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Inleiding

“In de jaren tachtig al vroegen diverse instanties die bij schuldhulpverlening betrokken zijn, 

zoals sociale diensten, kredietbanken en instellingen voor maatschappelijk werk, meer aandacht 

voor de schuldenproblematiek. Het hebben van problematische schulden werd niet langer als een 

incidenteel probleem beschouwd. Steeds meer gemeenten en schuldhulpverlenende instellingen 

zochten daarom naar een structurelere aanpak. Daarbij kwamen tal van knelpunten naar voren. 

Komend vanuit verschillende tradities en culturen ondernamen allerlei organisaties pogingen tot 

samenwerking. Het succes was wisselend en bleek niet altijd duurzaam.”

Zo staat geschetst in de handreiking Integrale Schuldhulpverlening van het Landelijk 

Platform Integrale Schuldhulpverlening. Complexe schuldenproblematiek is dus geen 

issue dat pas de afgelopen jaren is ontstaan. Al ruim dertig jaar worstelen instanties in 

Nederland met schuldenproblematiek. En zo zijn er meer maatschappelijke thema’s 

die al lang aandacht krijgen. Variërend van klimaatproblematiek tot armoedebestrij-

ding, en van vluchtelingenproblematiek tot ‘good governance’. 

De maatschappelijke context is daarbij niet onveranderd gebleven. Publieke waarde 

wordt steeds meer gecreëerd in een samenspel tussen markt, overheid en maatschappij. 

Decentralisatie heeft plaatsgevonden terwijl gelijktijdig globalisering zich voordeed, 

met glokalisering tot gevolg. De complexiteit van de wet- en regelgeving neemt daarbij 

mede door deze decentralisatie en toenemende sturingsdrang de afgelopen jaren toe. 

De samenleving is zelf ook een stuk complexer geworden, de maatschappelijke onge-

lijkheid in Nederland groeit onder meer door ontwikkelingen als digitalisering die 

kwetsbaren in de samenleving extra kwetsbaar maken.

Te midden van dit alles opereren de lokale ombudsmannen. Dat doen ze in bureau-

cratisch perspectief in betrekkelijke rust: sinds de introductie en codificatie van het 

fenomeen ombudsman in Nederland is er weinig veranderd aan de (formele) rol, positie 

en bevoegdheden van de (lokale) ombudsman. Een weinig veranderd instituut dus de 

afgelopen decennia in een turbulente context. De ombudsman in het oog van de orkaan.

Het is dan ook niet vreemd dat de ombudsmannen van Amsterdam, Den Haag en  

Rotterdam een zoektocht ervaren naar hun rol(len), positie en bevoegdheden. Zo geven 

zij aan dat door de opkomst van de netwerksamenleving problemen van burgers meer 

met elkaar verweven en vaak lastiger te ontrafelen zijn. En dat tegelijkertijd lokale 

overheden de laatste jaren veel meer taken en bevoegdheden hebben gekregen, bij-

voorbeeld door de decentralisaties, maar de rol van de lokale ombudsman daarbij  

wettelijke beperkingen kent omdat het vaak (mede) gaat om taakuitvoering door  

landelijke organisaties.

Hoe kunnen de ombudsmannen in deze veranderde context effectief en betekenisvol 

invulling geven aan hun functie? Vraagt dat om aanpassing van het formele kader qua 

rol, positie en bevoegdheden? Of is (mede) iets anders nodig? 

Dit onderzoek gaat daar nader op in.
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In dit hoofdstuk staat de door ons gekozen onderzoeksopzet centraal. Achtereenvolgens 

staan wij stil bij de probleemstelling, de centrale doel- en vraagstelling, de methodologie, 

de keuze op het gebied van het theoretisch kader en de onderzoeksafbakening.

Probleemstelling

De opdrachtgevers van dit onderzoek (de lokale ombudsmannen van Amsterdam, Den 

Haag en Rotterdam) ervaren een zoektocht op het gebied van hun rol(len), positie en 

bevoegdheden. Sinds de introductie en codificatie van het fenomeen ombudsman in 

Nederland is er namelijk weinig veranderd aan hun (formele) rol, positie en bevoegd-

heden. Ondertussen ervaren deze ombudsmannen wel forse veranderingen in de 

maatschappelijke context waarin zij werkzaam zijn. Zo geven zij aan dat door de op-

komst van de netwerksamenleving problemen van burgers meer met elkaar verweven 

en vaak lastiger te ontrafelen zijn. En dat tegelijkertijd lokale overheden de laatste 

jaren veel meer taken en bevoegdheden hebben gekregen, bijvoorbeeld door de decen-

tralisaties, maar de rol van de lokale ombudsman daarbij wettelijke beperkingen kent 

omdat het vaak (mede) gaat om taakuitvoering door landelijke organisaties.

De opdracht gevende lokale ombudsmannen vragen zich af hoe zij in deze veranderde 

context effectief en betekenisvol invulling kunnen geven aan hun functie. Vraagt dat 

om aanpassing van het formele kader qua rol, positie en bevoegdheden? Of is (ook) 

iets anders nodig?

Centrale doel- en vraagstelling

Het centrale doel van dit onderzoek is handelingsperspectief bieden aan lokale ombuds-

mannen door verdieping en richting (stijlen) aan te reiken met betrekking tot hun 

rol(uitoefening), positionering en bevoegdheden in een veranderende context.  

De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook: 

Welke verdieping en richting kan aan lokale ombudsmannen worden aangereikt om 

effectief en betekenisvol invulling te geven aan hun rol, positie en bevoegdheden?

Methodologie

We hebben gekozen voor een kwalitatief-exploratief onderzoek (Baarda [1]). Daarbij 

hebben we actiegericht onderzoek gedaan: we zijn op meerdere momenten in gesprek 

gegaan met onze opdrachtgevers, hebben daarbij tussentijds over onze bevindingen 

gesproken en hun reflecties meegenomen in ons rapport. We hebben in ons onderzoek 

gekozen voor meerdere invalshoeken (triangulatie). De verschillende invalshoeken die 

wij daarbij hanteren zijn:
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Literatuurstudie: 
studie naar literatuur, documenten/databronnen en wet-/regelgeving met 

betrekking tot het instituut ombudsman, bureaucratie(theorie) en netwerk(theorie). 

Op basis van de literatuurstudie hebben wij ook onderwerpen (topics) uitgewerkt 

die mede ten grondslag hebben gelegen aan de gesprekken en interviews die wij 

hebben gehouden (bijlage 5).

Interviews: 
interviews binnen en buiten het instituut ombudsman van personen op lokaal en 

landelijk niveau die te maken hebben met het werk van de lokale ombudsman.

Casusonderzoek: 
studie naar drie cases aangeleverd door de lokale ombudsmannen.

Observaties: 
van betrokken personen en onderstaande vergadering van de Tweede 

Kamercommissie.

Rondom het thema ‘complexe schuldenproblematiek’ komt naar het oordeel van de 

opdrachtgevers dit vraagstuk nadrukkelijk naar voren. Tijdens het onderzoek hebben 

wij dit ook ervaren. Daarom hebben wij ons ook verdiept in complexe schuldenproble-

matiek. Bijvoorbeeld door het bijwonen van een vergadering van een Tweede Kamer-

commissie inzake armoede- en schuldenbeleid. In dit rapport illustreren wij onze be-

vindingen dan ook met casussen op het gebied van complexe schuldenproblematiek.

 

De personen met wie wij hebben gesproken en de bronnen die wij hebben gebruikt in 

onze literatuurstudie zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2. Op basis 

van de literatuurstudie hebben we ook een internationale vergelijking gemaakt ten 

aanzien van de rol, positie en bevoegdheden van ombudsmannen in andere landen en 

interstatelijke verbanden. De casussen die wij hebben bestudeerd zijn opgenomen in 

bijlage 4 en in beknopte vorm in het onderzoeksrapport zelf (paragraaf 5.1.).

Ten aanzien van het (actie)onderzoek geldt dat we eerst afzonderlijk en een keer geza-

menlijk gesproken hebben met de lokale ombudsmannen van Amsterdam, Den Haag 

en Rotterdam. Deze gesprekken gaven ons veel inzicht in de verschillende aanpakken 

van onze opdrachtgevers, in relatie tot de biotoop waarin zij werkzaam zijn. Na het 

uitvoeren van onze literatuurstudie, interviews en ons casusonderzoek zijn wij vervol-

gens – op basis van onze conceptbevindingen – hierover wederom het gesprek aange-

gaan met onze opdrachtgevers. We konden onze opdrachtgevers daarbij spiegelen 

door middel van onze inzichten. Bijvoorbeeld door beelden te delen van de Nationale 

Ombudsman, evenals de opbrengsten van onze gesprekken met diverse respondenten 

uit het openbaar bestuur (onder meer een oud-wethouder van de gemeente Amster-

dam, de directeur Inkomen, Participatie en Voorzieningen van de gemeente Den Haag, 

de wethouder Armoedebestrijding, Schuldenproblematiek en Informele Zorg van de 

gemeente Rotterdam en de directeur van de Sociale Verzekeringsbank.), een weten-

schapper en een rechter.
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Maar andersom hebben wij ons ook laten spiegelen. De door onze opdrachtgevers in 

de gesprekken meegegeven reflecties en gedane suggesties hebben wij bestudeerd en 

gewogen. Dit heeft op een aantal plaatsen in de definitieve versie van het rapport ge-

leid tot aanpassingen, vooral qua aanscherping van de onderzoeksvraag en qua op-

bouw van onze bevindingen en analyse. Daarnaast heeft het gesprek met hen ons ge-

stimuleerd om op het gebied van (toekomstige) rol, positie en bevoegdheden van de 

lokale ombudsmannen niet alleen ‘het haalbare’ te bespreken, maar ook ‘het denk-

bare’. We gaan in deze definitieve versie van het rapport nadrukkelijk in op de sugges-

ties die de ombudsmannen ons op dat vlak hebben gegeven (bijvoorbeeld uitbreiding 

van de rol en bevoegdheden tot een bindend advies / noodrem of tot private partijen). 

Wij hebben bij dit alles de objectiviteit van ons onderzoek bewaakt: het blijft een onaf-

hankelijk onderzoek. Het gaat om aansluiten, maar ook om confronteren en vervolgens 

perspectief bieden.

Keuze op het gebied van het theoretisch kader

Wij hanteren in ons onderzoek de bureaucratietheorie en de netwerktheorie. In de 

verkenning van ons onderzoek zagen wij dat de relatie met de bureaucratie (of mis-

schien wel het ‘vechten’ daartegen) een belangrijke rol speelt in het dagelijks werk van 

de lokale ombudsmannen. Paradoxaal is daarbij dat de ombudsman in feite een in-

strument is van die bureaucratie ter verbetering van diezelfde bureaucratie. Kortom, 

genoeg reden om de bureaucratietheorie te gebruiken in ons onderzoek. De keuze voor 

de netwerktheorie is gebaseerd op het feit dat onze opdrachtgevers nadrukkelijk in 

hun probleemstelling aangeven dat de opkomst van de netwerksamenleving hun rol, 

positie en bevoegdheden raakt. Problemen die burgers ervaren worden daardoor com-

plexer, zo stellen zij, en dat roept bij onze opdrachtgevers de vraag op of het wettelijk 

kader nog wel voldoet. Wij zien ook dat de ombudsmannen opereren in een complexe 

netwerksamenleving; om de ombudsman in deze context te duiden is het waardevol 

er ook vanuit de netwerktheorie naar te kijken.

Afbakening

Ons onderzoek richt zich op de rol, positionering en bevoegdheden van lokale ombuds-

mannen, meer specifiek de lokale ombudsman van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 

Dit is de eerste afbakening van ons onderzoek. Tegelijkertijd denken wij dat de uit-

komsten van het onderzoek ook van toepassing kunnen zijn op andere lokale ombuds-

mannen, aangezien het formele kader dat op hen van toepassing is niet verschilt en 

hun context in formele zin ook niet. Daarbij komt dat we de Nationale Ombudsman 

hebben gesproken die voor veel gemeenten de ‘lokale ombudsman is’ en dat de om-

budsmannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zelf ook ‘lokale ombudsman’ zijn 

voor een aantal andere gemeenten. Een tweede afbakening van ons onderzoek betreft 

dat we niet specifiek onderzoek hebben gedaan naar complexe schuldenproblematiek: 

dit thema hebben wij gehanteerd ter illustratie van het hiervoor geduide vraagstuk.

Tot slot merken we op dat onze opdrachtgevers als lokale ombudsman niet alleen 

werken voor de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Zij behandelen ook 

klachten uit aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke samenwerkingsverban-

den. Voor de leesbaarheid van ons rapport hebben wij er echter voor gekozen om hun 

benaming te koppelen aan de grootste gemeente in hun werkgebied.
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en netwerk-
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In de onderzoeksopzet is beschreven waarom wij kiezen voor de lenzen van de bu-

reaucratietheorie en de netwerktheorie. In dit hoofdstuk nemen we beide theorieën, 

de bijbehorende sturingselementen en de relatie met het werk van de lokale ombuds-

mannen onder de loep. 

