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Jaarverslag Erfgoed Juzt 2021 
 

Vastgesteld bestuur 11 november 2022 
Ter goedkeuring in de Raad va Toezicht 16 november 2022 

1. Inleiding: Hoezo Erfgoed Juzt? 

Het verleden verdient een toekomst 
Stichting Erfgoed Juzt bewaart historisch materiaal afkomstig van Juzt en haar ruim 20 rechtsvoorgangers uit 
de afgelopen 100 jaar (zie pagina 4). Naast bewaren van historisch archief helpt Erfgoed Juzt ook oud-cliënten, 
die hun herinnering aan vroegere hulp willen ophalen. Het historisch materiaal helpt hen daarbij, maar 
Erfgoed Juzt heeft geen persoonsdossiers. Die berusten elders, o.m. bij de zes rechtsopvolgers, aan wie het 
inmiddels opgeheven Juzt de jeugdzorg ze heeft overgedragen. Oudere dossiers zijn conform de Jeugdwet 
vernietigd. 
Erfgoed Juzt is een zelfstandige Anbi geregistreerde stichting, opgericht in 2011. Na de opheffing van Juzt is 
Erfgoed Juzt in 2020 verhuisd van de villa op de Krabbebossen, het terrein van Juzt in Rijsbergen, naar een ander 
voormalig terrein van Juzt, Lievenshove in Oosterhout. Dat is nu eigendom van de gemeente Oosterhout, die wij 
voor dit onderdak heel dankbaar zijn. 

De collectie van Erfgoed Juzt 
De voorwerpen bij Erfgoed Juzt bestaan uit folders, naamborden, 
psychologische en medische instrumenten en PR materiaal, zoals een 
film van een bezoek van prinses Beatrix. Ook zijn er vitrines met 
historisch materiaal. Die erfgoed-voorwerpen zijn vaak door 
rechtsvoorgangers van Juzt aan Erfgoed Juzt ter beschikking gesteld 
of door (oud) medewerkers geschonken. Bij de sluiting van Juzt in 
2020 is bovendien goed geregeld dat alle materiaal in beheer bij 
Erfgoed Juzt ook haar eigendom is. Zo is een groot deel van het 
erfgoed-materiaal veilig gesteld.  

Waarom herinneren? 
Juzt en de rechtsvoorgangers hebben voor veel mensen een belangrijke rol in hun 
leven gespeeld. Oud-bewoners zijn er voor een deel van hun jeugd opgegroeid en 
vragen zich achteraf af wat dat voor hen heeft betekend. Veel oud medewerkers 
hebben er hun vak geleerd en werken nu in wijkteams en elders in de jeugdhulp, 
veelal in West-Brabant. Andere collega’s zijn inmiddels met pensioen.  
Nu Juzt niet meer bestaat, horen we van veel mensen dat zij het een goed idee 
vinden dat van die geschiedenis een soort erfgenaam blijft bestaan.  
Ervaringen van toen kunnen ook lering zijn voor de jeugdzorg van nu. Ze kunnen 
helpen om valkuilen te voorkomen. 100 jaar jeugdzorggeschiedenis van Juzt en 
voorgangers verdient daarom een plek in de Westbrabantse geschiedschrijving.  

Activiteiten Erfgoed Juzt 
Conform haar doelstelling heeft Erfgoed Juzt zich in 2021 gericht op de volgende activiteiten: 
- Het beheer van de collectie. 
- Het informeren van oud-cliënten. 
- Het beschikbaar zijn voor overdracht van historisch materiaal door oud-medewerkers. 
- Het verzamelen van verhalen over de jeugdzorghistorie in West-Brabant. 
- Het publiceren van periodieke informatie voor de ‘Vrienden van Erfgoed Juzt’. 

Bijzondere activiteiten in 2021 
- De organisatie van een expositie over de Krabbebossen in museum de Weeghreyse te Zundert,  
- Het initiatief voor een project ‘Historische locaties vertellen jeugdzorgverhalen’. 

