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1. Inleiding 

 

Sinds 24 oktober 2016 kunnen burgers van de gemeente Kampen een beroep doen op de 

ombudsfunctie Sociaal Domein, kortweg: sociaal ombudsvrouw. Deze functie wordt ingevuld door 

mevrouw mr. C.B. (Callista) Bos.  

De sociaal ombudsvrouw is onafhankelijk. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de ombudsvrouw niet 

in dienst is van de gemeente en ook geen kantoor houdt in het gemeentehuis. Onafhankelijkheid is 

noodzakelijk, zodat inwoners zonder vrees van partijdigheid kunnen aankloppen met vragen, zorgen 

of klachten op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen. Daarnaast is de sociaal ombudsvrouw 

laagdrempelig: inwoners kunnen vormvrij en kosteloos een beroep doen op de ombudsvrouw. De 

ombudsvrouw is bereikbaar via het telefoonnummer 074 – 291 35 97 of via 

ombudsvrouwkampen@zorgbelang-overijssel.nl.  

De sociaal ombudsvrouw doet periodiek verslag van haar werkzaamheden. Deze rapportage bevat het 

verslag van juli 2019 tot en met juni 2020. Om deze periode te kunnen vergelijken met voorgaande 

periodes, is in dit verslag onderscheid gemaakt tussen de periode van juli 2019 tot en met december 

2019 en de periode van januari 2020 tot en met juni 2020. De inhoud van de meldingen is vermeld in 

de ‘bevindingen’. Het verslag bevat tenslotte aanbevelingen van de sociaal ombudsvrouw.  

De sociaal ombudsvrouw is graag bereid één en ander toe te lichten.  

 

Mr. C.B. Bos 

Sociaal ombudsvrouw in de gemeente Kampen 

 

 

 

 

 

Kampen, 31 augustus 2020 

 

 

 

 

 

  

mailto:ombudsvrouwkampen@zorgbelang-overijssel.nl
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2. Werkwijze ombudsfunctie Sociaal Domein 

 

Wanneer de uitvoering van het gemeentelijk sociaal beleid niet naar tevredenheid verloopt, dan kan 

een inwoner contact opnemen met de onafhankelijke Ombudsfunctie Sociaal Domein, die is 

ondergebracht bij Zorgbelang Overijssel.  

 

Zorgbelang Overijssel: informatie en onafhankelijk advies en de sociaal ombudsvrouw 

Inwoners kunnen bij Zorgbelang Overijssel terecht voor contact met de sociaal ombudsvrouw en voor 

informatie of onafhankelijk advies op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk en inkomen. Als een 

inwoner contact opneemt, dan brengt een medewerker van Zorgbelang Overijssel hem in contact met 

de sociaal ombudsvrouw of geeft hem direct advies en/of verwijst zonodig door.  

 

Taken sociaal ombudsvrouw 

De sociaal ombudsvrouw is onafhankelijk, herkenbaar en laagdrempelig te benaderen. Zij heeft de 

volgende taken: 

 de inwoners een luisterend oor bieden; 

 bemiddelen tussen de inwoner(s) en de gemeente; 

 zonodig doorverwijzen, bijvoorbeeld naar onafhankelijke clientondersteuning of naar  

klachtenprocedure(s); 

 advies uitbrengen; 

 monitoren, signaleren en adviseren aan het gemeentebestuur over de beleidsuitvoering 

 twee maal per jaar rapporteren over bevindingen, aan de gemeenteraad. 

 

Inwoner zoekt contact 

Inwoners die een beroep willen doen op de ombudsfunctie, nemen telefonisch of per e-mail contact 

op met Zorgbelang Overijssel of rechtstreeks met de sociaal ombudsvrouw. In een enkel geval wordt 

de ombudsvrouw aangeschreven per brief. De contactgegevens zijn: 

 Sociaal ombudsvrouw Kampen 

 Zorgbelang Overijssel 

 Korenbloemstraat 11 

 7552 HH  Hengelo 

 074-291 35 97 

 ombudsvrouwkampen@zorgbelang-overijssel.nl 

  

 

 

 

 

mailto:ombudsvrouwkampen@zorgbelang-overijssel.nl
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Hoe werkt het in de praktijk? 

Contact 

Het contact tussen de inwoner en de sociaal ombudsvrouw verloopt via de telefoon, via e-mail en via 

‘live’ gesprekken. De gesprekken vinden plaats bij de inwoner thuis of op een neutrale locatie, 

afhankelijk van de wens van de inwoner. Als het gesprek plaatsvindt met iemand van de gemeente er 

bij, dan vindt het gesprek vaak plaats in het gemeentehuis. Sinds Covid-19 vinden meer gesprekken 

via de telefoon plaats, dan ‘live’. 

Luisterend oor 

Veel inwoners hebben behoefte aan een luisterend oor. Een luisterend oor is meer dan iemand die 

aanhoort wat er gezegd wordt. Een luisterend oor bieden zorgt er voor dat de inwoner zich gehoord 

en erkend voelt, ongeacht de inhoud van de boodschap. Verder helpt de sociaal ombudsvrouw de 

inwoner om bijvoorbeeld zijn hulpvraag te formuleren, advies te geven over de verdere aanpak of zij 

adviseert bij welke instantie de inwoner terecht kan met zijn vraag. 

Bemiddeling 

Het doel van bemiddeling is het vinden van een oplossing en/of het maken van afspraken, zodat de 

inwoner en de gemeente samen verder kunnen. Praktisch gezien betekent dit dat de sociaal 

ombudsvrouw – na voorafgaande instemming van de inwoner - contact opneemt met de gemeente, 

om te horen hoe de gemeente aankijkt tegen de gang van zaken. Dit kan telefonisch, via e-mail of in 

een gesprek tussen de sociaal ombudsvrouw en de gemeente en/of in een gesprek met zowel de 

gemeente, als de inwoner en de sociaal ombudsvrouw. De gemeente werkt hier goed aan mee en in 

de meeste gevallen leidt bemiddeling tot een oplossing. In de gevallen waarin dat niet lukt, verwijst 

de sociaal ombudsvrouw de inwoner (desgewenst) naar bijvoorbeeld het Juridisch Loket of de 

rechtsbijstandsverzekeraar of naar onafhankelijke clientondersteuning.  

Bemiddeling vindt ook plaats nadat de inwoner er zelf uit is gekomen met de gemeente, maar niet 

tevreden is over de manier waarop één en ander is verlopen. Deze inwoners geven aan dat ze hopen 

dat dit leidt tot verbetering in de toekomst, vooral met het oog op inwoners die minder vaardig en/of 

mondig zijn. De sociaal ombudsvrouw heeft gemerkt dat de gemeente hier open voor staat 

In deze rapportage is zoveel mogelijk vermeld wat de uitkomst is geweest na bemiddeling door de 

sociaal ombudsvrouw. Om herkenning van personen of situaties te voorkomen, kan de uitkomst van 

de bemiddeling niet altijd worden vermeld. 
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3. Overzicht meldingen  

periode juli tot en met december 2019 

 

In onderstaande overzichten is opgenomen hoeveel meldingen er zijn ontvangen, waar de meldingen 

betrekking op hebben en welke rol de ombudsvrouw had bij de behandeling van de melding. 

Onderstaande overzichten hebben betrekking op de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 

2019. 