2.1 de bureaucratietheorie

Het begrip bureaucratie roept niet zelden negatieve reacties op: de paarse krokodil is 

daarbij een beeld dat zich opdringt. Neutraal geformuleerd is het echter een specifieke 

organisatievorm, uitvoerig beschreven door de Duitse politiekeconoom Max Weber 

(1864-1920). Voor Weber was het bureaucratiemodel een onderdeel van een bredere 

ontwikkeling in de samenleving, waarin rede een steeds grotere rol kreeg in het han-

delen van mensen (De Baas, [2]). Kenmerken van het model van Weber zijn een structuur 

met een hiërarchische opbouw, een verregaande uitsplitsing van taken en werving op 

basis van deskundigheid (Bovens, [4]). Het organisatiemodel levert een geheel op waar 

betrouwbaarheid, transparantie en controle centraal staan (De Baas, [2]). Met andere 

woorden: in het systeem is het voor iedereen glashelder waar hij aan toe is. 

Webers bureaucratiemodel is mede interessant voor ons onderzoek in het licht van 

het onderscheid tussen systeem- en leefwereld dat de Duitse filosoof Habermas maakt 

(Kunneman [9]). De leefwereld omvat de persoonlijke levenssfeer, waarin iemand zich 

thuis met familie en vrienden kan bewegen. De systeemwereld is het grotere geheel 

van verbanden in de samenleving en het werk. En daar waar deze werelden volgens 

Habermas met elkaar in balans zouden moeten zijn, is het in de praktijk vaak de sys-

teemwereld die ongevraagd binnendringt in de leefwereld. Hij beschouwt dat als de 

kolonisatie van de leefwereld door de systeemwereld. De verzorgingsstaat kan worden 

genoemd als een voorbeeld van dergelijke kolonisatie. Het antwoord hierop moet vol-

gens Habermas worden gevonden in communicatief handelen. Taal is de kracht van de 

leefwereld en tegelijkertijd een strategische voorwaarde voor het functioneren van de 

systeemwereld. Alleen met wederzijds begrip kan een balans worden bereikt.

In de loop der tijd is het bureaucratiemodel onder druk komen te staan. Starheid,  

onnodig rapporteren en afschuiven van verantwoordelijkheid worden genoemd als  

de uitwassen van Weber’s ideaaltypische kenmerken. Inktschijters (Ten Bos, [3]) en 

papierschuivers, zo worden ambtenaren wel negatief gekarakteriseerd. En voor wie 

nog niet helemaal duidelijk is of de bureaucratie in zijn bedrijf heeft toegeslagen, is er 

de Kafkathermometer: een vragenlijst om onnodige bureaucratie binnen organisaties 

op te sporen [80]. De Franse Michel Crozier beschrijft dat werknemers in het bureau-

cratiemodel streven naar vrijheid voor zichzelf en gedragsregulering voor de ander  

(De Baas, [2]). Gedragsstrategieën als ritualism (individuele problemen die ten behoeve 

van het systeem in een hokje worden geduwd) en retreatism (het terugtrekken en 

‘schuilen’ voor de boze buitenwereld) doen dan ook hun intrede (De Jong, Zuurmond, 

Van den Steenhoven en Van der Meulen, [7]). 
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Een ander opkomend fenomeen daarbij, omschreven door de Amerikaan Michael Lipsky, 

is dat van streetlevel-bureaucracy. Ambtenaren op street-level niveau benutten hun be-

leidsvrijheid waar mogelijk ten gunste van hun cliënten (De Baas, [2]). Binnen de politie 

bijvoorbeeld, hebben wijkagenten veel vrijheid. Er is weinig directe sturing, waardoor 

vertrouwd moet worden op verantwoording achteraf (Terpstra [20]). We zien het hebben 

van veel beleidsvrijheid en verantwoording achteraf bijvoorbeeld ook terug bij de 

functie van Stadsmarinier in Rotterdam (Schretzmeijer, [16]).

Doorontwikkeling van de bureaucratie: New Public Management en de Public Value Theorie

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd vervolgens New Public Management aan 

de bureaucratietheorie toegevoegd. New Public Management (npm is het op zodanige 

wijze organiseren van de bureaucratie dat prestaties en marktwerking voorop staan. 

De overheid moest zich gaan richten op de ‘klant’, waarbij prestatie-indicatoren een 

aansporing gaven om ook daadwerkelijk te leveren (De Baas [2]). Dezelfde rationaliteit 

die door Weber werd gepredikt, bleef ook binnen npm essentieel. 

De stroming sloeg aan, maar kritiek was ook te horen; de overheid zou niet vergeleken 

moeten worden met een bedrijf en de burger niet met een ‘klant’ (De Baas [2]). Eén van 

de criticasters was Harvard-hoogleraar Michael Moore. Hij introduceerde in 1995 dan 

ook een eigen theoretische aanvulling op de bureaucratietheorie en npm in zijn boek 

‘Creating Public Value. Strategic Management in Government’ [11]. De Public Value theorie 

herformuleert de kernaspecten van de traditionele bureaucratie en New Public  

Management (Turkel en Turkel [22]). Met andere woorden: waar New Public Management 

een efficiency-antwoord is op vermeende tekortkomingen van de traditionele bureau-

cratie, is Public Value Management in feite een publieke-waarde-antwoord op ver-

meende tekortkomingen van zowel de traditionele bureaucratie als New Public  

Management.

De kern van de Public Value theorie is dat het gaat om de publieke waarde die wordt 

gecreëerd (Moore [11]). Om die publieke waarde te creëren is het volgens de Public  

Value theorie van belang dat er drie elementen aanwezig zijn. Turrell [23] geeft aan  

dat het allereerst essentieel is dat er strategische doelen en waarden zijn (de publieke 

waarde die beoogd wordt). Daarbij schetst Turrell [23] dat het voor het slagen van het 

bereiken van deze doelen en waarden van belang is dat er een legitimerende omge-

ving bestaat (‘authorizing environment’) en dat de organisatie ook voldoende operatio-

nele capaciteit heeft (‘operational capacity’). Gezamenlijk vormen deze drie elementen 

de ‘Strategic Triangle’ binnen de Public Value theorie. In de Public Value theorie ligt de 

nadruk daarbij op de maatschappelijke behoefte in plaats van op de individuele be-

hoefte: het gaat om de vraag wat de meeste publieke waarde toevoegt.

Tenslotte stelt Turrell [23] dat in de netwerksamenleving van vandaag de dag een orga-

nisatie dit doorgaans niet alleen kan. Vraagstukken zijn daarvoor te versnipperd over het 

speelveld. In de Public Value theorie ligt de nadruk daarom ook op het creëren van deze 

publieke waarde in netwerkverband, tussen publieke, private en hybride organisaties. 

De rol van overheidsmanagers daarbij is om – in het kader van deze coproductie –  

te zorgen voor coördinatie op invulling van de drie pijlers van de Strategic Triangle: 

publieke waarden/doelen, een legitimerende omgeving en operationele capaciteit.
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2.2 netwerktheorie

In de jaren ’90 ontwikkelt Manuel Castells het begrip ‘netwerksamenleving’. De samen-

leving verandert volgens Castells in hoog tempo. Hij koppelt in zijn werk ‘The Rise of the 

Network Society’ [6] het ontstaan van netwerken aan de technische revolutie, globali-

sering en aan een nieuwe relatie tussen economie, staat en samenleving. Castells [6] 

omschrijft een netwerk als volgt: “A network is a set of interconnected nodes. A node is the 

point at which a curve intersects itself.”

Koppenjan en Klijn [8] leggen het ontstaan van de netwerksamenleving ook uit en be-

schrijven daarbij dat processen als specialisering, professionalisering, decentralisering 

en individualisering ervoor zorgen dat er op steeds meer plekken beslissingen worden 

genomen. Er treedt volgens Koppenjan en Klijn [8] fragmentatie op. De gefragmenteer-

de onderdelen beïnvloeden elkaar en gaan samenwerken. Zo ontstaat een web van 

netwerken: we leven in een netwerksamenleving.

De opkomst van de netwerksamenleving heeft grote invloed op het publieke domein. 

Ook daar heeft het idee postgevat dat andere vormen van besturing en organiseren 

nodig of gewenst zijn om een passend antwoord te bieden op maatschappelijke vraag-

stukken, met het ontstaan van netwerken en ketens als gevolg. Netwerksturing vindt 

dus ook plaats in het kader van het creëren van publiek waarde: verschillende betrok-

ken (maatschappelijke) partijen brengen in samenwerking deze waarde tot stand. 

Bruijn en Heuvelhof [5] merken hierbij op dat het denken in netwerken een reactie is 

op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vervlechting tussen de pu-

blieke en private sector: diensten die ooit door één organisatie werden geleverd komen 

daarom tegenwoordig in netwerken van interdependenties tot stand.
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Bruijn en Heuvelhof [5] hebben onderzocht wat deze ‘interconnected’ wereld (Castells 

[6]) betekent voor veranderprocessen, beleidsontwikkeling en besluitvorming. De 

hoofdkenmerken van een interconnected wereld zijn interdependenties (groot aantal 

partijen/actoren/spelers met wederzijdse afhankelijkheden), ongestructureerde wicked 

problems en dynamiek. Naast de wereld als geheel zijn ook lokale gemeenschappen 

een netwerk geworden. Bovendien is de interconnected wereld continu in beweging en 

kenmerkt zich niet door stabiliteit maar juist door dynamiek. Verder kennen onge-

structureerde problemen niet één juiste oplossing.

De overheid verandert hiermee van een relatief eenduidig geïntegreerde hiërarchie tot 

een flexibel netwerk, wat ook past bij de maatschappelijke trend dat mensen hun ge-

drag minder afstemmen op grond van hiërarchie en bevelen maar door middel van 

onderhandelingen in horizontale netwerken. Of zoals Lilla [10] opmerkt: “de natiestaat 

verliest weliswaar aan macht maar niet aan invloed en ontwikkelt zich naar een net-

werkstaat.” Keerzijde hiervan is dat er niet langer één actor voor verantwoordelijk en 

aanspreekbaar is. Individuele burgers 

en hun belangen kunnen relatief ge-

makkelijk uit het oog worden verloren 

en worden ‘vermalen’. Dat verstoort het 

evenwicht tussen de leefwereld en de 

systeemwereld potentieel nog verder. 

Zeker nu de overheid zich steeds be-

drijfsmatiger is gaan organiseren (npm) 

en daarbij streeft naar efficiency en 

kostenverlaging. Daar komt bij dat pu-

blieke organisaties door de maatschap-

pelijke ontwikkelingen met grotere 

complexiteit worden geconfronteerd.

Noordegraaf [12] stelt dat netwerken ambigu van aard zijn en daarom is ook vertrouwen 

belangrijk. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat oplossingsgericht kan worden gedacht. 

Stabiele relaties zijn belangrijk binnen een netwerk, op die manier kunnen samen 

moeilijke uitdagingen worden aangepakt. Vitaliteit is tevens van belang, levensvatbare 

interacties maken een netwerk functioneel aldus Noordegraaf [12].

De netwerksamenleving: van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving

Naast het feit dat de samenleving verandert naar een netwerksamenleving, verandert 

ook de inhoudelijke aard van de samenleving van een klassieke verzorgingsstaat naar 

een participatiesamenleving. Koning Willem-Alexander merkte daar in zijn eerste 

troonrede [94] het volgende over op: 

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger 

en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de over-

heid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker 

verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verant-

woordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”

“Uitkomst van New Public Management is ook  

een verkokering tot de kerntaak. De praktijk is  

dat sommige instellingen hun taak ook over de 

schutting gooien naar een andere instelling, die  

er ook niet (goed) op reageert en daarom  

vallen mensen buiten de boot. Daarom wil je 

complexiteit reductie als instelling, echter dit  

leidt veelal tot essentie reductie”

Oud-wethouder gemeente Amsterdam
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Van der Lans [71] geeft aan dat deze participatiesamenleving (of doe-democratie) een 

voorgestelde samenleving is waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt 

voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Kerstholt en Paradies [30] stellen dat het 

streven naar een participatiesamenleving in negatieve zin wordt weggezet als een  

politieke ideologie met actief burgerschap als een bezuinigingsoperatie: vanwege  

stijgende kosten wil de overheid de verzorgingsstaat beperken en probeert zij steeds 

meer taken aan de individuele burger over te dragen. Anderzijds wordt aangenomen 

dat de burger zelf ook minder bemoeienis van de overheid verwacht of nodig heeft [87]. 

In 2017 stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid [97] echter in een 

rapport vast dat de zelfredzaamheid van burgers tekortschiet om de doelen van de 

participatiesamenleving te halen. Het zou daarbij niet alleen om sociaal zwakkeren 

gaan: ook bijvoorbeeld hoger opgeleiden hebben moeite met het opvangen van tegen-

slagen. Nieuwe institutionele arrangementen zijn volgens Castells [6] nodig om ‘checks 

and balances’ en sociale verbinding en economische stabiliteit te kunnen verzorgen.

Van der Steen, Peters en Van Twist [17] introduceren de metafoor van ‘de boom en het 

rizoom’: een manier van denken over de netwerksamenleving die goed aansluit bij de 

visie van Castells [6]. Een rizoom kent geen begin en geen einde, laat zich niet sturen 

en is niet te vangen in structuren. Een rizoom ontstaat net als het web van een spin en 

heeft een wortelstructuur. De wortels zijn niet terug te leiden tot één boom, maar lopen 

kriskras door elkaar. In het ondergrondse netwerk ontstaan voortdurend nieuwe ver-

bindingen. De boom doet nog het meeste denken aan de bureaucratie zoals omschreven 

door Weber, een organisatiestructuur met een duidelijke hiërarchie, gestandaardiseerde 

procedures en strenge regels. Een rizoom voldoet aan de eerder geponeerde definities 

van een netwerk. Het draait om verbinding.

