
Juzt heeft kennis genomen van de aan haar op 2 mei 2019 gegeven aanwijzing. Daaruit 

blijkt reeds dat Juzt al eerder het besluit had genomen om de jeugdigen die geplaatst 

waren op de locatie Lievenshove over te plaatsen. Over die overplaatsing is zowel in- als 

extern (waaronder met de IGJ) steeds contact onderhouden. In dat kader speelden ook 

gesprekken met een mogelijke kandidaat die de jeugdigen (en mogelijk ook andere 

activiteiten) zou kunnen overnemen. Een concrete invulling daartoe bleek recentelijk 

niet mogelijk. In aansluiting daarop zijn per 7 mei jl. overplaatsingen naar eigen en 

andere jeugdinstellingen gerealiseerd.  

 

Bij die andere instellingen krijgen de betreffende jeugdigen passende begeleiding in een 

veilig leefklimaat. 

 

De IGJ is lopende dit gehele traject steeds tijdig en volledig op de hoogte gehouden. De 

IGJ heeft laten weten dat na overplaatsing een nieuwe toetsing zal plaatsvinden 

teneinde te bezien of er nog redenen zijn om die aanwijzing te handhaven. Juzt is van 

mening dat die redenen er na het doorvoeren van de overplaatsing en de nieuwe 

inbedding van de hulpverlening niet meer zijn. Juzt blijft in overleg met de IGJ over 

voorliggende vragen en ontwikkelingen.  

 

 
De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie 
van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van 
de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor 
rekening en risico van de zorgaanbieder.  
 
De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet 
toegestaan:  
 (bijzondere) Persoonsgegevens bevatten  
 Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden  
 Strafbare of aanstootgevende teksten  
 Reclame-uitingen  
 
Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst 

door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het 

maximaal aantal woorden van 200. 
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