klachtencommissie zal geen 

uitspraak doen over of jij jouw kinderen bij het pleeggezin mag bezoeken. De 

klachtencommissie onderzoekt alleen of LJ&R op een juiste manier tot deze conclusie 

gekomen is. 

  

Al met al is het dus belangrijk dat jij mij een kopieen van de stukken toestuurt. Ik kan 

mij voorstellen dat je vragen hebt over deze mail. Bel mij dan gerust! 



  

Met vriendelijke groet, 

  

 

Vertrouwenspersoon AKJ 

 

 

0570-  / 06-  

@akj.nl 

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag 

  

  

 

Van: Marie Carine [mailto:   

Verzonden: woensdag 22 februari 2012 17:26 

Aan:  

Onderwerp: RE: telefoongesprek AKJ - mw.  Klacht jegens Jeugdzorg Leeuwarden 

Goedemorgen mevrouw  

  

Het enige wat ik van Jeugdzorg heb ontvangen zijn de 4 datums waarop ik de bezoek met de kinder 

hebt, en eenverslag waarin zij aangegevn waar om het termijn van de bezoek dag wordt uitgerekt. 

  

Verder schrijven zij over de omgang tijdens de bezoek dagen, ( die zijn dus gebasserd op het 

commantaar van de pleegmoeder en de hulpmedewerker die ook bij haar over de vloer komt ) 

  

Er staat helemaal niks over de eveluatie van of met mij in het rapport. 

   

Dus is ik heb ontvangen het overzicht van de bezoekmomenten, de motivatie betreffend het tot stand 

komen van de bezoekmomenten. 

En dan schrijven zij tot slot: zodra zij in bezit komen van de schoolrapporten o.a de foto s van mijn 

kinderen dan zullen ze deze doorsturen. 

dit rapport is van de datum 19-12-2011 

  

Hopelijk heeft u zo voldoende informatie voor de klacht, mocht er nog wat zijn hoor ik u graag! 

  

met vriendelijke groet, 

  

M.C. Kruizinga    

 

  

 

Subject: RE: telefoongesprek AKJ - mw.  Klacht jegens Jeugdzorg Leeuwarden 

Date: Wed, 15 Feb 2012 11:51:34 +0100 



From: @akj.nl 

To: mariecarine  

Beste Carine, 

  

Bedankt voor je uitgebreide mail. Op basis van deze informatie stel ik een concept-klachtbrief op 

om aan de klachtencommissie van het LJ&R te sturen. 

  

Ik heb nog een paar vragen:  

  

Heb je de jaarplanning inmiddels ontvangen? 

Heb je het plan van aanpak ontvangen? 

Hoe en wanneer worden de bezoeken nu ge?valueerd met jou? 

  

Ik wacht jouw antwoord op bovenstaande vragen af en stel daarna de concept-klachtbrief voor je 

op. Deze brief stuur ik je per mail, zodat jij de brief kan beoordelen en eventueel 

aanvullen/wijzigen. Daarna maak ik de brief definitief. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

Vertrouwenspersoon AKJ 

 

 

0570-  / 06-  

@akj.nl 

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag 

 

Van: Marie Carine [mailto:   

Verzonden: maandag 13 februari 2012 19:46 

Aan:  

Onderwerp: RE: telefoongesprek AKJ - mw.  Klacht jegens Jeugdzorg Leeuwarden 

  

Goedemorgen mevrouw  

  

Vorige week hebben wij het gehad over de klacht die ik wil indienden inzake bureau Jeugdzorg en 

reclassering te Leeuwarden. 

Hieronder vind u de bijlage van afspraken die niet zij nagekomen. 

  



Reden waarom ik graag een klacht wilt indienen is dat bureau Jeugdzorg en reclasering te 

Leeuwarden zijn afspraken weer niet zijn na gekomen. 

We zouden juist werken aan de band van mijn kinderen en mij, nu willen zij het bezoek 

uur die ik met mijn kinderen hebt; die nu is gebasseerd 1uur per 2 maanden, naar 3 

maanden verplaatsen! 

de rapporten van de schoolcijfers van mijn kinderen heb ik nooit gezien! 

De plaats waar mijn kinderen verblijven heb ik nooit gezien! 

De littekens en de blauwe plekken die alle drie mijn kinderen bij elke bezoek hebben, 

komt zogenaamd door het vallen bij het spelen.( gebeurste blauwe ogen komen niet door 

vallen!)  