2.3  een bureaucratisch instrument in de netwerksamenleving

Vanuit de bureaucratietheorie de rol, positie en bevoegdheden van de ombudsman be-

schouwend, valt allereerst op te merken dat de ombudsman een instrument is van de 

bureaucratie. Een instrument bedoeld om de onvolkomenheden van de bureaucratie in 

de botsing tussen systeem- en leefwereld te signaleren en zo de bureaucratie weer beter 

functionerend te maken. In tegenstelling tot de kleuring die het begrip vaak meekrijgt, 

kleven aan bureaucratisch organiseren grote voordelen: het is betrouwbaar, transparant 

en controleerbaar. New Public Management heeft aan de bureaucratie vervolgens ook 

nog ‘efficiency’ toegevoegd en de Public Value theorie ‘publieke waarde’. Ondanks al 

deze voordelen voor het collectief kan de bureaucratie voor het individu behoorlijk 

knellen. De Nationale Ombudsman schrijft zelf het volgende in zijn jaarverslag [27]:

Tussen de overheid en burgers bestaat een voortdurende spanning waarvan de betekenis door 

de overheid vaak miskend wordt. Deze spanning wordt veroorzaakt doordat de overheid voor 

een belangrijk deel van andere waarden uitgaat dan burgers. Voor de overheid staan “systeem-

waarden” voorop, terwijl voor burgers menselijke waarden vaak zwaarder wegen. De overheid, 

die is opgebouwd uit talloze organisaties, streeft ernaar om in al haar onderdelen haar taken 
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binnen de wettelijke en financiële kaders efficiënt uit te voeren. Rechtmatig, financieel verant-

woord en efficiënt zijn kernwaarden voor de overheid. Voor de overheid vormt een laat ant-

woord op een verzoek van een burger bijvoorbeeld een managementprobleem; een probleem van 

een niet-optimaal werkende bureaucratie. En welke bureaucratie werkt zonder fouten?

Om te voorkomen dat een bestuurslaag of organisatie te dominant wordt, moet bin-

nen de bureaucratie tegenmacht georganiseerd worden: er zijn checks and balances 

nodig. Deze checks and balances zijn van groot belang voor een goed functionerende 

democratie. Van Ostaaijen [13] stelt dat de formele democratische machtshebbers zelf 

verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van hun tegenmacht. Zowel op lan-

delijk als op lokaal niveau is een cultuur waarin tegendemocratie en tegenmacht ge-

waardeerd en ondersteund worden van belang. Volgens Van Ostaaijen [13] is duidelijk 

dat tegenmacht een essentieel onderdeel van de kwaliteit van de lokale democratie 

vormt. De ombudsman is zo’n vorm van tegenmacht. Rosvallon [15] stelt daarbij overi-

gens dat ook aan tegenmacht een grens hoort te zitten.

Het venster van de netwerktheorie op de rol, positie en bevoegdheden van de ombuds-

man staat niet per definitie haaks op het venster van de bureaucratietheorie, met 

name niet waar het gaat om de Public Value theorie. Voor burgers is het effect van pu-

blieke waarde creëren vanuit netwerken echter nog vele malen ingrijpender dan van-

uit een bureaucratie. Dit kan zowel in positieve zin (de burger ervaart meer publieke 

waarde) als in negatieve zin werken. Sloot in de traditionele bureaucratie de systeem-

wereld niet aan op de leefwereld van de individuele burger, dan was nog vrij duidelijk 

bij wie deze burger moest zijn en hoe deze burger daartegen kon ageren. Sluit de  

systeemwereld van het netwerk niet aan op de leefwereld van de individuele burger, 

dan is de tegenstand niet alleen massaler maar ook ongrijpbaarder. Als iedereen ver-

antwoordelijk is, is uiteindelijk niemand dat. 

Door de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee samenhangende 

verstoring van systeem- en leefwereld ziet de ombudsman zich steeds meer gecon-

fronteerd met een complexe netwerkstructuur en een zich ontwikkelende bureaucra-

tie. Hij moet interacteren in een omgeving met gelijktijdig de volgende kenmerken:

 

Kernmerken bureaucratie(theorie) Kenmerken netwerk(theorie)

Betrouwbaarheid, transparantie en controle Samenwerking, openheid en vertrouwen

Hiërarchie, verticaal Gelijkwaardigheid, horizontaal

Gesloten organisatievorm Open organisatievorm

Relatief gestructureerd Relatief ongestructureerd

Gericht op zekerheid en stabiliteit Onzekerheid als uitgangspunt

Enkelvoudigheid Meervoudigheid (ambiguïteit)

Metafoor ‘de boom’ Metafoor ‘het rizoom’

Efficiency (o.b.v. New Public Management) Effectief, betekenisvol

Publieke waarde (o.b.v. Public Value theorie) Publieke waarde
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Op basis van deze kenmerken hebben wij onderwerpen (topics) uitgewerkt die mede ten grond-

slag hebben gelegen aan de gesprekken die wij hebben gevoerd en de interviews die wij hebben 

gehouden. Deze uitwerking is opgenomen in de bijlage als topiclist.

Een interessant spanningsveld doet zich daarbij voor. De ombudsman is dus een in-

strument van de bureaucratie ter verbetering van die bureaucratie. Daarmee is hij  

onderdeel ervan en heeft hij tegelijkertijd de rol van onafhankelijke waakhond, juist 

om de ervaringen uit de leefwereld toe te voegen aan de bureaucratie en de netwerk-

samenwerking. De ombudsman als de ‘spreekbuis’ van de leefwereld; hij geeft in die zin 

taal aan de burger die het systeem 

niet meer begrijpt en tegelijkertijd 

ook zelf niet meer begrepen wordt. 

De ombudsman moet er dus voor 

waken zelf te veel van ‘de systeem-

wereld’ te zijn. Aan de andere kant 

is dit onontbeerlijk om positie te 

behouden ten opzichte van diezelfde 

systeemwereld: de ombudsman als 

vertaler tussen de leefwereld en de 

systeemwereld.

Het voorgaande levert voor de lokale ombudsmannen een aantal dilemma’s en vragen op:

•   Hoe kun je als ombudsman gelijktijdig effectief en betekenisvol zijn in bureaucratie 

en netwerk?

•   Hoe kun je als ombudsman gelijktijdig effectief en betekenisvol zijn in de systeem- 

en de leefwereld?

•   Zouden de rol, positie en bevoegdheden van ombudsmannen gelet op de opkomst 

van de netwerksamenleving uitgebreid moeten worden in de richting van andere 

netwerkpartijen?

Op deze dilemma’s en vragen gaan wij in onze analyse en conclusie nader in. Zij slui-

ten goed aan bij de vraagstelling van de opdrachtgevende lokale ombudsmannen zelf: 

verdieping en richting (stijlen) aanreiken om effectief en betekenisvol invulling te ge-

ven aan hun rol, positie en bevoegdheden in de hedendaagse context.

Een kanttekening daarbij is dat effectief en betekenisvol zijn niet betekent dat je alle 

tragiek kunt voorkomen of oplossen. Hoewel dit wellicht logisch klinkt, gaat de moder-

nistische politiek volgens Frissen [72] uit van rationeel handelen en vervolmaking van 

de maatschappij door op kennis en inzicht gesteund beleid. Bij falen is nieuw onder-

zoek en nieuw beleid het antwoord. Zo ontstaat een technocratische vorm van be-

leidsvoering en politiek die zich uit in interventionisme waar geen rem meer op lijkt te 

zitten. Op die manier wordt geprobeerd het noodlot af te wenden. Fatalisme is volgens 

Frissen echter geen anti-strategie maar een beleidsbenadering die erkent dat de wer-

kelijkheid niet volledig maakbaar is. Ook durven ‘op de handen te gaan zitten’ en de 

tragiek aanvaarden is daarom een optie. Beleid kan zelfs het probleem erger maken, 

overheidsoptreden is potentieel gevaarlijk en daarom is bescheiden optreden belang-

rijk, aldus Frissen. 

“De controlerende werking van de gemeenteraad 

heeft ondersteuning en versterking nodig;  

checks and balances. De ombudsman is (net zoals 

de rekenkamer) een onderdeel van die checks and 

balances door het behandelen van klachten en het 

opstellen van rapportages.”

Wethouder gemeente Rotterdam
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De ombudsman 

in context3
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In dit hoofdstuk zoomen we in op de (lokale) ombudsman in zijn context. We staan 

daarbij achtereenvolgens stil bij de historie van de ombudsman, de relevante wet- en 

regelgeving en trends in de samenleving. 

3.1 historie: waar komt het fenomeen ombudsman vandaan?

Van de Qin Dynastie tot de introductie van de term ‘ombudsman’ in de 19e eeuw in Zweden

De geschiedenis van de functie van ombudsman gaat ver terug. Zo blijkt uit recent 

onderzoek dat een prototype van een ombudsman voor het eerst is ingesteld in het 

oude China gedurende de Qin Dynastie (221 voor Christus) (Park [14])). Andere historische 

voorbeelden zijn de ‘secret royal inspector’ in Korea die gedurende de Joseon Dynastie 

(1392 – 1897 na Christus) rechtstreeks door de koning werd aangesteld met als taak te 

reizen naar de verschillende provincies om daar overheidsfunctionarissen te inspecteren 

en naar de bevolking om te kijken. 

Om zijn taak goed te kunnen uit-

oefenen, reisde de Inspector altijd 

onherkenbaar. Er werd daarbij voor-

namelijk gekozen voor jonge officials 

die geen bezwaar hadden tegen 

langdurige reizen en tegelijkertijd 

nog geen sterke banden met over-

heidsofficials hadden kunnen op-

bouwen, hetgeen hun werkzaam-

heden een stuk makkelijker maakte 

(Jea-Woo [29]). Het officiële gebruik van de term ‘ombudsman’ begon vervolgens in 

1809 in Zweden, toen het Zweedse parlement (de Riksdag) een parlementaire ombuds-

man aanstelde. 

Introductie in Nederland

Lokale ombudsmannen zijn al actief sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw, maar forma-

lisatie volgde in de jaren ’80 eerst op nationaal niveau door middel van de Wet Nationale 

Ombudsman (wno [56 & 60]). Dit vanwege het “in het met de uitbreiding der overheids-

activiteiten toegenomen risico dat de individuele bestuurde zich meent te moeten beklagen over 

de wijze waarop een overheidsorgaan zich tegen hem heeft gedragen” (Kamerstukken [36]). 

Hoewel de Nationale ombudsman in zijn huidige vorm pas in 1981 in Nederland for-

meel is geïntroduceerd, is dit niet het begin van een functie in het Nederlandse staats-

bestel waar burgers zich kunnen beklagen over overheidshandelen. In artikel 42 van 

de Staatsregeling van 1798 werd een algemeen klachtrecht [38] geïntroduceerd:

“Ieder Burger heeft het onvervreemdbaar regt, om eene schriftelijke en eigenhandig onderteekende 

aanklagt te doen tegen zoodanigen zijner Medeburgers, het zij Ambtelozen of Ambtenaren,  

Geconstitueerde Magten, of bijzondere Leden van dien, door dien hij oordeelt dat de Wetten, 

hetzij ten zijnen bijzonderen nadeele, of ten nadeele der Maatschappij, geschonden zijn,  

mids bij zoodanige Magt, als in dezen bevoegd zal zijn, en overeenkomstig de wijze, door  

de Burgerlijke wet voorgeschreven.”

Het Zweedse woord ‘ombud’ betekent ‘wettelijk  

vertegenwoordiger’ of ‘adviseur’. Van origine stamt 

het woord uit het Oudnoords (umboðsmaðr) en is 

het een samenstelling van um (rondom), boð (bevel) 

en maðr (persoon) (Park [14]). Etymologisch gezien 

(‘rondombevelpersoon’) eigenlijk een vorm van  

netwerksturing avant la lettre dus.
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Vervolgens werd in artikel 99 van de Staatsregeling van 1801 het Nationaal Syndicaat [39] 

geïntroduceerd, met de volgende taak:

“Het Nationaal Syndicaat surveilleert alle Collegiën en Magistraten, Nationale en Departemen-

tale of andere Geconstitueerde Autoriteiten, Rechtbanken of Amptenaren , en ziet toe of dezelve 

ook iets verrichten, strydig met de Constitutie of vastgestelde Wetten, en neemt alle klagten 

deswegens aan om op dezelve te inquireeren.”

Men zag dat er weliswaar zorg werd besteed aan de bestuursvoorbereiding en dat het 

optreden van de overheid onderhevig was aan verschillende controlemechanismen 

binnen het overheidsapparaat. Daarnaast bood een gang naar de rechter burgers ook 

rechtsbescherming. Maar ondanks deze checks and balances was er behoefte aan een 

verdere mogelijkheid tot onderzoek naar de vraag of de overheid zich tegen de bestuur-

de heeft gedragen op een wijze zoals dat van haar mag worden verwacht. In 1999 is 

vervolgens de functie van Nationale Ombudsman ook in de grondwet verankerd (Art. 

78a Gw [35]). Met ingang van 2005 zijn ook de lokale ombudsman en ombudscommissie 

geformaliseerd. Deze kunnen actief zijn op gemeentelijk niveau, op provinciaal niveau, 

op het niveau van een waterschap of het niveau van een gemeenschappelijke regeling 

(Titel 9:2 Awb [34]). 

 

Sindsdien geldt ook dat de Nationale Ombudsman bevoegd is te oordelen over gedra-

gingen van bestuursorganen van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeen-

schappelijke regelingen, indien ten aanzien van die bestuursorganen geen eigen lokale 

ombudsman of -commissie actief is (wno [56]). Momenteel zijn er volgens de Nationale 

Ombudsman 76 lokale en thematische ombudsvoorzieningen in Nederland actief [83]. 