 

3.1. Verdeling totaal aantal meldingen  

juli tot en met december 2019 

 

Tabel 1:  overzicht totaal aantal meldingen die de sociaal ombudsvrouw heeft ontvangen,  

per onderdeel van het sociaal domein 

 
melding heeft betrekking op   

 
 aantal 

 meldingen

  
 

 

Sociaal Domein algemeen 
 

 

 2 

 
Jeugdwet 

 

 
 27 

 
WMO 

 

 
 17 

 
Participatiewet 

 

 
 14 

 
Niet in behandeling genomen 

 

 
 7 

 
TOTAAL 

 

  
 67 

 

Deze meldingen worden hieronder per onderdeel (Sociaal Domein algemeen, Jeugdzorg, WMO en 

Participatiewet) toegelicht. Ook de niet in behandeling genomen meldingen worden kort vermeld. 
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3.2. Overzicht van meldingen sociaal domein algemeen 

juli tot en met december 2019 

 

Tabel 2:  korte omschrijving van meldingen over sociaal domein algemeen   

  en rol van de ombudsvrouw hierin  

 

korte omschrijving meldingen 
sociaal domein algemeen 

 

rol ombudsvrouw 

 

Verzoek aan gemeente om aandacht te hebben en houden voor de 
aanpak van laaggeletterdheid 

 

Luisterend oor 
 

 

 
Inwoner meldt overlast door ‘zorgbewoners’. De sociaal 

ombudsvrouw heeft de inwoner en gemeente met elkaar in gesprek 
gebracht, zodat ze elkaar snel weten te vinden. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 
TOTAAL 

 

 
 2 

 

 

 

3.3. Overzicht van meldingen Jeugdwet 
juli tot en met december 2019 

 

Tabel 3:  korte omschrijving van meldingen over jeugdzorg     

  en rol van ombudsvrouw hierin 

 

korte omschrijving meldingen 
Jeugdwet 

 

rol ombudsvrouw 

 

Inwoner durft zijn ongenoegen over de gang van zaken niet kenbaar 
te maken, uit angst voor een negatieve beslissing op zijn aanvraag. 

Om dezelfde reden mag de ombudsvrouw zijn casus ook niet 

bespreken met de gemeente. 
(2 x gemeld) 

 

 

Luisterend oor 
 

 

CJG reageert niet op e-mails en terugbelverzoeken. Na bemiddeling 

is het contact weer opgepakt. 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 

Inwoner was niet geïnformeerd over de tijdelijkheid van een 
voorziening en werd geconfronteerd met de plotselinge beëindiging 

ervan.  
 

 

Luisterend oor 
 

 

Gemeente doet niets met conclusies uit (zorginhoudelijk) rapport dat 
ze zelf heeft laten opstellen. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 
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Medewerker van het CJG beslist over een voorziening voor een 

minderjarige, zonder hem ooit te hebben gezien en zonder overleg 
met de school van de minderjarige. In een bemiddelingsgesprek 

heeft de gemeente een toelichting gegeven. 

(2 x gemeld) 
 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 
Telefonisch is aan inwoner doorgegeven dat een bepaalde 

voorziening wordt toegewezen. Maar dit besluit is nooit op schrift 

gesteld, althans nooit toegezonden. Daardoor is aan de inwoner 
mogelijk een rechtsgang ontnomen. Na bemiddeling meer 

duidelijkheid gekomen voor de inwoner. 
 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Gemeente verplaatst afspraak zonder rekening te houden met 
opgegeven verhinderdata. Na bemiddeling is een nieuwe datum 

gepland. 
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

 

Inwoner moet zelf overal achteraan. Hij heeft het gevoel dat de 
gemeente tijd rekt, in de hoop dat hij de moed op geeft. Inwoner 

ervaart dit als ontmoedigingsbeleid. In bemiddelingsgesprekken zijn 

zaken verduidelijkt en afspraken over het vervolg gemaakt. 
(3 x gemeld) 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

 

Gemeente vraagt bij herhaling om dezelfde informatie. Gemeente 

belast de inwoner hierdoor. Ook zet het de relatie tussen inwoner en 
zorgaanbieder op scherp, omdat zorgaanbieder steeds opnieuw 

informatie moet aanleveren. 
 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Gemeente neemt geen besluit, maar vraagt in plaats daarvan steeds 
om extra informatie. De gemeente heeft via de sociaal ombudsvrouw 

een toelichting gegeven. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Inwoner heeft zijn zorgen over het welzijn van een minderjarige 
besproken met het CJG. Omdat hij geen ouder/gezaghebber is, wordt 

hij niet geïnformeerd over het vervolg en ook niet over het welzijn 

van de minderjarige.  
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

 

Inwoner heeft het gevoel dat door hem aangevoerde feiten en 
omstandigheden worden afgezwakt door medewerkers CJG.   

 

 

Luisterend oor 

 

Inwoner vraagt zich af hoe het CJG omgaat met melding van 

mogelijk misbruik van een minderjarige. Na bemiddeling is de 
inwoner op de hoogte van zijn mogelijkheden en de procedures. 

 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
Inwoner moet plan van aanpak opstellen, maar kan dit niet zelf. 

Doorverwezen naar onafhankelijke clientondersteuning. 
 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
Doorverwezen 
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Inwoner weet niet bij welke instantie hij terecht kan, omdat 

instanties naar elkaar wijzen. De sociaal ombudsvrouw heeft de 
inwoner geïnformeerd over zijn mogelijkheden. 

 

 
Luisterend oor 

Doorverwezen 

 
Inwoner voelt zich niet serieus genomen, nadat hij melding maakte 

van mogelijk misbruik van een minderjarige. Pas na lang aandringen 
kwam er een gesprek. 

 

 
Luisterend oor 

 
Inwoner heeft het gevoel dat hij zich moet verantwoorden jegens het 

CJG, in plaats van dat het CJG hem helpt. 

 

 
Luisterend oor 

 

De afspraak met het CJG bleek geannuleerd, maar de inwoner was 
hier niet over geïnformeerd en kwam dus voor niets. 

 

 

Luisterend oor 

 
Inwoner heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Het duurde 

vervolgens geruime tijd voordat het CJG deze melding oppakte. 

 

 
Luisterend oor 

 

Inwoner voelt zich niet gehoord door het CJG. Dat geeft een gevoel 
van onmacht. Inwoner en gemeente hebben één en ander 

uitgesproken in een gesprek en afspraken gemaakt over het vervolg. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Er is een wachtlijst van weken voordat de inwoner gebruik kan 

maken van onafhankelijke clientondersteuning. 
 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Het is voor de inwoner niet duidelijk waardoor er een eigen bijdrage 
moet worden betaald voor (speciale) kinderopvang terwijl dat eerst 

niet het geval was. Na bemiddeling heeft de inwoner duidelijkheid 
gekregen. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 
Inwoner ontvangt ‘wollig taalgebruik’ van de gemeente en heeft 

moeite dit te begrijpen. 
 

 
Luisterend oor 

 

TOTAAL JEUGDZORG 

 

 27 
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3.4. Overzicht van meldingen WMO 

juli tot en met december 2019 

 

Tabel 4:  korte omschrijving van meldingen over WMO      

  en de rol van de ombudsvrouw hierin 

 

 

korte omschrijving meldingen 
WMO 

 

rol ombudsvrouw 

 

Inwoner moet zelf steeds vragen aan de gemeente wanneer er een 
reactie komt. Na bemiddeling zijn procesafspraken gemaakt. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 
Beschikking staat haaks op wat er in het keukentafelgesprek is 

besproken en de verwachting die de inwoner daardoor had over de 
beslissing van de gemeente. In een bemiddelingsgesprek heeft de 

gemeente dit toegelicht. 
(2 x gemeld) 

 

 
Luisterend oor (2) 

Bemiddeling (1) 
 

 

 
Voor de inwoner is er geen goede overgang van jeugdzorg naar 

WMO. Hierdoor dreigt hij tussen wal en schip te vallen. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

In het verslag van het keukentafelgesprek ontbreekt informatie die 
wel is besproken en van belang is voor de beschikking. Bij eventuele 

bezwaarprocedure heeft de inwoner hier mogelijk nadeel van.  

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Gemeente erkent belang dat mantelzorger wordt ontlast, maar de 

uitvoering van het afgesproken plan loopt vervolgens vast. Inwoner 
voelt zich hierdoor niet serieus genomen en niet gesteund door de 

gemeente. 
 