  

Ik heb het idee dat mijn kinderen daar helemaal niet gelukkig zijn, bij elke bezoek zit de pleegmoeder 

en de pleegzorgmedewerker erbij en merk ik dat me kinderen niet vrij uit kunnen spreken. 

Soms willen zij mij dingen vertellen, maar dan kijken ze angstig naar de pleegmoeder die dan starig 

terug kijkt,  dit kan nooit goed zijn! 

Mij kinderen zien er onverzorgd uit en lopen in hele oude kleding.  

Ze zijn zo dun dat je de botten door de huid heen kunt zien komen, en hebben alledrie dikke walllen 

onder hun ogen. 

Ik weet zeker dat als ze uit het pleegezin komen er nog een heleboel dingen boven water 

zal komen, en ik snap dan ook niet waarom een gezin met 17 kinderen die allemaal een 

probleem hebben bij elkaar wonen en elkaar kunnen misbruiken, mishandelen enz.   

Het feit dat zij mij bij het laatste bezoek zelfs bij naam noemen, en dan naar de pleegmoeder kijken 

die glimlachend haar toestemming van geeft. 

Ik ben ontzetten kwaad op de manier hoe ik daar behandeld wordt!  

Als ik bel om te vragen hoe het met met mijn kinderen is; krijg ik als antwoord van meneer Bijker, 

met je kinderen gaat hetgoed denk ik, want ik heb niks gehoord van de pleegmoeder. Maar als er wat 

is hoort u het vanzelf wel! 

Dus met andere woorden; bel maar niet, om te vragen hoe het met ze gaat, want als er wat is hoor je 

het wel!  

  

Mevrouw  krijg ik nooit te spreken, zij is altijd of met de lunch of zij is niet op kantoor. 

  

mevrouw  heeft toendertijd afspraken met jou en mij op papier gezet, deze afspraken zijn stuk 

voor stuk nooit nagekomen! 

Vind het erg treurig dit te moeten vermelden, maar ik heb het gevoel dat zij gewoon een spelletje met 

me spelen en mij helemaal niet serieus nemen, terwijl de rechter de hieraan te pas is gekomen!  

  

Ik hoop dat u hiermee mijn klacht kan indienen, aangezien dit toch het enige is wat ik hieraan kan 

doen. 

  

In afwachting van uw reactie verblijf ik. 

  

Met vriendelijk groet, 

  

M.C. Kruizinga  

 

  

 

Subject: telefoongesprek AKJ - mw.  

Date: Tue, 11 Oct 2011 13:35:00 +0200 

From: @akj.nl 

To:  



Beste Carine, 

  

Ik heb vanochtend mevrouw  telfonisch gesproken. Ik heb haar verteld dat de volgende 

afspraken (nav het bemiddelingsgesprek van 16 juni) nog niet zijn nagekomen: 

  

1.      jaarplanning niet ontvangen, dus bezoekregeling is niet duidelijk 

  

2.      plan van aanpak niet ontvangen, dus afspraken die gemaakt zijn tijdens 

bemiddelingsgesprek worden niet concreet gemaakt 

  

3.      er moet een goede vorm gevonden worden om de bezoeken te evalueren. Carine wil het 

liefst direct na het bezoek met de gezinsvoogd, pleegouder en maatschappelijk werker evalueren. 

Het is belangrijk tijdens de evaluatie de vervolgstappen te bespreken. Carine wil toewerken naar 

bezoek pleeggezin. Zolang dit nog niet mogelijk is, moet duidelijk worden waarom niet en wat er 

wel mogelijk is. 

  

4.      Carine wil rapportage pleeggezin ontvangen over haar kinderen, idem info over school 

(rapporten) 

  

Mevrouw  heeft mij toegezegd dat zij deze punten met de gezinsvoogden gaat bespreken. 

Daarna neemt 1 van de gezinsvoogden contact met jou op. 

  

Ik stel voor om een en ander even aan te zien. Laten we afspreken dat ik eind november van jou 

hoor, mochten de afspraken niet zijn nagekomen. We kunnen dan bespreken of we de punten gaan 

voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van het LJ&R. 

  

Ik hoop dat het zo duidelijk is. Succes donderdag met het bezoek! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

Vertrouwenspersoon AKJ 

 

 

0570-  / 06-  

@akj.nl 

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag 

 



 