Mevrouw de Ombudsman of Ombudsvrouw?

Anekdotisch is overigens dat de regering het hanteren van de term ‘ombudsman’  

ongelukkig vond en voorstelde om te spreken over een ‘Commissaris van onderzoek’:

“De benaming «ombudsman» zou in Nederland geheel ten onrechte associaties wekken met het 

mannelijk geslacht, zulks terwijl de Zweedse benaming ombudsman en de Deense ombudsman 

niets met het Nederlandse woord man te maken hebben, doch betrekking hebben op machtiging 

– een soort mandaat derhalve – van bedoelde functionaris vanwege het parlement. Bovendien 

geven wij de voorkeur aan een Nederlandse benaming. Wij menen deze gevonden te hebben in 

de naam Commissaris van onderzoek. Wij stellen deze betiteling thans voor en wijzen daarbij 

nog op het daaraan verbonden voordeel van het onderscheidend vermogen met betrekking tot 

de benaming ombudsman waaronder personen uit de particuliere sfeer thans werkzaam zijn  

of wellicht nog worden.”

Na parlementaire behandeling in de Tweede Kamer is de regering alsnog overstag gegaan 

en heeft zij de benaming in het wetsvoorstel gewijzigd. Vrouwelijke functionarissen 

kiezen momenteel voor verschillende opties: ofwel Mevrouw de Ombudsman  

(Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam) of Ombudsvrouw (Europese Ombudsvrouw).
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3.2 wettelijk kader

Schematisch weergegeven zien de formele rol, positie en bevoegdheden van de (lokale) 

ombudsman in Nederland er als volgt uit:

Formele rol en bevoegdheden van de Nederlandse Ombudsman anno 2019 [34]

Formele rol:  
twee typen onderzoek en ‘tussenkomst’ 

Bevoegdheden

1) Onderzoek instellen n.a.v. schriftelijk 
verzoek naar gedraging van het be-
treffende bestuursorgaan
(Primair vanuit het oogpunt van de be-
scherming van de individuele bestuurde 
en secundair vanuit het oogpunt van  
verbetering van de wijze waarop de  
overheidsdienst functioneert)

2) Onderzoek instellen uit eigen  
beweging naar gedraging van het  
betreffende bestuursorgaan
(Vanuit het oogpunt van verbetering  
van de wijze waarop de overheidsdienst 
functioneert).

3) ‘Tussenkomst’ / interventie
(Op grond van artikel 9:23 sub l Awb 
hoeft de ombudsman geen onderzoek in 
te stellen – danwel mag hij een ingesteld 
onderzoek staken – indien na zijn tus-
senkomst alsnog tegemoet is gekomen 
aan de grieven van degene die zich tot de 
ombudsman heeft gewend. Hoewel dit 
daarmee niet expliciet een bevoegdheids-
toekenning aan de ombudsman betreft, 
ontlenen in de praktijk ombudsmannen 
hieraan de taak/bevoegdheid om te be-
middelen tussen overheid en degene die 
zich tot de ombudsman heeft gewend).

1) Verkrijgen van inlichtingen van het 
betreffende bestuursorgaan en het 
daarbij oproepen en horen van onder 
verantwoordelijkheid van het be-
stuursorgaan werkzame personen

2) Verkrijgen van schriftelijke stukken 
van het betreffende bestuursorgaan

3) Inschakelen van deskundigen

4) Instellen van een onderzoek ter  
plaatse en het daarbij toegang ver-
krijgen tot elke plaats 
(m.u.v. een woning zonder toestemming 
van de bewoner)

5) Opstellen van een rapport met bevin-
dingen, een oordeel en aanbevelingen, 
op welke aanbevelingen het betref-
fende bestuursorgaan gemotiveerd 
dient te reageren

6) Rapporteren aan de instantie door 
wie de ombudsman is ingesteld

7) De politie inschakelen om personen 
die de ombudsman wil horen maar 
die niet verschijnen toch te kunnen 
horen
(deze bevoegdheid is exclusief voorbehou-
den aan de Nationale Ombudsman)
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Lerende overheid

Niet alleen individuele belangen worden dus door de ombudsman beschermd; ook de 

mogelijke verbetering van de wijze waarop de overheidsdienst functioneert, kan onder 

de loep worden genomen [36]. Dat is een nadrukkelijke én belangrijke taak van de  

(lokale) ombudsman: op die wijze wordt niet alleen stilgestaan bij een enkele casus, 

maar bij de verbetering van het overheidsfunctioneren in algemene zin. Vandaar dat 

ombudsmannen niet alleen 

naar aanleiding van een klacht 

onderzoek mogen doen, maar 

ook op eigen initiatief (Wno 

[56]). De ombudsmannen heb-

ben hierbij de vrijheid te bepa-

len óf en op welke terreinen zij 

dit doen.

Toetsing aan ‘behoorlijkheid’

Volgens de wetgever gaat de 

toets van de ombudsman niet 

om de vraag of de afweging 

van alle aan de orde zijnde 

belangen op juiste wijze heeft 

plaatsgevonden, maar om de feitelijke vraag of de overheid zich tegen de bestuurde op 

al dan niet behoorlijke wijze heeft gedragen [36]. Doelmatigheidstoetsing is in dat ver-

band niet aan de orde en rechtmatigheidstoetsing evenmin, aldus de wetgever [36]. 

Deze behoorlijkheidstoetsing is verankerd in artikel 9:27 lid 1 van de Algemene wet 

bestuursrecht.

Onderzoek naar de behoorlijkheid staat dus centraal. Dat gaat verder dan toetsing aan 

de beginselen van behoorlijk bestuur (rechtmatigheid): het kan zijn dat bij het nemen 

van een beschikking de afweging van alle belangen op zichzelf juist is gemaakt en dat 

de overheid bij de gevolgde procedure ook niet in strijd met de wet of een beginsel van 

behoorlijk bestuur heeft gehandeld, maar dat toch de vraag rijst of de overheid zich 

tegen de betrokkene wel behoorlijk heeft gedragen [36]. Daarnaast kan de ombudsman 

ook in gevallen waarin geen beschikking is genomen onderzoeken of de overheid zich 

tegen een betrokkene behoorlijk heeft gedragen [36].

De behoorlijkheidstoets is door de Nationale Ombudsman en lokale ombudsmannen 

uitgewerkt in 4 kernwaarden met bijbehorende 22 vereisten waar een behoorlijke 

overheid aan moet voldoen. Deze kernwaarden en eisen zijn neergelegd in de ‘behoor-

lijkheidswijzer’ [85]. De kernwaarden zijn:

‘Open en duidelijk’ ‘Respectvol’
‘Betrokken en 

oplossingsgericht’
‘Eerlijk en 

betrouwbaar’

De Nationale Ombudsman behoort als functionaris tot 

de Hoge colleges van Staat. Sinds 1 april 2015 wordt de 

functie vervuld door Reinier van Zutphen, de 5e Nationale 

Ombudsman (waarnemers uitgezonderd). De benoeming 

van Guido van Woerkom als Nationale Ombudsman in 

2014 ging niet door omdat hij zich terugtrok; er ontstond 

ophef n.a.v. zijn eerdere uitspraken over Marokkaanse 

taxi-chauffeurs en over een vertrekregeling bij zijn vorige 

werkgever anwb. Van Woerkom gaf zelf aan dat hij van 

oordeel was dat het handelen van de Nationale Ombuds-

man boven elke twijfel verheven dient te zijn.
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Beperking van de rol en bevoegdheid

Tot slot: nadrukkelijk is bepaald dat de ombudsman geen rol en bevoegdheid heeft ten 

aanzien van de rechterlijke macht [36]. De motivering van de wetgever is daarbij dat 

het afbreuk zou doen aan de onafhankelijkheid van de rechter – één van de pijlers van 

het Nederlandse staatsbestel – indien een buiten de rechterlijke organisatie staande 

functionaris de bevoegdheid zou krijgen onderzoek in te stellen naar het optreden van 

de rechter en daarop kritiek uit te oefenen [36]. Ook het oordelen over de wetgevende 

macht is grotendeels onttrokken aan de competentie van de ombudsman: hij mag niet 

oordelen over gedragingen van de Kamers der Staten-Generaal vanwege de bijzondere 

staatsrechtelijke betekenis van die organen [36]. Vanwege dezelfde reden zijn gedra-

gingen van de persoon die het Koninklijk gezag uitoefent, de Raad van State en de 

Algemene Rekenkamer van zijn competentie uitgezonderd [36]. Niet uitgezonderd 

overigens zijn handelingen van individuele ministers [56].

De reikwijdte van de ombudsman is verder beperkt tot het (door de centrale) overheid 

gevoerde bestuur [36]. Aangelegenheden van algemeen beleid, aangelegenheden be-

treffende algemeen verbindende 

voorschriften (wetten) en aangelegen-

heden ten aanzien waarvan een on-

herroepelijke rechterlijke of andere 

– administratiefrechtelijke – uitspraak 

is gedaan of waartegen een adminis-

tratiefrechtelijke voorziening open-

staat zijn uitgesloten (Wno [56]). 

De bevoegdheden van de ombudsman zijn expliciet gericht op het faciliteren van zijn 

informatiepositie zodat de ombudsman op goede wijze zijn onderzoek kan verrichten. 

Ze bieden echter geen handelingsperspectieven voor het ‘afdwingen’ van verbeteringen 

op beleid of correctie van de onbehoorlijke gedraging. De ombudsman moet het in die 

zin vooral hebben van gezag: formele doorzettingsmacht is hem niet toegekend. 

“Als een beslissing onderdeel is van een politieke 

keuze, dan ga ik er niet over. Als het een uitvloeisel 

is van een onbehoorlijke gedraging, dan wel!”

Lokale Ombudsman
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3.3  trends: over ongelijkheid, individualisering,  
decentralisatie en meervoudigheid

Sinds de introductie van de Nationale Ombudsman in de jaren ‘80 is de samenleving 

waarin de ombudsmannen functioneren behoorlijk aan verandering onderhevig.  

We noemen een aantal relevante ontwikkelingen:

Ongelijkheid

•   Uit een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (2017) [24] blijkt dat burgers 

in Nederland over meer hulpbronnen zijn gaan beschikken, hun leefsituatie is ver-

beterd en we behoren tot de gelukkigste landen ter wereld (Bijl et al. [24]). Tegelijker-

tijd groeit de maatschappelijke ongelijkheid in Nederland, niet alleen door inkomens-

ongelijkheid, maar ook door ontwikkelingen als digitalisering die kwetsbaren in de 

samenlevingen extra kwetsbaar maken. Uit het jaarverslag van de Raad van State 

[28] blijkt dat de complexiteit van de wet- en regelgeving daarbij de afgelopen jaren 

ook toeneemt, onder meer door deconcentratie (waaronder decentralisatie) en toe-

nemende sturingsdrang. Uit de rijksbrede trendinventarisatie van 2012 [31] blijkt 

dat de nieuwe scheidslijn in de samenleving wordt gevormd door verschil in oplei-

dingsniveau en intellectuele capaciteiten. Uit voornoemd jaarverslag van de Raad 

van State blijkt tevens dat zich daarbij geleidelijk het besef opdringt dat burgers 

niet altijd de berekenende personen zijn die zij in de regelgeving vaak worden ver-

ondersteld te zijn. Het zijn mensen die niet steeds handelen naar wat zij weten dat 

hun belang is, die formulieren niet snappen, die de complexiteit van de regelgeving 

niet kunnen volgen en die fouten maken zonder dat dit onmiddellijk van kwaad-

willigheid getuigt.

Individualisering

•   Uit de rijksbrede trendinventarisatie van 2013 [32] blijkt dat er sprake is van frag-

mentatie, detraditionalisering en deïnstitutionalisering. Mensen maken zich verder 

los van bestaande maatschappelijke instituties. De individualisering zet verder 

door, mede door technologische ontwikkelingen. Deze individualisering is vooral 

een zaak van detraditionalisering: mensen zijn losgekomen van gezaghebbende 

tradities en vaste waardepatronen en zien zichzelf als ontwerpers en uitvoerders 

van hun eigen leven. Risico-reductie wordt daarbij steeds belangrijker, waarbij op 

dat vlak burgers wel weer nadrukkelijk naar de overheid kijken: “Mensen accepteren 

in afnemende mate dat ze risico’s lopen. Er ontwikkelt zich een maatschappij waarin ’pech 

moet weg’ de leidende gedachte is. Daarbij past dat mensen druk uitoefenen op de overheid 

om maatregelen te nemen om risico’s te reduceren. Schade moet worden voorkomen en als 

dat niet lukt, dan verlangt men compensatie.” De rijksoverheid geeft aan [31] dat qua 

trends en ontwikkelingen de verwachtingen van burgers ten opzichte van over-

heidsprestaties in algemene zin groter zijn geworden, maar burgers willen tegelij-

kertijd minder overheidsbemoeienis.