 

Luisterend oor 

 

 

Onbegrip bij inwoner over afwijzing van zijn aanvraag om 
huishoudelijke hulp. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

Doorverwezen naar 
onafhankelijke 

clientondersteuning / 

Juridisch Loket 
 

 
Inwoner heeft een klacht en vraag ingediend bij de gemeente. Zes 

maanden later is er, ondanks herhaaldelijk vragen, nog geen 

inhoudelijke reactie. Na bemiddeling door de sociaal ombudsvrouw is 
het er contact weer. 

  

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
Inwoner heeft te maken met steeds wisselende medewerkers. 

 
Luisterend oor 
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Reden van uiteindelijke afwijzing is niet aan de orde geweest in 

keukentafelgesprek. Gemeente heeft toegelicht hoe dit komt. 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 

Inwoner heeft hulp nodig bij aanvraag PGB. 

 

Luisterend oor 
Doorverwezen naar 

onafhankelijke 
clientondersteuning 

 

 
Inwoner heeft een WMO voorziening die kwalitatief te wensen over 

laat. Inwoner denkt dat de gemeente vooral heeft gekeken naar de 

aanschafkosten, in plaats van naar de kwaliteit van de voorziening. 
De inwoner is teleurgesteld dat er niets is gedaan met zijn input 

hierover. 
 

 
Luisterend oor 

 

De informatievoorziening bij de Meedoenbalie was volgens de 
inwoner niet naar behoren. Hierdoor heeft hij onnodig kosten 

gemaakt. 
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

 

De situatie van inwoner vraagt om maatwerk, maar inwoner heeft 
het gevoel dat de gemeente hem aan zijn lot overlaat en dat hij zelf 

alles moet uitzoeken.  
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

Doorverwezen naar 
onafhankelijke 

clientondersteuning 

 

 

Inwoner moet alles motiveren, terwijl de gemeente naar zijn idee 

niet of nauwelijks uitleg geeft.  
 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Inwoner heeft een aanvraag voor een voorziening ingediend. Deze 
aanvraag is zoekgeraakt bij de gemeente. Uiteindelijk heeft de 

inwoner opnieuw een aanvraag ingediend en heeft de gemeente 
deze na bemiddeling direct opgepakt. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 
TOTAAL WMO 

 

 
 17 
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3.5. Overzicht van meldingen Participatiewet 

juli tot en met december 2019 

 

Tabel 5:  korte omschrijving van meldingen over Participatiewet    

  en de rol van de ombudsvrouw hierin 

 

korte omschrijving meldingen 
Participatiewet 

 

rol ombudsvrouw 

 

Inwoner leeft door inhoudingen door gemeente onder de 
armoedegrens. Dit ervaart hij als financiële ademnood. 

 

 

Luisterend oor 
 

 

Het is de inwoner niet duidelijk op basis waarvan de gemeente heeft 

gehandeld en daardoor twijfelt hij aan de juistheid van de beslissing. 
Ter verduidelijking hebben de inwoner, de gemeente en de 

ombudsvrouw het dossier in een gesprek doorgenomen. 
 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Inwoner kan niet leven van alleen weduwenpensioen. Hij voelt zich 
financieel in de steek gelaten door de gemeente. 

 

 

Luisterend oor 

 
Inwoner vraagt geen kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan, 

omdat hij dit erg ingewikkeld vindt en zich ontmoedigd voelt door de 
werkwijze van de gemeente. 

 

 
Luisterend oor 

Doorverwezen naar FINOK 

 
Inwoner heeft het gevoel dat hij aan het lijntje wordt gehouden, 

omdat de gemeente geen duidelijk standpunt inneemt. Een 

bemiddelingsgesprek heeft de inwoner duidelijkheid gegeven en zijn 
er afspraken gemaakt over het vervolg. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
 

 

Inwoner vraagt zich af of de gemeente hem kan helpen bij zijn 

financiële situatie. 
 

 

Luisterend oor 

Verwezen naar 
onafhankelijke 

clientondersteuning en 
Meedoenbalie 

 

 
Gemeente vordert volgens de inwoner een te hoog bedrag terug. 

 
Luisterend oor 

Doorverwezen naar Juridisch 
Loket 

 

 
Inwoner ontvangt een nabetaling van de bijstandsuitkering. Dit 

gebeurt echter in een opvolgend jaar, waardoor de nabetaling 

gevolgen heeft voor o.a. toeslagen die de inwoner ontvangt. Deze 
materie is onbegrijpelijk voor de inwoner.  

Doorverwezen naar financiële hulp om situatie te kunnen overzien en 
mogelijk hulp bij de uitvoering. 

 
  

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

Doorverwijzing naar FINOK 
/Juridisch Loket. 
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Inwoner wenst – om duidelijke redenen – een andere begeleider 

vanuit de gemeente. Na bemiddeling is er een andere begeleider 
ingezet. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
Een jongvolwassene die in woonvorm woont, heeft geen recht op 

een uitkering. Hierdoor kan de inwoner niet rondkomen. 
 

 
Luisterend oor 

 

 

Gemeente stuurt iedereen uit Doelgroepenregister standaard naar 
Impact, maar Impact is niet geschikt voor iedereen.  

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

 
De in het verleden toegekende vergoeding is door de gemeente 

herzien. Inwoner is het hier niet mee eens en wantrouwt de juistheid 
van de beslissing.  

 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
Doorverwezen naar Juridisch 

Loket 

 

Inwoner heeft het gevoel dat de gemeente alleen oog heeft voor de 

kosten op korte termijn. Terwijl begeleiding van een doelgroep 
jongere aan het begin van zijn werkende leven, op lange termijn juist 

kosten kan besparen. 
 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

TOTAAL PARTICIPATIEWET 
 

 

 14 

 

 

 

3.6. Overzicht van niet in behandeling genomen meldingen 

juli tot en met december 2019 

 

Tabel 6:  korte omschrijving van meldingen die niet in behandeling zijn genomen 

 

  

korte omschrijving meldingen   
die niet in behandeling zijn genomen 

 

rol ombudsvrouw 

 

Melding over overlast door ongedierte. 
 

 

Doorverwezen 

 

Inwoner vraagt hulp bij echtscheiding. 

 

Doorverwezen 
 

 

Melding over het handelen van een woningcorporatie. 
 

 

Doorverwezen 
 

 

Vraag om met spoed een woning toe te wijzen. 
 

 

Doorverwezen 
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Klacht over ongevraagd doorsturen van privacygevoelige gegevens 

aan externe instantie (schending privacy) en klacht over bejegening. 
 

 
Doorverwezen 

 

Vraag over plaatsing van een afvalcontainer voor maatschappelijk 
betrokken organisatie. 

 

 

Doorverwezen 

 
Inwoner voelt zich niet gehoord en serieus genomen door instanties 

bij zijn melding over overlast. 
 

 
Doorverwezen 
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4. Overzicht meldingen  

periode januari tot en met juni 2020 

 

In onderstaande overzichten is opgenomen hoeveel meldingen er zijn ontvangen, waar de meldingen 

betrekking op hebben en welke rol de ombudsvrouw had bij de behandeling van de melding. 

Onderstaande overzichten hebben betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot en met juni 2020. 

 

4.1. Verdeling totaal aantal meldingen  

januari tot en met juni 2020 

 

Tabel 7:  overzicht totaal aantal meldingen die de sociaal ombudsvrouw heeft ontvangen,  

per onderdeel van het sociaal domein 

 

melding heeft betrekking op   

 

 aantal 
 meldingen

  

 

 

Sociaal Domein algemeen 

 

 

 5 

 

Jeugdwet 
 

 

 26 

 

WMO 
 

 

 17 

 

Participatiewet 
 

 

 37 

 

Niet in behandeling genomen 
 

 

 3 

 

TOTAAL 
 

  

 88 

 

Deze meldingen worden hieronder per onderdeel (Sociaal Domein algemeen, Jeugdzorg, WMO en 

Participatiewet) toegelicht. Ook de niet in behandeling genomen meldingen worden kort vermeld. 
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4.2. Overzicht van meldingen sociaal domein algemeen 

Januari tot en met juni 2020 

 

Tabel 8:  korte omschrijving van meldingen over sociaal domein algemeen   

  en rol van de ombudsvrouw hierin  

 

korte omschrijving meldingen sociaal domein algemeen 
 

 

rol ombudsvrouw 

 

Inwoner stuurde een e-mail aan wethouder. Hij kreeg op geen 
enkele wijze een reactie, zelfs geen ontvangstbevestiging. Is al 

eerder gebeurd bij deze inwoner. Inwoner voelt zich hierdoor niet 
gehoord en niet serieus genomen. Na bemiddeling heeft gemeente 

dit alsnog met spoed opgepakt. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Gemeente heeft fietsenparkeerbeleid gemaakt voor in de binnenstad. 