Op pagina 2 een uitgebreidere toelichting op 2021  

 

 

Prinses Beatrix bezoekt de Krabbebossen 
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2. Meer over 2021 
Verwerken opheffing Juzt 
De opheffing van Juzt in 2020 betekende ook voor Erfgoed Juzt een fors verlies, namelijk van de door Juzt 
beschikbaar gestelde huisvesting en de materiële steun in het dagelijks werk. Daarnaast ging de toezichts- 
functie op Erfgoed Juzt, die Juzt van de start van Erfgoed Juzt heeft gehad, bij de opheffing van Juzt verloren.  
Ter compensatie van verlies aan materiële steun heeft Erfgoed Juzt in 2020 bedragen van Juzt ontvangen 
voor exploitatiekosten en eventueel benodigd toezicht op het privacybeleid in de komende jaren, welke op 
de balans zijn opgenomen. Verder hebben Erfgoed Juzt en Juzt in een overdrachtsovereenkomst vastgelegd 
dat alle voorwerpen en dergelijke van Juzt en rechtsvoorgangers, die bij Erfgoed Juzt berusten, bezit zijn van 
Erfgoed Juzt en dat Erfgoed Juzt goed daarvoor zal zorgen.  

Bestuur en Raad van Toezicht 
Het bestuur van Erfgoed Juzt bleef in 2021 ongewijzigd: Loes Gulickx, voorzitter (v/h Krabbebossen), John 
Jacobs, secretaris (v/h Krabbebossen), Edith van Damme (v/h Lentehof), Coen Dresen, penningmeester (v/h 
bestuurder Juzt), Bruno van Gent (v/h lid RvT Juzt). 

In 2020 heeft Erfgoed Juzt ervoor gekozen om de toezichtsfunctie, die voorheen lag bij de stichting Juzt, te 
beleggen in een Raad van Toezicht, bestaande uit mw. H. Huijbregts-Schiedon, prof. R. Scholte, T. Horn.  
Per 9 september 2021 heeft prof. Scholte de Raad van Toezicht verlaten vanwege zijn benoeming aan de 
universiteit in Nijmegen. De ontstane RvT-vacature wordt in 2022 opgevuld. 

Expositie de Weeghreyse in Zundert en artikel in BN de Stem 
Na aanvankelijk uitstel vanwege corona organiseerde Erfgoed Juzt in 2021 een goedbezochte expositie over 
de Krabbebossen in museum de Weeghreyse te Zundert.  
Ter gelegenheid daarvan zijn de bestuursleden Loes Gullicks en John Jacobs uitgebreid geïnterviewd in BN 
de Stem: https://www.bndestem.nl/breda/krabbebossen-van-bleekneusjes-uit-de-jaren-dertig-tot-wijsneusjes-
van-later~a4169fb53/   

Project ‘Historisch locatie vertellen jeugdzorg verhalen’ 
Oud cliënten, die de tentoonstelling in de Weeghreyse bezochten,  vertelden soms indrukwekkende 
verhalen uit de tijd dat zij op de Krabbebossen verbleven. Daaruit ontstond het plan om zulke ‘oral history’ 
beter voor de toekomst te bewaren. Daarover vond verkennend overleg plaats met stichting Verhalis, die 
gespecialiseerd in ‘oral history’ (www.verhalis.nl), waarna begin 2021 een projectplan werd opgesteld. 
Het bestuur van Erfgoed Juzt vond de financiële basis van Erfgoed Juzt echter te smal om de aan dit project 
verbonden risico’s te dragen. Daarom is op 29 april 2021 voor dit project een aparte stichting ‘Geschiedenis 
Jeugdzorg West-Brabant’ opgericht, die de uitvoering van het project op zich genomen heeft.  
Erfgoed Juzt heeft wel toegezegd aan dit project mee te werken met menskracht en eventueel een donatie.  
 

3. Privacy 
Vanwege de opheffing van Juzt hebben Juzt en Erfgoed Juzt in 2020 duurzame afspraken gemaakt over  
de privacy van oud-cliënten en oud-medewerkers. Want waar in het verleden door de koppeling van 
Erfgoed Juzt met Juzt toezicht mogelijk maakte, zou die bij de opheffing van Juzt verloren gaan.  
Daarom heeft Erfgoed Juzt met goedkeuring van Juzt een daarop toegesneden privacyreglement vastgesteld.  
De kern ervan is: 
- Erfgoed Juzt bezit alleen historische voorwerpen, foto’s en organisatorische gegevens, maar geen 