25De ombudsman in context

Decentralisatie

•   Volgens de Overall Rapportage Sociaal Domein 2017 [33] zijn steeds meer taken in het 

Sociaal Domein gedecentraliseerd. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor 

Jeugdzorg, Werk & Inkomen en Zorg aan langdurig zieken en ouderen. Sommige 

problemen kunnen mensen niet zelf of met de hulp van hun eigen omgeving op-

lossen. Zij krijgen vaak steun van de overheid en zijn dan gebruikers van een (indi-

viduele of algemene) voorziening in het sociaal domein. In 2016 maakten ongeveer 

2 miljoen mensen uit 1,8 miljoen huishoudens gebruik van een of meerdere voor-

zieningen uit het sociaal domein. Nederlanders zijn blijvend kritisch over de  

decentralisaties in het sociaal domein: “Sinds 2014 is ongeveer de helft van de bevol-

king van mening dat ‘de nadelen (veel) groter zijn dan de voordelen’ (Dekker et al. 2018 [25]). 

Vaak genoemde minpunten zijn de doorgevoerde bezuinigingen, het gebrek aan deskundig-

heid of capaciteit bij gemeenten en de als onrechtvaardig ervaren verschillen tussen gemeen-

ten. Recent geven mensen aan dat het lastig is om de weg te vinden naar de ondersteuning”. 

Meervoudigheid

•   Publieke waarde wordt steeds meer gecreëerd in een samenspel tussen markt, 

overheid en maatschappij. Glokalisering, sociaal ondernemerschap en burger-

participatie zijn enkele voorbeelden van ‘nieuwe’ thema’s binnen de driehoek.  

Dit vraagt volgens Van der Steen, Scherpenisse en Van Twist [19] om meervoudig 

sturen door de overheid. Volgens Van der Steen, Scherpenisse, Haier, Gerwen en 

Kruitwagen [18] verschuift het handelingsperspectief voor de overheid daarbij naar 

“een combinatie van ambitie, grote interventies om richting te geven en kleine interventies 

om het maatschappelijk initiatief een steun in de rug te bieden”. Het vraagt om “een over-

heid die vaardig is in het combineren van klassieke rollen van de overheid (rechtmatig,  

presterend) met nieuwe rollen (netwerkend, participerend en faciliterend)”. 
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In dit hoofdstuk vergelijken we de ombudsman in internationaal perspectief. Is in  

andere landen of verbanden ook sprake van een ombudsman, hoe is dat geconstrueerd 

en welke verschillen met Nederland zijn zichtbaar? Ook kijken we naar de nationale 

concurrentie: hoe verhouden de nationale en de lokale ombudsman zich tot elkaar en 

tot thematische ombudsmannen?

4.1  internationale vergelijking

Wie denkt dat ‘ombudsman’ een typisch Nederlands fenomeen of term is komt bedro-

gen uit. In ruim 140 landen over de hele wereld is een ombudsman actief. Niet alleen 

in westerse of Europese landen: ook Peru [76], Jamaica [93] en Bahrain [88] beschikken 

bijvoorbeeld over een ombudsman. Net als landen als China (Thompson [21]), Turkije [92] 

en Rusland [45] overigens. En ook de Europese Unie kent een eigen ombudsman [89].

In deze paragraaf zoomen we ter vergelijking in op de rol, bevoegdheden en institutio-

nele context van de ombudsman in een aantal andere landen en interstatelijke ver-

banden. We kiezen daarbij voor de ombudsman in Zweden (ombudsman sinds 1809), 

de Europese Unie (ombudsman sinds 1993) en België (ombudsman sinds 1995). Zweden 

kiezen we omdat dit de bakermat is van ombudsmannen zoals wij deze vandaag de 

dag kennen. De Europese Unie wordt uitgelicht omdat dit een ombudsman betreft in 

interstatelijk verband: het is interessant om de overeenkomsten en verschillen met 

statelijke ombudsmannen te bekijken. België kiezen we tot slot vanwege het feit dat  

in België sprake is van een gepolariseerde gewestelijke omgeving die effect heeft op  

de invulling van de ombudsman (zo is bij wet bepaald dat sprake is van een Frans-

talige en een Nederlandstalige Federale Ombudsman [58]) en dit – als uit vergroting – 

interessant is in het kader van de verhouding tussen de verschillende ombudsmannen 

in Nederland.

Zweden

Zweden is, sinds in 1809 het Zweedse parlement een parlementaire ombudsman aan-

stelde, de bakermat van de ‘Ombudsman’ zoals wij deze vandaag de dag kennen. De 

benoemingsduur is vastgesteld op 4 jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming [40]. 

De ombudsman houdt toezicht op in de wet omschreven publieke organisaties/ 

functionarissen en bewaakt dat deze organisaties/functionarissen zich aan wet- en 

regelgeving houden en op een goede wijze hun publieke macht uitoefenen [43]. 

De omschreven publieke organisaties/functionarissen zijn onder andere staats- en 

gemeentelijke autoriteiten, maar ook individuele ambtenaren. Er gelden uitzonderingen 

voor leden van het parlement, de regering en leden van gemeentelijke of provin ciale 

volks vertegenwoordigende organen. Ook is bepaald dat een ombudsman niet is  

onderworpen aan het toezicht van andere ombudsmannen [43]. 

De Zweedse ombudsman kent een aantal hoofdtaken. Zo is het aan hem om ervoor te 

zorgen dat rechtbanken en overheidsinstanties tijdens hun activiteiten gehoor geven 

aan hetgeen in The Instrument of Government (grondwet) is bepaald over objectiviteit 

en onpartijdigheid en dat de fundamentele rechten en vrijheden van burgers niet wor-
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den aangetast door het openbaar bestuur [45]. Ook het verhelpen van tekortkomingen 

in de wetgeving is een taak: als de ombudsman bij de uitoefening van zijn toezicht-

werkzaamheden aanleiding ziet om wetgeving of enige andere maatregel door de 

staat aan de orde te stellen, kan de ombudsman dergelijke opmerkingen bij de Riksdag 

indienen [46]. Tot slot fungeert de ombudsman als ‘nationaal preventief mechanisme’ 

in overeenstemming met het facultatief protocol van 18 december 2002 bij het Verdrag 

tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of be-

straffing [47]. 

De bevoegdheden in Zweden variëren van het opvragen van informatie bij autoriteiten 

(in combinatie met het opleggen van dwangsommen om dit te bewerkstelligen [41])  

tot het toegang krijgen tot de archieven en andere documenten van rechtbanken [41]. 

De ombudsman mag daarnaast een mening geven over de vraag of een maatregel  

van een autoriteit of een ambtenaar de wet- en regelgeving overtreedt of anderszins 

onjuist of ongepast is en heeft als taak bevordering van een uniforme en passende 

toepassing van de wet [48]. Er wordt gerapporteerd aan het parlement [54].

Zweden kent geen decentrale ombudsmannen. De centrale ombudsman vervult tevens 

de rol van ombudsman ten aanzien van decentrale overheden [44]. Wel wordt deze rol 

door meerdere functionarissen ingevuld, in die zin dat er één ‘Chief Parliamentary 

Ombudsman’ en drie ‘Parliamentary Ombudsmen’ worden benoemd [43].

De Europese Unie

De historie van de ombudsman van de Europese Unie gaat uiteraard minder verder 

terug dan in Zweden, aangezien de Europese Unie pas in 1993 is opgericht bij het  

Verdrag van Maastricht. De ombudsman van de Europese Unie is door middel van  

datzelfde verdrag in het leven geroepen. 

De ombudsman van de eu wordt benoemd door het Europees Parlement [55] voor een 

periode van vier jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. De ombudsman neemt  

kennis van klachten van burgers van de Unie over gevallen van wanbeheer bij het  

optreden van de instellingen, organen of instanties van de Unie, met uitzondering  

van het Hof van Justitie van de Europese Unie bij de uitoefening van zijn gerechtelijke 

taak. Hij doet naar aanleiding van deze klachten onderzoek en brengt verslag uit, ten-

zij de vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken of 

hebben uitgemaakt. 

Daarnaast kan de ombudsman op eigen initiatief onderzoek doen naar en verslag uit-

brengen over wanbeheer bij het optreden van de instellingen, organen of instanties 

van de Unie, met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie, tenzij de 

vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken of hebben 

uitgemaakt.
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Instellingen en organen zijn verplicht alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en 

inzage te bieden in alle gevraagde stukken [42]. Daarnaast zijn ambtenaren en andere 

personeelsleden van communautaire instellingen en organen verplicht te getuigen.  

De bevoegdheden zijn ook van toepassing op de individuele lidstaten. De autoriteiten 

van de lidstaten zijn namelijk gehouden op verzoek van de Ombudsman via de Per-

manente Vertegenwoordigingen van de lidstaten bij de Europese Gemeenschappen 

alle informatie te verstrekken die licht kan werpen op gevallen van wanbeheer door  

de communautaire instellingen of organen.

De Ombudsman kan naar aanleiding van zijn onderzoek bij het Europees Parlement 

en de betrokken instelling of het betrokken orgaan een verslag indienen. Hij kan daar-

in aanbevelingen doen. Aan het einde van elke jaarlijkse zitting legt de Ombudsman 

het Europees Parlement een verslag voor met het resultaat van zijn onderzoeken.

De ombudsman heeft geen rol, taak en bevoegdheden en aanzien van het acteren van 

nationale instituties. Wel zijn de autoriteiten van de lidstaten gehouden op verzoek van 

de Ombudsman alle informatie te verstrekken die licht kan werpen op gevallen van 

wanbeheer door de communautaire instellingen of organen. Daarnaast wordt er samen-

gewerkt met de Nationale Ombudsmannen (in de vorm van ‘parallelle onderzoeken’) 

[90] en is er een Europees netwerk voor Ombudsmannen, dat als doel heeft de rechten 

te beschermen van eu-burgers en personen die aan eu-recht onderworpen zijn [89]. 

 

België

Recenter dan de ombudsman van Zweden en de Europese Unie, is in 1995 de ombuds-

man van België ingesteld [57]. Er zijn daarbij twee federale ombudsmannen die optreden 

als ‘de federale Ombudsman’: een Nederlandstalige en een Franstalige [58]. Benoemd 

door het parlement van België [59] heeft de ombudsman een benoemingsduur van  

6 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming [59]. 

Het is aan de ombudsman om klachten te onderzoeken over de werking van de fede-

rale administratieve overheden en naar aanleiding daarvan verslag uit te brengen en 

aanbevelingen te doen. Op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers kan 

ook onderzoek worden ingesteld naar de werking van de federale administratieve 

diensten die ze aanwijst. Tot slot worden meldingen onderzocht van veronderstelde 

integriteitschendingen in de federale administratieve overheden door haar personeels-

leden [58].

Emily O’Reilly is sinds 2013 in functie als Europese Ombudsvrouw. Deze voormalige 

Ierse journaliste heeft als motto dat de Europese Unie al een hoog administratief  

niveau heeft, maar dat zij in termen van overheidsbestuur en in haar interactie  

met burgers de ‘gouden standaard’ moet stellen. Zo gaf ze voormalig Commissie-

voorzitter José Manuel Barroso ervan langs toen hij zijn adresboekje meenam naar 

Goldman Sachs, opende ze een diepgravend onderzoek naar de omstreden benoeming 

van topambtenaar Martin Selmayr en sprak ze publiekelijk schande van ecb-voorzitter 

Mario Draghi, die naast zijn openbare functie ook lid is van de omstreden ‘Groep van 30’ 

(Follow the Money, 11 jan 2019, “Deze vrouw is het geweten van Brussel” [78]). 
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Om deze taken goed te kunnen verrichten kunnen de ombudsmannen ambtenaren of 

diensten waaraan zij in het kader van hun opdracht vragen richten, een dwingende 

termijn opleggen voor het beantwoorden van deze vragen [61]. Zij mogen tevens ter 

plaatse alle vaststellingen doen en zich alle bescheiden of inlichtingen doen meedelen 

die zij nodig achten en alle betrokken personen horen. De personen die uit hoofde van 

hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, worden 

van hun plicht tot geheimhouding ontheven in het raam van het door de ombuds-

mannen ingestelde onderzoek [61].

De ombudsmannen kunnen zich door deskundigen laten bijstaan en naar aanleiding 

van een onderzoek kunnen zij elke aanbeveling die zij nuttig achten richten tot de 

administratieve overheid [61]. Ook de Belgische ombudsmannen rapporteren. Elk jaar 

richten de ombudsmannen een verslag over hun activiteiten tot de Kamer van volks-

vertegenwoordigers. Zij kunnen bovendien driemaandelijkse tussentijdse verslagen 

uitbrengen, indien zij het nuttig achten [63]. 

Decentrale ombudsmannen zijn ook in België een bekend fenomeen; zo zijn er bij-

voorbeeld de Ombudsman van Brugge [74] en de Ombudsman van Elsene [65].

Internationale vergelijking tussen Nederland en Zweden, de Europese Unie en België

In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen de rol, taak en bevoegd-

heden van de ombudsman in Nederland en in de hiervoor besproken landen en inter-

statelijke verbanden. Daarbij wordt qua volgorde in de tabel de chronologische volg-

orde van ontstaan aangehouden (Zweden 1809, Nederland 1981, Europese Unie 1993 

en België 1995). De afwijkingen ten opzichte van Nederland zijn rood gearceerd.

Internationale vergelijking rol, positie en bevoegdheden Ombudsman  
tussen Nederland en Zweden, de Europese Unie en België

Zweden Nederland eu België

Rol t.a.v. acteren  
wetgevende macht?

Ja Nee Ja Nee

Rol t.a.v. acteren  
uitvoerende macht?

Ja Ja Ja Ja

Rol t.a.v. acteren  
rechterlijke macht?

Ja Nee Nee Nee

Rol t.a.v. acteren  
decentrale machten?

