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Geachte heer Wienen ,

Hierbij deel ik u mee dat ik een onderzoek start naar de invulling van de 
ombudsfunctie binnen het sociaal domein en de schuldhulpverlening.
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Uw bericht

Uw kenmerk

Aanleiding
In het rapport Terug aan tafel, samen de klacht oplossen' concludeerde de 
Nationale ombudsman dat burgers nog onvoldoende weten waar, wanneer en 
hoe zij hun problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk kunnen 
melden. En dat veel gemeenten het herkennen, oplossen of voorkomen van die 
problemen niet op orde hebben en actiever moeten zijn in het opsporen en 
oplossen daarvan.

Bijlagen

1
Behandelend medewerker 

mr J A. Prins 

Onderwerp

Onderzoek naar de ombudsfunctie 

binnen het sociaal domein

Na uitbrengen van dit rapport heb ik kennis genomen van verschillende 
initiatieven voor een 'sociale ombudsfunctie'. Die initiatieven zijn vooral bedoeld 
om tegemoet te komen aan hetgeen in het rapport is geconstateerd.

Sinds de decentralisaties zijn er verschillende loketten en mogelijkheden om 
signalen en klachten af te geven, zoals de sociale wijk- of buurtteams, via de 
cliëntondersteuning of gemeentelijke cliënten- of participatieraden, via de interne 
klachtenprocedures, de ombudsman of de vertrouwenspersonen, zoals het AKJ 
Daarnaast zijn er verschillende wettelijke regimes, zoals de Algemene wet 
bestuursrecht, de Jeugdwet en de Wet kwaliteit en klachten gezondheidszorg. 
Daarbovenop komt dat gemeenten de decentralisaties binnen het sociaal domein 
verschillend hebben vormgegeven. Diverse taken zijn uitbesteed of er zijn 
samenwerkingsverbanden aangegaan, met elk weer hun eigen (interne) 
klachtenprocedures.
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Onderzoek
De Nationale ombudsman wil graag met de gemeenten Castricum, Coevorden, 
Deventer, Emmen, Gennep, Gouda, Haarlem, Leusden, Teylingen, Utrecht, Venlo 
en Zuidhorn nader ingaan op de volgende, centrale onderzoeksvraag:

Onder welke voorwaarden of uitgangspunten draagt een 'ombudsfunctie binnen 
het sociaal domein'bij aan de mogelijkheden die inwoners hebben om een 
signaal, hulpvraag of klacht over de het sociaal domein (inclusief de toegang tot 
de schuldhulpverlening) af te geven, hoe kunnen gemeenten daarvan leren en 
welke taak is daarbij voorde Nationale ombudsman weggelegd?

Ten behoeve van het onderzoek verzoek ik u in april te inventariseren welke 
partijen en instanties binnen uw gemeente zijn betrokken bij het sociaal domein 
en de schuldhulpverlening en welke mogelijkheden uw inwoners hebben om bij 
die partijen signalen af te geven en/of klachten in te dienen. Medewerkers van de 
Nationale ombudsman maken zelf ook een dergelijke inventarisatie.

Binnenkort zal contact met u worden opgenomen voor het maken van een 
afspraak voor een gesprek, in de loop van mei waarbij beide inventarisaties 
kunnen worden besproken en waarbij tevens ingegaan kan worden op de taak, 
positie en invulling van de ombudsfunctie binnen het sociaal domein en de - 
mogelijke - rol van de Nationale ombudsman. Ik kan mij voorstellen dat 
aansluitend aan dit gesprek de eerste - ambtelijk opgehaalde - bevindingen 
worden gedeeld met (een vertegenwoordiging van) de raad en het college van 
burgemeester en wethouders waarbij tevens van die zijde overwegingen aan de 
Nationale ombudsman kunnen worden meegegeven. De wijze waarop dit gesprek 
plaatsvindt kan in onderling overleg worden afgestemd.

Ik ben voornemens dit onderzoek in juni af te ronden. Gelet op de aard van het 
onderzoek zal dit niet worden afgerond met een oordeel, maar ligt het voor de 
hand in te gaan op de voorwaarden of uitgangspunten voor een 'ombudsfunctie 
binnen het sociaal domein', het leereffect voor gemeenten en de taak of rol voor 
de Nationale ombudsman.

Een afschrift van deze brief heb ik via de mail verstuurd aan onze contactpersoon 
binnen uw gemeente.
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Nog vragen?
Meer informatie over de aanleiding, achtergrond en opzet van het onderzoek 
vindt u in de bijlage. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Jan Prins, projectleider, bereikbaarviaj.prins@nationaleombudsman.nl 
of 070 356 3534,

- Jacco Holthuis, senior-klachtbehandelaar, bereikbaar via 
j.holthuis@nationaleombudsman.nl of 070 356 3548

- Hans Burger, klachtbehandelaar, bereikbaar via 
h.burger@nationaleombudsman.nl of 070 356 3626 
Mohamad Alhadjri, klachtbehandelaar, bereikbaar via 
m.alhadjri@nationaleombudsman.nl of 070 356 3568.

Met vriendelijke groet, 
de Nationale ombudsman,

Reimer van zutpnen