Op basis hiervan mag de fiets alleen in aangewezen vakken worden 
geparkeerd. Hierdoor worden mensen die slecht ter been zijn 

uitgesloten of tenminste ontmoedigd om de binnenstad te bezoeken. 
De eerder aangekondigde ontheffingsmogelijkheid is niet ingevoerd, 

terwijl het beleid al wel in werking is getreden. 
  

 

Luisterend oor 

Doorverwezen 

 

De inwoner is bang dat de gratis onafhankelijke clientondersteuning 
zal vervallen.  

(2 x gemeld) 

 

 

Luisterend oor 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuner geeft aan dat hij de inwoner 
misschien niet lang genoeg kan ondersteunen, omdat de gemeente 

het contract met zijn organisatie heeft opgezegd. 

 

 

Luisterend oor 

 

TOTAAL 

 

  

 5 
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4.3. Overzicht van meldingen Jeugdwet 

Januari tot en met juni 2020 

 

Tabel 9:  korte omschrijving van meldingen over jeugdzorg     

  en rol van ombudsvrouw hierin 

 

korte omschrijving meldingen Jeugdwet 

 

 

rol ombudsvrouw 

 

Ouders spreken geen of slechts gebrekkig Nederlands. Geen actieve 
doorverwijzing naar (gesubsidieerde) kinderopvang, om bij de start 

van de basisschool een taalachterstand zo veel mogelijk te 

voorkomen.  
 

 

Luisterend oor 
 

 

De gemeente verwacht van de inwoner heel veel. Maar als er in de 
privé situatie van alles is gebeurd, heeft dat negatieve invloed op 

de draagkracht van de inwoner. Daarom vraagt de inwoner tijdelijk 
extra hulp. Inwoner en gemeente zijn na bemiddeling zelf met 

elkaar in gesprek. 
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Voorstel om Vluchtelingenwerk op bepaalde uren aanwezig te laten 
zijn bij consultatiebureau, zodat zij ouders kunnen helpen bij de 

taal en/of cultuurverschillen. 

 

 

Luisterend oor 
 

 

Medewerker van CJG is – vanuit een vorige baan/rol – bekend met 

de situatie die inwoner wil bespreken. Dit voelt onveilig voor 
inwoner. Betrokken medewerker had zich volgens inwoner moeten 

terug trekken uit deze casus.  
 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 

 

De beschikking loopt net voor de zomervakantie af. Gemeente en 
inwoner zijn het oneens over de inhoud van de nieuwe beschikking.  

Inwoner vraagt de gemeente om de huidige beschikking te 
verlengen tot na de zomervakantie, zodat er voldoende tijd is voor 

overleg of bezwaar. Zeker nu de gemeente pas kort voor het einde 

van de lopende beschikking duidelijkheid heeft gegeven over de 
nieuwe beschikking. Verzoek is niet gehonoreerd. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

Doorverwezen naar 
onafhankelijke 

clientondersteuning en/of 

Juridisch Loket 

 

Inwoner heeft verslag van gesprek opgevraagd, maar ontvangt 

alleen een registratie van de contactmomenten. Het is onduidelijk 
waarvan de gemeente wel of juist geen verslaglegging doet. 

 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 
 

 

Inwoner moest veel moeite doen om contact te krijgen met de 
medewerker van het CJG. Dit lukte pas na enkele maanden. 

Achteraf bleek dat de medewerker langdurig afwezig was en dat 
het dossier niet was overgedragen aan een collega. 

 

 
 

 

Luisterend oor 
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Inwoner is verwezen naar zorgaanbieder waar lange wachtlijst 

geldt. Inwoner wil naar – zelf gekozen – zorgaanbieder zonder 
wachtlijst, om zo snel mogelijk te kunnen starten met de juiste 

zorg. 

 

 
Luisterend oor 

Doorverwezen naar 
onafhankelijke 

clientondersteuning 

 

Gemeente reageert niet op terugbelverzoeken of e-mail. Na 
bemiddeling is er weer contact tussen inwoner en gemeente en zijn 

procesafspraken gemaakt over het vervolg. 

(3 x gemeld) 
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

 

Inwoner moet wachten op ondersteuning door onafhankelijke 
cliëntondersteuner, omdat daar een wachtlijst is.  

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

 

Het is voor de inwoner erg lastig om kinderopvang te regelen 

tijdens de coronacrisis. Beide ouders hebben onregelmatige 
werktijden, maar het beroep van de ene ouder geldt wel als vitaal 

beroep en dat van de andere ouder niet. Eind maart 2020 heeft de 
gemeente de regels voor kinderopvang versoepeld. 

  

 

Luisterend oor 

 

 
Inwoner wil weten of CJG een rol heeft in het herstellen van het 

contact tussen grootouder en kleinkind. Na bemiddeling is duidelijk 
welke mogelijkheden de inwoner heeft.  

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
In het gespreksverslag worden door de inwoner benoemde zaken 

afgezwakt. Daardoor lijkt de situatie minder ernstig. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

 

Op dringend advies van de gemeente heeft de inwoner een WLZ 

aanvraag ingediend. Deze is afgewezen. De inwoner moet 
hiertegen bezwaar indienen van de gemeente, ondanks dat dit 

kansloos is. Uiteindelijk is er, na overleg met de gemeente, geen 
bezwaar ingediend. 

 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
Het CJG heeft contact gehad met de school van de minderjarige, 

maar de inwoner heeft geen idee wat er is besproken. Dit voelt 
onveilig voor de inwoner. 

(2 x gemeld) 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Het CJG lijkt uit te gaan van aannames, zonder dat deze ‘feiten’ zijn 
gecontroleerd op juistheid. 

 

 

Luisterend oor 

 
Inwoner uit zijn ontevredenheid over de gang van zaken. In reactie 

daarop wordt gemeld dat hij schriftelijk of per e-mail een klacht kon 

indienen. De inwoner wil liever in gesprek over de reden waarom 
hij ontevreden was. 

 
 

 

 
Luisterend oor 
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Na een gesprek met een derde, heeft de gemeente haar standpunt 

gewijzigd. Het is voor de inwoner niet duidelijk wat er is besproken 
en waar het gewijzigde standpunt op is gebaseerd. 

 

 
Luisterend oor 

 
Inwoner heeft het gevoel dat hij constant moet vechten tegen de 

gemeente. Bemiddeling ingezet om de inwoner en gemeente inzicht 
te geven in elkaars belangen en beweegredenen. 

(3 x gemeld) 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling (2x) 

 

Inwoner vraagt zich af hoe de gemeente er voor zorgt dat zij geen 

eenzijdig (gekleurd) beeld van de feiten en gebeurtenissen krijgt. 
 

 

Luisterend oor 

 
Inwoner heeft naar aanleiding van de voorgenomen beslissing een 

aanvullend plan van aanpak ingediend en gevraagd om dit met 

elkaar te bespreken. Hierop heeft de gemeente niet gereageerd. De 
inwoner heeft het gevoel dat de gemeente hem laat bungelen. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
TOTAAL JEUGDZORG 

 

 
 26 

 

 

 

4.4. Overzicht van meldingen WMO 

Januari tot en met juni 2020 

 

Tabel 10:  korte omschrijving van meldingen over WMO      

  en de rol van de ombudsvrouw hierin 

 
korte omschrijving meldingen WMO 

 

 
rol ombudsvrouw 

 
Doorlooptijd van aanvraag WMO voorziening tot daadwerkelijke 

aflevering van hulpmiddel is bijna een jaar geweest. 