Ja Ja / Nee. De 
Nationale Om-
budsman is 
bevoegd tenzij 
er een ombuds-
man of -com-
missie op lokaal 
niveau actief is

Nee1 Nee

1 In die zin dat de Europese Ombudsman geen rol, taak en bevoegdheid heeft ten aanzien van 
het acteren van nationale instituties.
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Internationale vergelijking rol, positie en bevoegdheden Ombudsman  
tussen Nederland en Zweden, de Europese Unie en België

Zweden Nederland eu België

Rol t.a.v. acteren semi-
publieke organisaties?

Nee Nee Nee Nee

Rol t.a.v. acteren  
private organisaties?

Nee Nee Nee Nee

Is er sprake van decen-
trale ombudsmannen?

Nee Ja Ja Ja

Bijzondere rol, taak  
en/of bevoegdheid:

1.  Waken over objec-
tiviteit en onpar-
tijdigheid recht-
spraak

2.  Signaleren tekort-
komingen in wet-
geving

3.  Beschermen fun-
damentele rech-
ten en vrijheden 
/ zijn van preven-
tief mechanisme 
tegen foltering

4.  Rol van (buitenge-
woon) openbaar 
aanklager

Nee Nee Onderzoe-
ken van 
vermeende 
integriteits-
schendingen 
door over-
heidsperso-
neel

In de tabel valt op dat de ombudsman in Zweden en in de Europese Unie een rol heeft 

ten aanzien van de wetgevende macht. In Nederland is de wetgevende macht groten-

deels uitgezonderd van het oordeel van de ombudsman, alleen ten aanzien van het 

handelen van individuele ministers is de ombudsman bevoegd [36]. Ook opvallend is 

dat in Zweden de ombudsman zelfs een rol heeft ten opzichte van de rechterlijke 

macht: expliciete taak van de Zweedse ombudsman is het waken over de objectiviteit 

en onpartijdigheid van de rechtspraak. Ook dit is in Nederland uitgezonderd.

Als het gaat om het oordelen ten opzichte van decentrale machten en de aanwezig-

heid van decentrale ombudsmannen zien we dat het hybride systeem dat Nederland 

kent (de Nationale Ombudsman is bevoegd tenzij er een ombudsman of -commissie 

op lokaal niveau actief is) in andere landen niet gevolgd wordt. Ofwel de centrale  

ombudsman is bevoegd op decentraal niveau en er zijn geen lokale ombudsmannen 

(Zweden), ofwel de centrale ombudsman is niet bevoegd op decentraal niveau en er 

zijn lokale ombudsmannen (Europese Unie en België). In de volgende paragraaf komen 

we terug op de effecten van deze uitzonderingssituatie in Nederland. 

Net als in Nederland, is ook in Zweden, de Europese Unie en België de ombudsman 

niet bevoegd ten aanzien van semipublieke of private partijen. 
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Tot slot valt een aantal specifieke taken van de ombudsman op. Naast de hiervoor al 

benoemde taak van het waken over de onpartijdigheid en objectiviteit van de recht-

spraak van de Zweedse ombudsman, heeft deze ook als taak het signaleren van tekort-

komingen in de wetgeving, het beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden /  

het zijn van preventief mechanisme tegen foltering en het zijn van (buitengewoon) 

openbaar aanklager. Uit een brief van de Nederlandse ministers van Buitenlandse Za-

ken en Justitie (Verhagen en Hirsch Ballin) blijkt dat dit een taak is die in Nederland is 

neergelegd bij diverse toezichthouders, zoals de diverse commissies van toezicht op 

justitiële instellingen, de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming en de 

Inspectie voor sanctietoepassing [37]. Een bijzondere taak van de Belgische ombudsman 

is het onderzoeken van vermeende integriteitschendingen door overheidspersoneel.

We zien hiermee – vooral waar het gaat om het hebben van een rol ten aanzien van de 

wetgevende en/of rechterlijke macht – een aantal fundamentele verschillen tussen de 

ombudsmannen in de verschillende landen en interstatelijke verbanden. Desalniette-

min blijft het op verzoek van een bestuurde en/of uit eigen beweging doen van onder-

zoek naar de gedragingen van (bestuurs)organen in alle onderzochte landen en inter-

statelijke verbanden de essentie van de rol en taak van de ombudsman. Ook de bevoegd-

heden die ombudsmannen 

krijgen, komen daarbij op 

hoofdlijnen sterk overeen. 

Deze rol- en taakopvatting en 

toegekende bevoegdheden 

sluiten ook aan bij de in 2019 

in Venetië door de European 

Commission for Democracy 

Through Law (Venice Commis-

sion) vastgestelde Principles on 

the Protection and Promotion of 

the Ombudsman Institution  

[26 & 96].

De verschillende keuzes die door de betreffende landen en de eu gemaakt werden in 

het oprichten van het instituut van ombudsman roepen de vraag op of er sprake is  

van een ‘best practice’. Heeft de Zweedse ombudsman bijvoorbeeld een betere positie 

omdat hij ook een rol heeft ten aanzien van de wetgevende en rechterlijke macht?  

Ons inziens is dit een vraag die zich niet zo makkelijk laat beantwoorden. Immers, 

naast bevoegdheden is ook de context van de ombudsman, en de rolinvulling van de 

persoon zelf, van invloed op diens functioneren. Wel kunnen we dus constateren dat 

er verschillen bestaan in de toekenning van bevoegdheden en de aanwezigheid van 

decentrale ombudsmannen.

The Venice Principles

In 25 uitgangspunten heeft de Venice Commission de 

standaard gezet voor een onafhankelijke en internatio-

nale blik op het instituut Ombudsman. Deze uitgangs-

punten zijn analoog aan de Paris Principles, die hetzelfde 

doen voor mensenrechteninsituten. De Venice Principles 

spelen een sleutelrol in het beschermen van bestaande 

ombudsmannen die worden bedreigd, bieden waar nodig 

richtlijnen voor verbetering en geven een raamwerk voor 

nieuwe ombudsvoorzieningen. 
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4.2  nationale concurrentie

In Nederland is sprake van een ombudsman op nationaal niveau en van ombuds-

mannen op decentraal niveau. Overigens is het daarbij ook mogelijk dat een decen-

trale overheid gebruik maakt van de ombudsvoorziening van een andere decentrale 

overheid, dan wel dat men samen gebruik maakt van een gezamenlijke ombudsvoor-

ziening (wno [56]).

In de praktijk werken de Nationale Ombudsman en de lokale ombudsmannen met 

enige regelmaat samen. Zo hebben de Nationale Ombudsman en de lokale ombuds-

man van Rotterdam gezamenlijk onderzoek gedaan en gezamenlijk een rapport  

uitgebracht naar aanleiding van de aanhouding van 326 Feijenoord-supporters op  

21 februari 2016 [82]. En geven zij in de gesprekken die wij met hen gevoerd hebben 

aan elkaars bevoegdheden in specifieke gevallen te ‘lenen’, hetgeen onderling in de 

betreffende casus dan schriftelijk wordt vastgelegd.

Zo harmonieus als dit kan gaan blijkt in de praktijk ook met enige regelmaat wat 

‘strijd’ te ontstaan. Waar de decentrale ombudsman in principe ‘niet gaat’ over het 

optreden van centrale overheidsinstanties, vindt hij of zij daar met enige regelmaat 

wel iets van als het gaat om de behandeling van burgers van ‘zijn of haar stad’, zo 

wordt tijdens de gesprekken die wij met de lokale ombudsmannen gevoerd hebben 

duidelijk. De Nationale Ombudsman wordt daarbij door één van de lokale ombuds-

mannen als ‘concullega’ bestempeld. Los van deze kleine grensgevechten die betrok-

kenen soms voeren, verloopt de samenwerking over het algemeen harmonieus. Men 
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geeft aan elkaar nog verder te kunnen versterken door onderling af te stemmen wie 

wanneer waarnaar onderzoek doet. Dat kan de effectiviteit verder vergroten. Zo is er 

sprake van een ‘colom-overleg’ (Collegiaal Overleg Ombudsmannen) tussen de Nationale 

Ombudsman en verschillende lokale ombudsmannen.

Naast lokale ombudsmannen ontstaan er ook steeds meer ‘thematische’ ombudsman-

nen. Zoals eerder vermeld is de titel ombudsman in Nederland niet beschermd. Ieder-

een mag zich ombudsman noemen. Naast de ‘Ouderenombudsman’, de ‘Ombudsman 

Pensioenen’ en de ‘Nederlandse Loterij Ombudsman’ bestaan bijvoorbeeld ook de ‘Die-

ren Ombudsman van Den Helder’ [79] en de ‘npo Ombudsman’ [69].

Dergelijke, niet bij wet ingestelde, ombudsmannen zien toe op een specifiek thema. 

Vaak worden zij ingesteld door een semipublieke of private instelling om toezicht te 

houden op de taakuitoefening door de betreffende instelling. Zo is er een npo Om-

budsman. En is er de Ombudsman Pensioenen ingesteld door de Vereniging Bedrijfs-

takpensioenfondsen (vb) en de Stichting Ondernemingspensioenfondsen (opf). In de 

praktijk treedt – nu de bij wet ingestelde nationale ombudsmannen en lokale ombuds-

mannen niet bevoegd zijn ten aanzien van semipublieke of private organisaties – niet 

vaak een ‘dubbele competentie’ met mogelijke bijbehorende grensgevechten op. En 

ook ten aanzien van de thematische ombudsmannen is het adagium dat men elkaar 

kan versterken: zo zoekt de Nationale Ombudsman nadrukkelijk de samenwerking op 

met de Ombudsman Pensioenen als het gaat om pensioenvraagstukken zo werd ons 

in de gevoerde gesprekken duidelijk.

Figuur 1 [84]   Bij Nationale Ombudsman Aangesloten gemeenten (2019)

Aangesloten bij de Nationale ombudsman
Andere ombudsvoorziening

262 gemeenten aangesloten bij de Nationale ombudsman
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Wel levert de ‘wildgroei’ aan thematische ombudsmannen mild ongenoegen op bij de 

lokale ombudsmannen. Zij zouden graag enige vorm van bescherming van de titel 

zien, zodat helder is welke formele bevoegdheden een functionaris wel of niet tot zijn 

beschikking heeft. Ook de mogelijke devaluatie van het fenomeen ombudsman en 

daarmee een verminderde effectiviteit van hun eigen handelen, speelt daarbij een rol. 

Daarnaast kan dit voor de burger tot verwarring leiden.
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Figuur 2   Schematische weergave van het netwerk van de lokale ombudsman
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De ombudsmannen  

en hun omgeving 

aan het woord5
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In dit hoofdstuk staan we stil bij de praktijk. Dit doen we aan de hand van drie door de 

lokale ombudsmannen aangeleverde cases: de ombudsmannen vertellen over de aan-

pak die zij gekozen hebben in hun case en de ervaren grenzen van hun rol, positie en 

bevoegdheden. Van binnen naar buiten dus. Vervolgens staan wij stil bij wat de omge-

ving over deze ombudsmannen zegt aan de hand van interviews met een aantal be-

wust gekozen stakeholders. Wat zeggen zij over de rol, positie en bevoegdheden van 

de betreffende ombudsmannen. Zo kijken we ook van buiten naar binnen.

5.1   complexe cases en dilemma’s van ombudsmannen 

De ombudsmannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is gevraagd een case te 

beschrijven waarin zij tegen de grenzen van rol, positie en bevoegdheden aanliepen en 

hoe zij daar mee omgingen. Bewust is gevraagd naar een case waarin de ombudsman 

tegen deze grenzen aanliep, omdat we zicht wilden krijgen op de eventuele spanning 

die de betreffende ombudsman ervaart op dat vlak. Daarbij stelden we de vraag of het 

naar mening van de betreffende ombudsman wenselijk zou zijn geweest als in de be-

treffende case zijn rol, positie en/of bevoegdheden ruimer waren geweest en in hoe-

verre dat antwoord ook geldt voor andere cases die deze ombudsman voor zich krijgt. 

Tot slot is gevraagd waarom en hoe aanpassing van rol, positie en/of bevoegdheden 

zou kunnen leiden tot een beter resultaat.

Case ‘wanbetalersregeling’ van de Ombudsman Amsterdam 

Met het aantreden van een nieuwe bestuurder, vraagt het cak (uitvoerder van de wanbetalers-

regeling zorgverzekeringen) de ombudsman mee te denken over het oplossen van de uitzichtloze 

situatie waarin een groot deel van de mensen in de zogenaamde wanbetalersregeling verkeert. 

Op dat moment vallen bijna 300.000 mensen in de regeling, waarvan 24.000 Amsterdammers. 

Hoewel de regeling bedoeld was als tijdelijke stimulans om de zorgpremie te betalen, zal een 

groot deel van hen er met de bestaande voorzieningen niet uitkomen. De ombudsman metropool 

Amsterdam is niet bevoegd te oordelen over het handelen van het cak (dat is de nationale om-

budsman), maar vanwege de impact op een grote groep Amsterdammers, pakken wij de hand-

schoen op.

We starten een actie onderzoek. Het cak draagt de bsn’s van 15 Amsterdammers over en de 

ombudsman brengt in kaart wat de gemeente van deze mensen weet. Dit ging niet zonder slag of 

stoot, omdat veel gemeenteonderdelen ten onrechte van mening waren dat hun geheimhoudings-

plicht of de algemene privacyregelgeving zwaarder weegt dan de onderzoeksbevoegdheid van 

de ombudsman en de plicht om hem desgevraagd alle informatie te leveren ihkv een onderzoek. 