persoonsdossiers van oud-cliënten en oud-medewerkers. 
- Oud-cliënten en oud-medewerkers kunnen de collectie van Erfgoed Juzt raadplegen ter ondersteuning 

van hun herinneringen aan de periode dat zij hulp van Juzt of haar rechtsvoorgangers kregen. 
- Er worden alleen gegevens verstrekt van degene die daarom vraagt. Deze mogen niet herkenbaar te 

herleiden zijn naar andere personen. 
- Erfgoed Juzt houdt in een logboek bij welke gegevens zijn verstrekt. Het logboek is controleerbaar door 

de Raad van Toezicht en de daartoe door Juzt benoemde privacyfunctionaris. 
- Erfgoed Juzt zorgt voor deugdelijke opslag van de collectie en gegevens. 
- Bij activiteiten van Erfgoed Juzt wordt toegezien op de naleving van de privacyregels. 
Conform deze afspraken is het logboek over 2021 opgemaakt en door het bestuur vastgesteld, en 
vervolgens tegelijk met de bespreking van dit Jaarverslag 2021 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  

https://www.bndestem.nl/breda/krabbebossen-van-bleekneusjes-uit-de-jaren-dertig-tot-wijsneusjes-van-later~a4169fb53/
https://www.bndestem.nl/breda/krabbebossen-van-bleekneusjes-uit-de-jaren-dertig-tot-wijsneusjes-van-later~a4169fb53/
http://www.verhalis.nl/
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4. Financieel overzicht Erfgoed Juzt 2021 

Inkomsten    2020  2021 

Donaties vrienden    665  1.053,50 

Bijdrage Juzt t.b.v. kwaliteitscontrole  2.874   
Bijdrage Juzt t.b.v. exploitatie   2.400   
Juzt onkostenvergoeding   164   
Boekjes   ____36  ___25,00 
Totaal inkomsten 

    
6.139 

 
1.078,50 

Uitgaven        
Website     164  163,80 

Bankkosten    142  164,37 

Onkostenvergoedingen bestuur  0  0 

Onkosten collectie    183  53,64 

Onkosten t.b.v. stg. Geschiedenis Jeugdzorg WB _____  _113,45 

Totaal uitgaven     489  495,26 

Saldo exploitatie    5.650  583,24 

        
Balans    31-12-2020 31-12-2021 

Activa Vorderingen   0  113 

 Vooruitbetaald   0  0 

 Banksaldo Triodos   6.167  6.811 

 Totaal activa   6.167  6.924 

Passiva Schulden    0  0 

 

Reserve 
privacybeleid      

  Stand 1 januari   2.874  

  Afgeboekt    575  

  Stand 31 december  2.874  2.299 

 Reserve exploitatie      

  Stand 1 januari 2.400  1.911  

  Afgeboekt  489  382  

  Stand 31 december  1.911  1.529 

 Vrij eigen vermogen  1.382  3.096 

 Totaal passiva   6.167  6.924 
Toelichting 
o Allereerst heel veel dank aan onze donateurs, de Vrienden van Erfgoed Juzt, die ons werk mogelijk maken. 
o In 2020 heeft Erfgoed Juzt eenmalige bijdragen ontvangen van Juzt voor het verlies van de operationele support 

van Juzt en voor eventueel onderzoek naar het privacybeleid in de jaren 2020 t/m 2025.  
Vanaf 2020 worden daarvan jaarlijks operationele uitgaven afgeboekt c.q. valt 20% reserve privacybeleid vrij.  

o Bij de oprichting van de stichting ‘Geschiedenis Jeugdzorg West-Brabant’ april 2021 heeft Erfgoed Juzt toegezegd 
om maximaal € 5.000,= bij te dragen als er onvoldoende fondsen gevonden zouden worden om het project 
‘Historische locaties vertellen Jeugdzorgverhalen’ uit te voeren. Ultimo 2021 was onbekend of dat nodig zou zijn. 

 

Vaststelling / goedkeuring Jaarverslag 2021 

Vastgesteld door het bestuur d.d. 11 november 2022 
Namens het bestuur, Loes Gulickx, voorzitter:   John Jacobs: secretaris: 
 
Goedkeuring van de Raad van Toezicht: mw. H. Huijbregts-Schiedon, T. Horn, d.d. 16 november 2022, 
Namens de Raad van Toezicht: 
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