 
Luisterend oor  

 
 

 

Tijdens keukentafelgesprek is zorg toegezegd en deze wordt 
inmiddels ook geleverd. Na twee maanden hebben noch de inwoner, 

noch de zorgaanbieder een beschikking waarin een en ander is 
vastgelegd. 

 

 

Luisterend oor 
 

 
Inwoner voelt zich niet serieus behandeld door de door de gemeente 

ingeschakelde leverancier. Deze leverancier komt 
(leverings)afspraken niet goed na en doet niets met de 

aanbevelingen die de gemeente heeft meegegeven.  

 
 

 
Luisterend oor 
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Gemeente geeft niet aan hoe lang de aanvraag voor huishoudelijke 

hulp in behandeling zal zijn. Inwoner vindt het lang duren voordat er 
duidelijkheid komt. Na bemiddeling weet de inwoner wat hij kan 

verwachten van de gemeente. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Gemeente reageert niet op verzoek om informatie c.q. toelichting. 
Inwoner moet er herhaaldelijk om vragen. Sociaal ombudsvrouw 

heeft duidelijkheid gevraagd aan de gemeente en vervolgafspraken 

tussen inwoner en gemeente vastgelegd. 
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

De inwoner brengt zijn kind, bij toerbeurt met andere ouders, naar 
een school buiten Kampen. Door de Covid-19 maatregelen is dat 

tijdelijk niet mogelijk. Inwoner vraagt de gemeente mee te denken 
over een oplossing. Na bemiddeling van de sociaal ombudsvrouw 

heeft de inwoner het contact met de gemeente zelf verder opgepakt. 
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Door moeizame samenwerking met de gemeente, voelt de inwoner 
zich genoodzaakt om juridische stappen te nemen. Bemiddeling om 

te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is.  

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

 

Door gemeente ingeschakelde leverancier staat niet open voor 
praktische oplossing door andere partij. Hierdoor kost reparatie veel 

meer tijd en zijn de kosten hoger (o.a. door kosten van ophalen en 

brengen naar plaats van reparatie). 
 

 

Luisterend oor 
 

 

Inwoner heeft het gevoel dat de gemeente vanuit regels denkt, in 
plaats vanuit de inwoner. Op grond van de Omgekeerde Toets zou 

de gemeente meer vanuit de inwoner moeten denken.  
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Inwoner heeft een WMO indicatie voor een andere woning. Maar 
feitelijk heeft hij daar niets aan, omdat er geen passende woningen 

beschikbaar zijn. Inwoner is teleurgesteld en vindt dat de gemeente 
zich meer moet inspannen om een passende woning te vinden. Door 

bemiddeling is het de inwoner duidelijk(er) geworden wat de 

gemeente doet om hem te helpen. 
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Inwoner is vanuit een andere gemeente naar Kampen verhuisd. In 
de vorige gemeente werd er vanuit de WMO meer geregeld en 

toegekend aan de inwoner. Dit verschil zorgt voor onbegrip bij de 
inwoner. Uitleg van de gemeente – via de sociaal ombudsvrouw – 

zorgt voor meer begrip. 
(2 x gemeld) 

  

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 
Inwoner vraagt om stoepverlaging wegens het gebruik van een 

rolstoel. Voelt voor de inwoner als ‘kleine moeite, groot plezier’. Na 

bemiddeling heeft de gemeente het verzoek heroverwogen. 
 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
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Er is geen georganiseerd leerlingenvervoer voor leerlingen die 

wegens hoogbegaafdheid buiten Kampen onderwijs volgen. De 
inwoner heeft de indruk dat er wel busjes rijden voor leerlingen die 

wegens geloofsovertuiging in een andere gemeente naar school 

gaan. Gemeente legt uit dat dit in het verleden wel is gebeurd, maar 
nu niet meer.  

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

De gemeente heeft medische informatie over de inwoner 

opgevraagd, zonder voorafgaande medische verklaring, dus zonder 
voorafgaande toestemming van de inwoner.  

 

 

Luisterend oor 

 
De inwoner vraagt zich af hoe de gemeente de kwaliteit van de zorg 

van de gecontracteerde zorgaanbieders controleert en of de 
gemeente, indien nodig, er iets aan doet. 

 

 
Luisterend oor 

 
Inwoner heeft een vraag over de huisvesting met spoed van iemand 

met een zorgbehoefte. Inwoner en de gemeente hebben dit verder 
met elkaar afgestemd. 

  

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 
TOTAAL WMO 

 

 
 17 

 

 

 

4.5. Overzicht van meldingen Participatiewet 
Januari tot en met juni 2020 

 

Tabel 11:  korte omschrijving van meldingen over Participatiewet    

  en de rol van de ombudsvrouw hierin 

 
korte omschrijving meldingen Participatiewet 

 

 
rol ombudsvrouw 

 
Gemeente laat niet van zich horen en komt met inwoner gemaakte 

afspraken niet na. Sociaal ombudsvrouw heeft gemaakte afspraken 
vastgelegd en wordt geïnformeerd over het proces.  

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 
Gemeente maakt geldbedrag over op rekening zonder enige 

toelichting of specificatie en hoopt kennelijk dat de inwoner er verder 

geen vragen over stelt. 
 

 
Luisterend oor 

 
Gemeente lijkt volgens inwoner vooral rekening te houden met de 

gevolgen op korte termijn, in plaats van op lange termijn. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
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Inwoner heeft gemeente laten weten dat hij het niet eens is met de 

beschikking, maar dat hij niet in staat is bezwaar te maken. 
Gemeente heeft niet gewezen op mogelijkheid van een voorlopig 

bezwaarschrift en/of hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift via 

(o.a.) onafhankelijke clientondersteuning of het Juridisch Loket. 
 

 
Luisterend oor 

Doorverwezen 
 

 
De medewerker van de gemeente is steeds kort af en doet alles af 

met verwijzing naar ‘de regeltjes’. Inwoner mist hierdoor gevoel van 

begrip voor zijn situatie. Hij begrijpt dit niet, zeker niet nu hij nooit 
eerder om hulp heeft gevraagd. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
 

 

 
Het aanvraagformulier voor bijstandsuitkering bevat een opsomming 

van in te dienen documenten. Enkele daarvan zijn door de gemeente 
van een bijgeschreven pijltje voorzien. Het is de inwoner niet 

duidelijk of hij alle documenten moet insturen of alleen die met een 
pijltje. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 
Inwoner moet heel veel documenten inleveren, zonder dat duidelijk 

is waarvoor dat nodig is. 

(2 x gemeld) 
 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling (1x) 

 

 
Inkomsten uit oppaswerk worden verrekend met bijstandsuitkering 

voor (tenminste) het minimum uurloon, in plaats van tegen de 

daadwerkelijke inkomsten (die lager zijn). Inwoner begrijpt dit niet. 
 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Inwoner is ontevreden over bejegening door gemeente, maar durft 
dit niet bespreekbaar te maken uit angst voor negatieve gevolgen 

voor gevraagde beschikking. 
(3 x gemeld) 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling (1x) 

 

 
Kwetsbare jongvolwassen inwoner vraagt gemeente om 

gemeentelijke post aan hem in afschrift aan zijn ouders te sturen. 
Gemeente wil hier niet aan meewerken. Na bemiddeling is er een 

oplossing gevonden. 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Er was een onderzoek gestart naar de inwoner. Zonder dat de 

inwoner het wist, is het onderzoek ook weer gestopt. Reden 
onbekend bij inwoner. Deze gang van zaken leidt tot wantrouwen 

jegens de gemeente. De sociaal ombudsvrouw heeft de gemeente 
om een toelichting gevraagd en gekregen. 

 

  

Luisterend oor 

Bemiddeling   

 
Inwoner heeft gevoel dat medewerker van de gemeente hem 

wantrouwt. Inwoner voelt zich niet gehoord, doordat de gemeente 
geen begrip toont voor de omstandigheden van de inwoner. 