Nadat de privacy discussie is gewonnen, zijn ook het cjib en de Rijksbelastingdienst bereid 

voor deze vijftien mensen aan te geven wat de schulden zijn. Samen hebben zij 2 600.000 

schuld, alleen bij de overheidsorganisaties die we bevraagd hebben. Heel in het kort valt op dat 

10 van de 15 nooit in beeld zijn geweest bij (schuld)hulpverlening en dat de verschillende ge-

meenteonderdelen zich ieder voor zich met repressieve taken bezighouden. De 5 mensen die wel 

hebben aangeklopt bij de schuldhulpverlening zijn, door diverse toegangsbeperkingen, niet van 

hun problemen verlost. 
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Vervolgens gaan het cak en de ombudsman langs bij deze 15 mensen en wordt een externe 

schuldhulpverlener aangetrokken. Contact maken kost de nodige tijd. Uiteindelijk hebben we  

12 schuldenaren/familieleden daadwerkelijk bereikt en hebben we met 7 schuldenaren intensief 

persoonlijk contact. Anderhalf jaar later is één gezin volledig uit de schulden en worden vier 

gezinnen geholpen. Een ander gezin dat geen hulp wilde is op eigen kracht succesvol bezig om 

de schulden op te lossen. In zo’n 3 gevallen hebben we de indruk dat sprake is van misstanden 

zoals over bewoning, uitbuiting van arbeidsmigranten en lichte verwaarlozing van kinderen. 

Naast deze individuele aanpak, zijn er meerdere rode draden gevonden. De opvallendste 

hiervan zijn de gemeentelijke adressen waar grote aantallen wanbetalers bekend zijn (bijv. 

daklozenloket), onsamenhangend incassobeleid van de gemeente, niet oppikken van early war-

nings (o.a. beleningen bij Stadsbank van Lening, afwijzing bijstand, afwijzing kwijtschelding), 

misstanden zoals woonfraude en slechte bewindvoering. Voor deze rode draden hebben we ver-

schillende oplossingsrichtingen bedacht, waar we momenteel samen met de gemeente mee ex-

perimenteren. Daarnaast gaan we in een volgende ronde samen met de schuldhulpverleners in 

drie stadsdelen op huisbezoek. In ieder stadsdeel gaan we samen bij 50 mensen langs, om hen 

aan de juiste hulp (schuldhulp, maatschappelijk werk, ouderenwerk etc.) te krijgen. Het idee 

hierachter is om samen te leren, en om de ervaringen die in fase 1 zijn opgedaan te delen met de 

Amsterdamse schuldhulp, zodat de gemeente het daarna weer volledig terug kan nemen. 

Case ‘papieren inkomen’ van de Ombudsman Den Haag

Een mevrouw komt op het spreekuur van de ombudsman en geeft aan dat zij in de financiële 

problemen terecht is gekomen door de gemeente. Zij heeft te maken met het zogenaamde “pa-

pieren inkomen”. Mevrouw had een bijstandsuitkering (om niet) en wilde een eigen bedrijfje 

opzetten als fotografe. Aangezien zij talent heeft stimuleerde de gemeente dat en zij kreeg een 

bedrijfskrediet en een bijstandslening, een zogenaamde bbz-lening. De gedachte hierachter is 

dat als een bedrijf levensvatbaar is mevrouw uiteindelijk voor zichzelf en haar zoon kan gaan 

zorgen. Ze kreeg te weinig opdrachten en moest met het bedrijfje stoppen. De jaarrekening 

wordt conform de regels in het volgende jaar opgemaakt en de gemeente beoordeelt dan of de 

bedrijfsbeëindiging verwijtbaar was. Dat was hier niet het geval en de bijstandslening werd 

netjes omgezet naar een bijstand om niet. In de jaaropgave van de gemeente ziet mevrouw dat 

haar inkomen erg hoog is. Wat blijkt: in dat fiscale jaar heeft mevrouw niet alleen een reguliere 

bijstand ontvangen, maar heeft formeel ook de omzetting van de bbz-lening naar bijstand om 

niet plaatsgevonden. Omdat hiermee een lening wordt omgezet in gift, wordt dit opeens als 

inkomen voor ditzelfde jaar gerekend: het papieren inkomen. De grondslag van de toeslagen 

wordt aan de hand van het verzamelinkomen bepaald en mevrouw krijgt van de Rijksbelastin-

gen een aanslag vanwege te veel genoten toeslagen. Tot overmaat van ramp was zij net weer 

gestart met haar fotografie middels een nieuwe bbz-lening en herhaling dreigde. Dit was haar 

allemaal niet verteld door de gemeente, die overigens de training (die de nieuwe ondernemers 

krijgen bij een bbz-lening) had uitbesteed aan een derde partij. Het bedrijfskrediet, waar ze ook 

rente over moet betalen, en de toeslagen moet zij terugbetalen van een uitkering. Dat lukt niet. 

Er ontstaan andere schulden en ze kan haar zoontje niet meer goed onderhouden. 

De afdeling binnen de gemeente die belast is met de bbz houdt vast aan de schuldbekentenis 

die zij voor het bedrijfskrediet heeft getekend. Onderdeel van de training is de uitleg over de 
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fiscale werking, dus de gemeente gaat er van uit dat alle mogelijke gevolgen wel zijn uitgelegd. 

Daarnaast is niet het gevolg van gemeentelijke beleid, de gemeente heeft ‘gewoon’ de regels  

van de bbz goed uitgevoerd. Het is eigenlijk een Rijksprobleem, aangezien het probleem bij de 

Belastingdienst ontstaat. De afdeling belast met de – bijzondere – bijstand geeft aan dat bijzondere 

bijstand er niet is om schulden af te lossen. Ze weten nog wel wat geld uit een sociaal fonds te 

regelen voor haar zoon. Mevrouw had inmiddels ook begrepen dat de Nationale ombudsman in 

gesprek was met de staatssecretaris, maar er zit geen schot in de zaak.

Case ‘schuld door ex-echtgenoot’ van de Ombudsman Rotterdam 

Mevrouw A. is in 2015 gescheiden van haar gewelddadige ex-echtgenoot die haar met een 

schuld van 2 40.000 achterliet. Hij is met de noorderzon vertrokken. Zij waren in gemeenschap 

van goederen gehuwd. Uit het huwelijk zijn 2 kinderen geboren, die beiden lijden aan een stoor-

nis in het autistisch spectrum en daarvoor jeugdhulp krijgen. Mevrouw A. heeft zelf een goede 

baan met een vaste aanstelling. De schuldeisers richten zich op mevrouw A. en leggen loon-

beslag. Hierdoor kan zij de huur van de woning waar zij met de 2 kinderen woont niet meer 

betalen. Huisuitzetting dreigt. Via het wijkteam van de gemeente wordt in juni 2016 bijzondere 

bijstand (in de vorm van een lening) aan mevrouw A. toegekend voor het voldoen van de huur-

achterstand. Hierdoor is de huisuitzetting van de baan omdat de verhuurder instemt met het 

afblazen van de huisuitzetting. Het wijkteam koppelt aan de hulp de voorwaarde dat mevrouw 

zich aanmeldt bij de Kredietbank Rotterdam voor een schuldsaneringstraject. Mevrouw wordt 

aangemeld bij de Voedselbank en ontvangt wekelijks een voedselpakket. Daarnaast doet het 

wijkteam een aanmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming, die een onderzoek start.  

Dit mondt uit in een verzoek tot ondertoezichtstelling bij de rechter. De ots wordt afgewezen. 

Mevrouw A. is ontevreden over de Kredietbank en het schuldsaneringstraject. Zij heeft zelf 

een goed inzicht in haar financiële situatie en volgens haar wordt een aantal schulden over het 

hoofd gezien. Na deze onenigheid strandt het schuldsaneringstraject. In de tussenliggende peri-

ode is de huur niet betaald en de verhuurder dreigt opnieuw met huisuitzetting. Het wijkteam 

van de gemeente wil mevrouw niet meer helpen omdat het aan haarzelf te wijten zou zijn dat 

het schuldsaneringstraject is mislukt. Op dat moment, in de zomer 2016, meldt mevrouw A. 

zich bij de ombudsman. De huurschuld die voldaan moet worden om huisuitzetting te voor-

komen is 2 1.800 en de ombudsman verzoekt het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (fbnr) 

deze schuld te betalen. Dat doet het fbnr en na indringende verzoeken van het fbnr ziet de 

verhuurder af van huisuitzetting.

Voor ondersteuning van haar kinderen ontvangt mevrouw A. een persoonsgebonden budget 

om logeervoorziening voor haar kinderen (1 weekend per maand) mogelijk te maken. Dat logeer-

adres ligt in een andere gemeente dan de woonplaats van mevrouw en de kinderen. Dit levert 

problemen voor de kosten van het vervoer op. Na interventie van de (kinder)ombudsman wordt 

dit in het najaar 2016 alsnog geregeld. Mevrouw A. vraagt, mede op aandringen van haar 

werkgever, in december 2016 beschermingsbewind aan. De rechter benoemt een bewindvoerder 

die haar financiën zal beheren. De bewindvoerder lost de problemen van mevrouw A. niet op en 

zij breekt in januari 2018 met deze bewindvoerder. Direct na het beëindigen van de bewind 

voering legt de gemeente beslag op de inkomsten van mevrouw A. omdat de gemeente de bij-

zondere bijstand (lening) terugvordert.
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Mevrouw A. doet met behulp van een advocaat een aanvraag op grond van de Wet Sanering 

Natuurlijke personen (wsnp) bij de rechter in de hoop dat hierdoor de schuldeisers gedwongen 

zullen worden mee te werken aan een schone lei na ommekomst van 3 jaar. Die aanvraag 

wordt door de rechter afgewezen. Vervolgens vraagt mevrouw A. in de zomer 2018 haar eigen 

faillissement aan. Dit faillissement wordt in juni 2018 uitgesproken.

In de periode najaar 2016 – voorjaar 2018 is er geen contact meer tussen de ombudsman en 

mevrouw A. In juli 2018 dient mevrouw A. een klacht in over de gemeente. Zij klaagt erover dat 

de gemeente blijft doorgaan met het loonbeslag nadat het faillissement was uitgesproken. De 

ombudsman start een onderzoek. In januari 2019 dringt de faillissementscurator aan op een 

regeling met de schuldeisers. Als een dergelijke regeling niet tot stand komt, zal het faillisse-

ment worden opgeheven bij gebrek aan baten en zullen de schuldeisers wederom beslag op het 

loon van mevrouw A. leggen. Haar werkgever zal dit niet (opnieuw) accepteren en overgaan tot 

het ontslaan van mevrouw A. Mevrouw A. vraagt bij de gemeente een saneringskrediet bij de 

Kredietbank Rotterdam aan om een schuldenregeling mogelijk te maken. De Kredietbank wei-

gert dit, gelet op de hoogte van de schuld. De ombudsman vraagt de directeur van de Krediet-

bank Rotterdam om tussenbeide te komen. Dat is de stand van zaken in maart 2019.

In onderstaande tabel is op basis van de antwoorden van de ombudsmannen een ana-

lyse opgenomen van wat deze ombudsmannen zelf zien als problematisch aan hun 

huidige rol, positie en bevoegdheid, welke aanpassingen zij op dat vlak wenselijk zou-

den vinden en tot welk resultaat dat naar hun oordeel zou leiden.

Case Amsterdam Case Den Haag Case Rotterdam

Door ombudsman 
geschetste proble-
matiek t.a.v. de  
‘rol’/ ‘positie’

Ombudsman als ‘toetser 
achteraf’ of proactief 
met een actie-onder-
zoek wat veel tijd en 
energie kost.

Risico: de ombudsman 
stelt zich kwetsbaar op 
waardoor zijn positie 
onveilig wordt. 

Wetgeving veroorzaakt 
het probleem, de ge-
meente houdt zich aan 
de wet en de Nationale 
Ombudsman kan ook 
geen oplossing bewerk-
stellingen. 

Ombudsman kan alleen 
op microniveau inter-
veniëren en geen lang-
durige en probleemop-
lossende ondersteuning 
aan burgers garanderen.

Door ombudsman 
geschetste proble-
matiek t.a.v. de  
‘bevoegdheden’

Niet alle gemeente-on-
derdelen zijn voldoende 
bekend met de bevoegd-
heden van de ombuds-
man waardoor relevante 
informatie niet wordt 
verstrekt (privacy).

De ombudsman is niet 
bevoegd ten aanzien van 
nationale instituties.

De ombudsman is niet 
bevoegd ten aanzien van 
nationale instituties.

De ombudsman is niet 
bevoegd ten aanzien van 
klachten over verhuur-
ders, disfunctionerende 
bewindvoerders en kan 
de gemeente niet laten 
afzien van terugvor-
dering van bijzondere 
bijstand en het leggen 
van loonbeslag of een 
saneringskrediet laten 
verstrekken.
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de ombudsmannen van Amsterdam en Den Haag 

aangeven dat het problematisch is dat de gemeentelijke ombudsman alleen bevoegd is 

ten aanzien van zijn eigen gemeente en niet ten aanzien van nationale instanties. De 

ombudsman van Rotterdam geeft aan dat de bevoegdheid ontbreekt ten aanzien van 

sommige betrokken partijen, zoals bewindvoerders. Beoogd effect van de door de om-

budsmannen voorgestelde aanpassingen is enerzijds verhoging van de snelheid in het 

beëindigen van discussies en tot een (afdwingbare) oplossing kunnen komen (om-

budsmannen van Amsterdam en Den Haag) en anderzijds het bieden van langdurige 

en probleemoplossende ondersteuning (ombudsman Rotterdam). De ombudsmannen 

zijn dus allemaal op zoek naar meer oplossingsgerichte instrumenten. 