 

 
 

 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
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Gemeente zegt dat inwoner het zelf wel kan regelen, omdat hij HBO 

niveau heeft. Niveau wil niet zeggen dat de inwoner er zonder hulp 
uit komt. Bovendien durft de inwoner na deze opmerking geen hulp 

meer te vragen, omdat de gemeente hem dan ‘dom’ zal vinden. 

Bemiddeling om over en weer duidelijkheid te brengen. 
 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 
Inwoner vraagt zich af waarom hij diverse privé gegevens moet 

indienen, terwijl de gevraagde voorziening waarschijnlijk wordt 

afgewezen.  
  

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

Gemeente maakt in overleg met inwoner een plan van aanpak, maar 
houdt zich daar vervolgens zelf niet aan. Hierdoor weet de inwoner 

niet wat de gemeente van hem verwacht. 
 

 

Luisterend oor 

 

Inwoner maakt gebruik van volledig budgetbeheer en 
schulddienstverlening door de gemeente. De gemeente wijzigt dit in 

basis budgetbeheer. Uit de beleidsstukken blijkt niet dat er 
verschillende soorten budgetbeheer mogelijk zijn. In een gesprek 

heeft de gemeente één en ander toegelicht. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Gemeente verwacht van inwoner dat hij alle afspraken nakomt, maar 
de gemeente komt eigen afspraken niet altijd na. Dat vindt de 

inwoner niet eerlijk en geeft een gevoel dat hij ‘niet belangrijk’ 

genoeg is. 
  

 

Luisterend oor 
 

 

Gemeente heeft advies gevraagd aan een extern deskundige, maar 
volgt dat advies niet op. Voor de inwoner is niet duidelijk waarom de 

gemeente het advies naast zich neer legt. 
 

 

Luisterend oor 
 

 

Wat is precies de rolverdeling van de consulent Inkomen en de 
Jobcoach? Dit is voor de inwoner niet duidelijk. Daardoor weet hij 

soms niet wie zijn aanspreekpunt is / wat hij aan welke persoon 
moet melden en wiens standpunt doorslaggevend is. Gesprek met de 

gemeente om één en ander te verduidelijken en afspraken te maken 

voor het vervolg. 
(2 x gemeld) 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling (1x) 

 
De gemeente heeft de inwoner voorgesteld bij een werkgever (voor 

een baan). De werkgever neemt vervolgens contact op met de 
inwoner. Maar de inwoner wist niet dat de gemeente hem had 

voorgesteld en is daardoor niet voorbereid op het contact. Hierdoor 
maakt de inwoner geen goede eerste indruk bij de werkgever.  

  

 
Luisterend oor 

 
De gemeente vraagt gegevens op bij de inwoner, terwijl er volgens 

hem niets is veranderd. Hij vraagt zich af waarom hij de gegevens 

dan toch moet aanleveren. 
 

 

 
Luisterend oor 
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Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is de bijeenkomst 

voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte vervallen. Vraag of 
er een alternatief mogelijk is of extra uitleg met bijvoorbeeld een 

filmpje, zodat betrokken inwoners toch hulp kunnen krijgen bij het 

tijdig invullen van hun belastingaangifte of het aanvragen van uitstel. 
(3 x gemeld) 

 

 
Luisterend oor 

 

De inwoner krijgt tegenstrijdige opdrachten/adviezen van  

verschillende medewerkers van de gemeente.  
 

 

Luisterend oor 

 

Het is voor de inwoner die gebruik maakt van budgetbeheer, niet 
duidelijk welke rekeningen wel of juist niet zijn voldaan. In een 

gesprek heeft de gemeente uitgelegd hoe budgetbeheer werkt, wat 
de inwoner van de gemeente mag verwachten en wat zij van de 

inwoner verwacht. 
 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Inwoner wil zijn psychische bagage niet delen met de medewerker 
van de gemeente, omdat hij bang is dat deze informatie dan verder 

verspreid zal worden. 

 

 

Luisterend oor 

 

Inwoner heeft andere verwachtingen van de ondersteuning door de 
gemeente dan hetgeen de gemeente hem biedt. In een gesprek zijn 

de wederzijdse verwachtingen besproken. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Inwoner krijgt al jaren kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, 

zonder dat hij dit hoeft aan te vragen. Deze keer is geen 
kwijtschelding verleend. Het is voor de inwoner onduidelijk waarom 

de gemeente de ‘ambtshalve check’ dit jaar achterwege heeft 
gelaten. Na contact met de sociaal ombudsvrouw heeft de gemeente 

dit toegelicht.  

 

 

Luisterend oor 

Bemiddeling 
 

 

De contactpersoon van de gemeente werkt tevens bij een andere 
organisatie. De inwoner vraagt zich af wat de positie is van deze 

medewerker en in hoeverre zijn privacy is gewaarborgd. 

 

 

Luisterend oor 
Bemiddeling 

 

Inwoner heeft een dwangbevel ontvangen van de gemeente voor 

een betaling waarover een rechtszaak loopt. Zijn advocaat en de 
gemeente hadden afgesproken dat de invordering tijdens de 

rechtszaak zou worden stilgelegd. Na contact met de advocaat heeft 
de gemeente de invordering weer stil gezet.  

  

 

Luisterend oor 

Doorverwezen naar eigen 
advocaat 

 
Inwoner voelt zich door de medewerker van de gemeente niet prettig 

behandeld. Dat komt door de toon en de woorden die zijn gebruikt. 
Hij heeft het gevoel dat de gemeente hem wantrouwt en niet serieus 

neemt. Daardoor ziet de inwoner op tegen het contact met de 

gemeente. Na bemiddeling heeft de inwoner een andere 
contactpersoon en een verduidelijkend gesprek gehad met de 

gemeente. 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 
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Inwoner voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd door de 

gemeente en een andere organisatie. 
 

 
Luisterend oor 

Bemiddeling 

 

TOTAAL PARTICIPATIEWET 
 

 

 37 

 

 

 

4.6. Overzicht van niet in behandeling genomen meldingen 

Januari tot en met juni 2020 

 

Tabel 12:  korte omschrijving van meldingen die niet in behandeling zijn genomen 

  

korte omschrijving niet in behandeling genomen meldingen
   

 

rol ombudsvrouw 

 

Vraag over hulp bij klacht over UWV 
 

 

Doorverwezen 

 

Klacht over weinig voorzieningen voor honden, terwijl wel 
hondenbelasting wordt geïnd.  

 

 

Doorverwezen 

 
Klacht over woningcorporatie 

 

 
Doorverwezen 

  
TOTAAL NIET IN BEHANDELING GENOMEN 

 

 
 3 
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5. Bevindingen  

 
5.1. Covid-19 

Sinds maart 2020 gelden er vanuit de Rijksoverheid maatregelen om de verspreiding van Covid-19 

zoveel mogelijk te beperken. Voor de sociaal ombudsvrouw betekende dat: geen live ontmoetingen en 

alleen contact via de telefoon, e-mail of een digitale videoverbinding. Inwoners hadden hier alle begrip 

voor. De medewerkers van de gemeente waren tijdens deze periode goed bereikbaar voor de sociaal 

ombudsvrouw, misschien zelfs beter dan daarvoor. Aan het begin van de zogeheten intelligente 

lockdown kwamen er nauwelijks meldingen binnen van inwoners. Na een paar weken normaliseerde 

dit en kwamen er weer meldingen binnen. Enkele van deze meldingen zijn gerelateerd aan de 

maatregelen rondom Covid-19.  

Sinds de versoepeling van de maatregelen vinden er mondjesmaat weer live gesprekken plaats met 

zowel de inwoner als de gemeente, met in achtneming van de RIVM adviezen. 

 

5.2. Cijfers 

In de periode van juli tot en met december 2019 heeft de sociaal ombudsvrouw in totaal 67 

meldingen ontvangen, waarvan er 7 buiten behandeling zijn gelaten. De 60 behandelde meldingen 

zijn afkomstig van 34 verschillende inwoners. Een melder heeft gemiddeld dus 1,8 meldingen gedaan 

bij de sociaal ombudsvrouw. In 60% van de in behandeling genomen meldingen heeft de sociaal 

ombudsvrouw bemiddeld tussen de inwoner en de gemeente.    

In de periode van januari tot en met juni 2020 zijn er in totaal 88 meldingen ontvangen bij de sociaal 

ombudsvrouw. Daarvan heeft zij er 85 in behandeling genomen. Deze meldingen zijn gedaan door 36 

verschillende inwoners. Dat komt neer op gemiddeld 2,3 meldingen per melder. Inwoners melden zich 

dus niet zomaar tot de ombudsfunctie. In iets meer dan de helft van deze meldingen (56%) heeft de 

sociaal ombudsvrouw bemiddeld tussen de inwoner en de gemeente. Deze bemiddeling vond plaats 

op alle gebieden (jeugdwet, WMO en Participatiewet).  

Ten opzichte van de voorgaande rapportage is het aantal meldingen en het aantal melders gestegen. 

Vooral het aantal meldingen op het gebied van de Participatiewet is gestegen. De oorzaak hiervan is 

niet bekend (en ook niet onderzocht).  

In tabel 13 (hierna) is een overzicht opgenomen van het aantal meldingen in de huidige periodes ten 

opzichte van de voorgaande periodes. Vanwege de leesbaarheid is deze tabel opgenomen op de 

volgende pagina. 
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Tabel 13:  overzicht aantal meldingen vanaf oktober 2016 tot en met juni 2020 

  
Soc 
domein 
alg. 
 

 
Jeugdwet 

 
WMO 

 
Part. Wet 

 
Totaal 
be-
handeld 

 
Niet in 
beh. 
genomen 

 
Totaal 
incl.  niet 
in beh. 
genomen 
meld. 
 

 
Okt 2016 - 
mei 2017 *  
 

 
33 

 
48 

 
23 

 
9 

 
113 

 
1 

 
114 

 
Juni-dec 
2017* 
 

 
2 

 
14 
 

 
34 

 
40 

 
90 

 
5 

 
95 

 
Jan-juni 
2018 
 

 
7 

 
16 

 
21 

 
41 

 
85 

 
5 

 
90 

 
Juli-dec 
2018 
 

 
2 

 
3 

 
22 
 

 
24 

 
51 

 
3 

 
54 

 
Jan-juni 
2019 
 

 
6 

 
26 

 
14 

 
17 

 
63 

 
2 

 
65 

 
Juli-dec 
2019 
 

 
2 

 
27 

 
17 

 
14 

 
60 

 
7 

 
67 

 
Jan-juni 
2020 
 

 
5 

 
26 

 
17 

 
37 

 
85 

 
3 

 
88 

*deze periode duurde 7 maanden, in plaats van 6 maanden. 
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5.3. Inhoud 

Het optreden van de overheid moet aan bepaalde eisen voldoen. De Overijsselse Ombudsman, 

waarbij ook de gemeente Kampen is aangesloten, heeft de essentie van behoorlijk overheidsoptreden 

samengevat in vier kernwaarden*:  

 

o Open en duidelijk 

De gemeente is in haar handelen open en voorspelbaar, zodat het voor de burger duidelijk is 

waarom de gemeente bepaalde dingen doet (transparantie). De gemeente is verplicht de 

burger gevraagd en ongevraagd alle informatie te geven over handelingen en besluiten die de 

belangen van de burger kunnen raken. Zij is daarbij servicegericht en stelt zich actief op om 

de informatie die van belang is tijdig op eigen initiatief te geven. De gemeente heeft een open 

oor voor de burger. Zij hoort wat de burger zegt en ook wat de burger niet zegt. Dit betekent 

dat de gemeente de burger serieus neemt en daadwerkelijk geïnteresseerd is in wat hij 

belangrijk vindt. Tenslotte motiveert de gemeente haar besluiten steeds goed en is de 

motivering gericht op het concrete individuele geval en is begrijpelijk voor de burger.**  

 

o Respectvol 

De gemeente respecteert de grondrechten van burgers, bevordert een actieve deelname van 

de burger en koppelt na afloop terug wat er is gedaan met de inbreng van de burger. De 

gemeente behandelt de burger fatsoenlijk en is hulpvaardig, rekening houdend met de 

persoon van de burger. Verder geeft de gemeente de burger de mogelijkheid om zijn 

procedurele kansen te benutten en zorgt zij voor een eerlijke gang van zaken. ** 

 

o Betrokken en oplossingsgericht 

De gemeente werkt op eigen initiatief in het belang van de burger samen met andere 

instanties en stuurt de burger niet van het kastje naar de muur. Als er fouten zijn gemaakt, 

stelt de gemeente zich coulant op en is bereid om in voorkomende gevallen af te wijken van 

algemene regels als dat nodig is om ongewenste consequenties te voorkomen. Verder handelt 

de gemeente zo snel en slagvaardig mogelijk en probeert zij escalatie te 

voorkomen/beperken. ** 

 

o Eerlijk en betrouwbaar 

De gemeente zorgt voor een goede organisatie en professionele medewerkers. De gemeente 

verzamelt actief informatie en toetst deze door middel van hoor en wederhoor bij de burger. 

Belangen worden afgewogen en mogen niet tot een onredelijke uitkomst leiden. Tot slot 

handelt de gemeente integer en betrouwbaar en stelt zij zich zonder vooroordelen op. ** 

 

De meldingen die de sociaal ombudsvrouw heeft behandeld, kunnen worden bezien in het licht van 

deze vier kernwaarden. Hieronder volgt een toelichting aan de hand van deze meldingen. 

 

 

 

* Deze kernwaarden zijn nader uitgewerkt in de zogeheten Behoorlijkheidsvereisten die de Overijsselse Ombudsman hanteert, 

te vinden op www.overijsselseombudsman.nl/waarvoor-kunt-u-bij-ons-terecht, onder de link ‘behoorlijkheidsvereisten’.  

** Deze toelichting is gebaseerd op (en op sommige onderdelen geciteerd uit) bovengenoemde Behoorlijkheidsvereisten van 

de Overijsselse Ombudsman. Deze toelichting betreft geen volledige weergave van bedoelde Behoorlijkheidsvereisten.  

 

http://www.overijsselseombudsman.nl/waarvoor-kunt-u-bij-ons-terecht
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Open en duidelijk 

Als de inwoner op een bepaalde uitkomst hoopt maar niet krijgt, dan ontvangt hij die boodschap beter 

als hij zich gehoord en serieus genomen voelt.  

In de rapportage is een aantal meldingen opgenomen, waarin de inwoner zich juist niet gehoord 

voelde. Vaak komt dat doordat de inwoner niet precies weet wat hij van de gemeente mag 

verwachten en wat de gemeente van hem verwacht.   

In de vorige rapportage schreef de sociaal ombudsvrouw al dat de verschillende verwachtingen van 

de gemeente enerzijds en de inwoner anderzijds miscommunicatie en een gevoel van wantrouwen 

kunnen veroorzaken. Aangezien veel meldingen (opnieuw) te maken hebben met de wederzijdse 

verwachtingen, herhaalt zij dit signaal.  

Gelukkig is er ook verbetering te melden. In steeds meer gevallen wordt voorafgaand aan een 

gesprek (meestal via e-mail) aangegeven waar het gesprek over zal gaan en wat het doel ervan is. 

Dat geeft – voor alle betrokkenen – duidelijkheid. 

 

De gemeente legt haar handelen en haar besluiten duidelijk uit aan de inwoner. Daarbij geeft zij aan 

op welke wettelijke bepalingen de handeling of het besluit is gebaseerd, van welke feiten zij is 

uitgegaan en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van de inwoner (zie onderdeel A.4. 

van de Behoorlijkheidseisen van de Overijsselse ombudsman). In dit geval had het op de weg van de 

gemeente gelegen om het gewijzigde standpunt te motiveren, zelfs als de wijziging ‘in het voordeel’ 

van de inwoner is. 

Soms wordt er zorg of ondersteuning voor een minderjarige aangevraagd door iemand die niet het 

gezag heeft over het kind. Bijvoorbeeld door een bekende, familielid, pleegouder of oppas. Deze 

melder heeft dan geen recht op inzage in het dossier en wordt door de gemeente ook niet 

geïnformeerd over de stand van zaken. Het is belangrijk dat de gemeente dit zo snel mogelijk 

aangeeft bij de melder en dan tevens aangeeft wat er met zijn informatie gebeurt en met wie het 

(mogelijk) wordt gedeeld.  

 

Respectvol 

Dat is één van de meldingen die de sociaal ombudsvrouw ontving. Na deze opmerking durfde de 

betreffende inwoner niets meer te vragen en liet hij de boel op zijn beloop gaan.  

Verschillende inwoners hebben aangegeven dat zij worden overvraagd door de gemeente: “ik loop op 

mijn tenen”, “de rek is eruit”, ”ik weet niet hoe ik het allemaal moet bolwerken”. Zij raken overbelast 

door de zorgen die ze hebben om alles te kunnen regelen, bovenop de zorgen die ze al hebben 

vanwege hun situatie of die van een naaste. De draagkracht van iemand verschilt per persoon en kan 

bovendien door omstandigheden veranderen. Dit is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant of af te 

leiden uit iemands achtergrond/opleiding. Neem signalen hierover serieus, maak ze bespreekbaar met 

de inwoner en onderzoek of er een oplossing mogelijk is.  

“Inwoner voelt zich niet gehoord door de gemeente. Dat geeft een gevoel van onmacht” 

 

“Na een gesprek met een derde, heeft de gemeente haar standpunt gewijzigd. Het is voor de 

inwoner niet duidelijk wat er is besproken en waar het gewijzigde standpunt op is gebaseerd”. 

“Gemeente zegt dat inwoner het zelf wel kan regelen, omdat hij HBO niveau heeft”. 
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In de door de sociaal ombudsvrouw besproken situaties gaf onafhankelijke clientondersteuning, 

tijdelijke hulp in de huishouding of tijdelijke verlenging van een beschikking de inwoner gelegenheid 

om op adem te komen. 

 

De betreffende inwoner wilde zijn ontevredenheid met de gemeente bespreken. Helaas lukte dat niet, 

omdat de gemeente hem direct verwees naar de formele klachtenprocedure. Op zich is het goed dat 

de gemeente inwoners actief wijst op deze mogelijkheid. Maar wanneer een (bijna) klacht met een 

gesprek kan worden opgelost, dan heeft dat de voorkeur. Niet voor niets wordt bij klachten zoveel 

mogelijk ingezet op mediation: het is laagdrempelig, de kans dat partijen daarna weer samen verder 

kunnen is groter en het kost minder tijd en geld dan een formele klachtenprocedure. 

 

Betrokken en oplossingsgericht 

Meerdere inwoners hebben aangegeven dat zij hun contact met de gemeente ervaren als een strijd. 

Soms is dat omdat de inwoner niet krijgt wat hij wenst. Maar naar mening van de sociaal 

ombudsvrouw gaat het vaak om procesmatige zaken. Inwoners zeggen bijvoorbeeld: “Mijn 

contactpersoon is niet bereikbaar”, “ik word maar niet terug gebeld” en “ik moet er steeds zelf 

achteraan”.   

Inwoners willen zich gehoord voelen en serieus genomen worden. Dat komt terug in veel gesprekken 

die de sociaal ombudsvrouw heeft gehad met inwoners. Daarvoor is belangrijk dat de gemeente 

bereikbaar is, reageert op terugbelverzoeken en belt/mailt op het afgesproken moment en dat zij de 

inwoner actief informeert over de stand van zaken.  

 

Eerlijk en betrouwbaar 

Niet iedereen die met de sociaal ombudsvrouw spreekt, wil dat zij bemiddelt tussen hem en de 

gemeente. Soms is dat ook niet nodig, omdat de inwoner zelf mondig en vaardig genoeg is om zijn 

zorg of klacht te bespreken met de gemeente. Deze inwoners willen hun ervaring graag delen met de 

sociaal ombudsvrouw, om een signaal af te geven. Maar een ander deel van de inwoners ziet af van 

bemiddeling, omdat zij vrezen dat dit negatieve gevolgen heeft voor hun aanvraag c.q. contact met de 

gemeente. In dit verband is het goed te benoemen dat de gemeente zelf ook inwoners verwijst naar 

de sociaal ombudsvrouw, zodat zij een onafhankelijk luisterend oor kan bieden en kan helpen om de 

communicatie tussen de inwoner en de gemeente weer op gang te brengen. 

 

 

“Inwoner uit zijn ontevredenheid over de gang van zaken. In reactie daarop werd gemeld dat hij 

schriftelijk of per e-mail een klacht kon indienen”. 

“Inwoner heeft het gevoel dat hij constant moet vechten tegen de gemeente”. 

“Inwoner durft zijn ongenoegen over de gang van zaken niet kenbaar te maken, uit angst voor 

een negatieve beslissing op zijn aanvraag. Om dezelfde reden mag de ombudsvrouw zijn casus 

ook niet bespreken met de gemeente”. 
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6. Aanbevelingen 

  

Op basis van het bovenstaande doet de sociaal ombudsvrouw de volgende aanbevelingen: 

 

 Wees bereikbaar voor de inwoner, reageer tijdig op terugbelverzoeken en kom gemaakte 

afspraken na. Informeer de inwoner tijdig als de gemaakte afspraak niet kan worden 

nagekomen. Geef dan tevens aan wanneer de inwoner alsnog bericht krijgt. 

 

 Wees open en duidelijk door aan te geven wat de inwoner mag verwachten van de gemeente 

en wat de gemeente verwacht van de inwoner. Bijvoorbeeld door voorafgaand aan een 

gesprek te laten weten welke onderwerpen er worden besproken en met welk doel. Geef na 

afloop aan hoe het vervolg zal zijn (wie dat wat en wanneer). Herhaal deze boodschap 

eventueel per e-mail of brief.  

 

Deze aanbeveling stond ook in de vorige rapportage en zoals gezegd is er ook verbetering, 

maar veel meldingen hebben hiermee te maken. Daarom opnieuw deze aanbeveling. 

 

 Leg het handelen en beslissingen uit aan de inwoner, door aan te geven op welke wettelijke 

bepalingen de handeling of het besluit is gebaseerd, van welke feiten de gemeente daarbij is 

uitgegaan en hoe de gemeente rekening heeft gehouden met de belangen van de inwoner. 

 

 Probeer (bijna) klachten op een zo laagdrempelige manier op te lossen. Als er geen oplossing 

mogelijk is c.q. de standpunten uiteen blijven lopen, leg dit dan vast om duidelijkheid te 

geven.   

 

 Wijs inwoners actief op de mogelijkheid van bezwaar- en beroep en de mogelijkheid om een 

zogeheten pro forma bezwaarschrift in te dienen. Geef daarbij aan dat de inwoner zich 

desgewenst kan laten ondersteunen door bijvoorbeeld het Juridisch Loket, onafhankelijke 

clientondersteuning of een rechtsbijstandsverzekering.  

 

Wijs inwoners ook actief op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Overijsselse 

Ombudsman. Daar kunnen klachten worden ingediend over het handelen (of het nalaten te 

handelen) door de gemeente.   

 

 De draagkracht van iemand is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant. Neem signalen hierover 

serieus en bespreek deze met de inwoner. Tijdelijke ondersteuning of verlichting kan 

zwaardere ondersteuning in de toekomst helpen voorkomen. 

 

 Tot slot beveelt de ombudsvrouw opnieuw aan om aandacht te blijven besteden aan de 

ombudsfunctie, bijvoorbeeld eenmaal per maand bij het gemeentenieuws van het huis-aan-

huis-blad De Brug.  

 

 

 