Los van de verschillen of overeenkomsten in de beantwoording van de case-uitvraag, 

zien we een aantal vraagstukken terug die breder van aard zijn. Dit zijn dilemma’s die 

ook in de gesprekken met de verschillende ombudsmannen en andere respondenten 

aan de orde zijn gekomen; in de volgende paragraaf komen we daarop terug. Het gaat 

dan om:

• De rol van ‘toetser achteraf’ versus het ‘proactief te werk gaan in het kader van  

de aanpak van maatschappelijke problematiek’;

• De bevoegdheid om zelf oplossingen te forceren (doorzettingsmacht) en zo de  

problematiek in voorgelegde cases te beslechten;

• De rol en bevoegdheid van de gemeentelijke ombudsman ten opzichte van  

nationale instituties;

• De rol en bevoegdheid van de gemeentelijke ombudsman ten opzichte van private 

partijen; 

• Het verlangen naar meer draagvlak en steun van relevante actoren.

Case Amsterdam Case Den Haag Case Rotterdam

Door ombudsman 
voorgestelde aan-
passingen t.a.v. 
‘rol’/’positie’

In de gemeentelijke 
‘Verordening op de om-
budsman’ opnemen 
dat de gemeentelijke 
ombudsman een brede 
taakopvatting mag en 
moet volgen.

De formele rolverdeling 
en nauwe samenwer-
king tussen de gemeen-
telijke ombudsman en 
de Nationale Ombuds-
man moet voorzien in 
het ‘zetten van collec-
tieve druk’.

Een vorm van langdu-
rige en probleemoplos-
sende ondersteuning 
voor individuele burgers 
garanderen.

Door ombudsman 
voorgestelde aan-
passingen t.a.v.  
‘bevoegdheden’

Alle betrokken organisa-
ties in het publieke do-
mein informatie kunnen 
vragen.

Zelfstandig, met formele 
bevoegdheid en verant-
woording, een oplossing 
kunnen forceren.

Zelfstandig in kunnen 
grijpen als het toezicht 
op de kwaliteit van 
bewindvoerders tekort 
schiet.

Door ombudsman 
benoemd beoogd ef-
fect van de aanpas-
singen

Sneller met meer gezag 
discussies kunnen be-
eindigen.

Sneller tot (afdwingbare) 
oplossing kunnen  
komen.

Het bieden van zowel 
kortdurende interven-
ties als in complexe  
cases langdurige en  
probleemoplossende  
ondersteuning.
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Beeld van de lokale ombudsmannen ten aanzien van de verschillende stijlen

De lokale ombudsman van Amsterdam geeft aan dat hij netwerkt door bij iedere gele-

genheid contacten te leggen en telefoonnummers en e-mailadressen uit te wisselen 

met als uiteindelijke doel de spelers op het onvermijdelijke pad van leren te krijgen. 

Burgemeester en wethouders kijken met een zekere sportiviteit naar de lokale  

ombudsman. Soms benadert de lokale ombudsman de gemeente via een ‘o.g.b.-tje’  

(Operatie Gestrekt Been). De lokale ombudsman van Den Haag vindt het belangrijk om 

de klagende burger en gemeente bij elkaar te brengen dan wel de relatie (vertrouwen) 

te herstellen. Hij vraagt zich daarbij af wat effectief is voor de gemeenschap. Kom je 

met de belerende vinger of de uitgestrekte hand? Ze zijn een brug in het herstellen 

van vertrouwen en vertellen het verhaal achter de cijfers. De lokale ombudsman van 

Rotterdam ziet de rol van ombudsman als een ventiel in de democratische rechtsstaat. 

Als er iets mis gaat in de relatie tussen de burger en de overheid dan komt het ver-

trouwen op de tocht te staan en dan moet de burger ergens terecht kunnen; bij de om-

budsman. Zo ontvangt de ombudsman alle vormen van ongenoegen en soms is meer 

macht wenselijk, bijvoorbeeld in de vorm van bindend advies. 

De lokale biotoop is een gegeven en de ombudsmannen stemmen hun aanpak daarop 

af, zo geven ze aan. De lokale ombudsmannen geven aan dat het klimaat in Amsterdam 

politiek en activistisch is, in Rotterdam was het rauw en populistisch en in Den Haag 

is diplomatie van belang. Dit vraagt om laveren tussen het ambtelijke- en politieke  

netwerk in de rol van oliemannetje, duizenddingen doekje of als kritische vriend. 

Wensen en dilemma’s van de lokale ombudsmannen

De lokale ombudsman van Amsterdam geeft aan dat de gemeentelijke ombudsmannen 

zich wensen door te ontwikkelen naar een duurzaam en toekomstbestendig instituut. 

In de huidige informatiesamenleving gekenmerkt door individualisering, digitalisering 

en globalisering begeeft de politiek zich in een proces van horizontalisering. Het be-

drijfsleven past zich daaropaan maar de overheid blijft achter. De lokale ombudsman 

van Rotterdam merkt op dat burgers in de huidige participatiesamenleving veel zelf 

moeten regelen, op eigen kracht en dus zelfredzaamheid moeten zijn. Terwijl aan de 

andere kant de regelgeving ook complexer wordt. Tegenwoordig is de nadruk veel  

sterker komen te liggen op participatie. De lokale ombudsman ervaart deze complexi-

teit bij uitstek bij de schuldenproblematiek. Bij de overheid wil iedereen regisseur zijn 

maar niemand uitvoerder. Iedereen wil chief zijn, maar weinig mensen indian. De om-

budsman van Den Haag geeft aan dat er lokaal meer inhoudelijke kennis is en juist 

nationaal de toegang tot de ministeries en landelijke organisaties. Een nauwe samen-

werking met de Nationale Ombudsman met de focus op behoorlijk bestuur is nood-

zakelijk. De ombudsman is klachtbehandelaar en heeft de rol van kwaliteitsmanager 

van het gemeentelijk apparaat. Het doel blijft om de gemeente mee te krijgen in 

(duurzame) verandering van hun dienstverleningen in plaats van steeds (ad hoc) als 

conflictbemiddelaar op te treden. Burgers zijn verschillend, maar de gemeente biedt 

alleen maar processen. De burger wenst behoorlijkheid in geval van geschilbeslechting 

terwijl het proces ziet op de rechtmatigheidskant. Hier ontstaat een verschil in behoef-

ten: de burger wil graag fairplay en de gemeente equalplay.
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De lokale ombudsmannen wensen meer wettelijke grondslag voor interventies om 

een complex probleem waar burgers mee zitten ‘stop’ te kunnen zetten door bijvoor-

beeld een bindend advies te geven of zelfs een ‘noodrem’ met schorsende werking,  

zo geven zij aan. 

5.2   beelden uit de gevoerde gesprekken

Zoals eerder aangegeven hebben we de ‘omgeving van de ombudsmannen’ gevraagd 

te reflecteren op de rol, positie en bevoegdheid van de lokale ombudsman en met 

name wat zij daar in de praktijk van terug zien. We hebben onder meer gesproken met 

de Nationale Ombudsman en relevante vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de 

rechtelijke macht, de gemeenten en landelijke organisaties. Onderstaand komen zij 

aan het woord.

Een rol in het bureaucratisch systeem

De Nationale Ombudsman geeft desgevraagd aan dat ombudsmannen een onafhanke-

lijke en onpartijdige rol in het bureaucratisch systeem hebben. De lokale ombudsman 

is daarbinnen 2e-lijns klachtbehandelaar volgens de regels die de Algemene wet be-

stuursrecht stelt. Die regels bieden ruimte, dus belangrijk is dat de lokale ombudsman 

aan zijn bestuurders vraagt wat hij naar hun idee zou moeten doen en zo voor zijn 

eigen legitimatie zorgt. Verder is het belangrijk om als ombudsman na te denken over 

wat ‘behoorlijk overheidsgedrag’ is, want dat is de toetssteen. Daar mag nog wel wat 

meer eenduidigheid in komen bij gemeenten, volgens de Nationale Ombudsman. Van 

belang hierbij is de vraag: wat is nu het minimum waar je als gemeente aan moet vol-

doen in het kader van bijvoorbeeld de decentralisaties? Het advies van de Nationale 

Ombudsman luidt om er landelijke kaders van te maken. De controlerende werking 

van de gemeenteraad heeft ondersteuning en versterking nodig zo geeft de wethouder 

uit Rotterdam ook aan; checks and balances. De ombudsman is net zoals de Reken-

kamer een onderdeel van die checks and balances. Hij behandelt klachten en stelt 

rapportages op. Het is aan de ombudsman om via klachtenbehandeling en onder-

zoeken de onlogica van het systeem te laten zien.

Verder biedt de bureaucratie bepaalde voordelen ter bescherming van de burger: een 

oud-wethouder van Amsterdam geeft aan dat het nemen van formele besluiten waar-

tegen bezwaar en beroep open staat daar een voorbeeld van is. Als mensen bijvoor-

beeld mondeling aan het loket wordt medegedeeld dat zij niet in aanmerking komen 

voor de schuldsanering, dan ligt er geen vastgelegd besluit. Bezwaar of beroep is dan 

niet mogelijk en mensen kunnen niet aanvechten waarom ze niet toegelaten worden, 

terwijl dit noodzakelijk is om hen verder te helpen. Registratie van besluiten geeft ook 

een beter inzicht voor instanties om te leren.
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De opvatting van een directeur van de ge-

meente Den Haag sluit hierbij aan. Hij geeft 

aan dat de aanpak van schulden een enorm 

bureaucratisch proces is terwijl de mensen 

die het betreft het minst bureaucratisch 

kunnen denken. Zo zijn er 27 verschillende 

inkomensregelingen en 7 verschillende  

definities van inkomen. De toeslagen vormen 

slechts de top van de ijsberg; de problema-

tiek is vooral zo groot als gevolg van een 

woud aan regelingen.

De kracht van een netwerk

De Nationale Ombudsman benadrukt dat het er niet om gaat wíe er levert, maar om 

wát er wordt geleverd aan de burger. Een verbeterperspectief is meer de gezamenlijk-

heid op te zoeken bij vraagstukken door het ontwikkelen van een gezamenlijke agen-

da. Benut elkaar, is zijn advies. De Jeugdombudsman Den Haag voegt hier nog aan toe 

dat het doel is om vertrouwen in de overheid te herstellen door bemiddeling; het leer-

effect is een tweede doel. Een wethouder uit Rotterdam vindt dat een lerende omge-

ving van groot belang is maar ook dat leren lastig blijft in een politieke omgeving.  

Juist de ombudsman heeft daar minder last van en kan het probleem dat de overheid 

creëert concretiseren.

Volgens de voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank (svb) hebben in zijn herinnering 

alle voorgaande Nationale Ombudsmannen ook altijd fors geïnvesteerd in hun netwerk. 

Door zijn activisme kan de Nationale Ombudsman wat hem betreft een grote bijdrage 

leveren aan overheidsuitvoering. Tevens kunnen de gemeentelijke ombudsmannen 

hun lokale netwerken aan elkaar verbinden om zo het systeem van dienstverlening  

te verbeteren. 

Ook voor de lokale ombudsmannen, stelt de lector schulden en armoede, is het be-

langrijk dat er wordt samengewerkt. Het uitwisselen van relevante informatie en het 

bepalen van de landelijke norm kan voortvloeien uit de goede samenwerking. Zolang 

dat niet helder is, blijven we in een ingewikkeld spel zitten. Daar heeft de ombudsman 

ook last van, want ook voor hem is niet duidelijk waar die burger op mag rekenen.  

Dit punt werd tevens genoemd door de directeur van de gemeente Den Haag. Hij be-

nadrukte dat de ombudsman niet alleen de blauwe procedurele kant moet laten zien, 

maar daarnaast moet uitdagen en helpen. Daarbij komt dat het aanpassen van wet- 

en regelgeving jaren gaat duren; het is interessanter om te kijken wat er vandaag al 

kan worden veranderd. Zo heeft de directeur de lokale ombudsman betrokken bij het 

starten met ‘werken vanuit de bedoeling’: een tevreden burger is daarbij het gedeelde 

belang.

“Het lijkt of het Ministerie van Financiën  

al 30 jaar heeft gewonnen van het Ministerie 

van Sociale Zaken onder het motto:  

‘gij zult betalen’.”

Directeur Inkomen, participatie en Voorzieningen

Gemeente Den Haag



45De ombudsmannen en hun omgeving aan het woord

Lokaal en nationaal

De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank geeft aan dat 

hij als uitvoeringsbaas met de Nationale Ombudsman een sterke relatie heeft. Met de 

lokale ombudsmannen is dit over het algemeen anders, terwijl deze laatste wel gecon-

fronteerd worden met de impact van landelijke uitvoeringsorganisaties. Toen hij nog 

directeur bij het cjib was ervoer hij een grote hoeveelheid werk als een ‘fout in het sys-

teem’. Zijn opvatting was dat er iets in de keten niet goed zat en dat bij het ministerie 

de verantwoordelijk lag om dit op te lossen. Op dit terrein ligt wat hem betreft een 

signalerende rol voor de Nationale Ombudsman: die controleert of het systeem werkt 

zoals het bedoeld is. Het is een probleem op landelijk niveau, dat niet in één enkele 

gemeente speelt. De gemeentelijke ombudsmannen worden wel geconfronteerd met 

een impact van landelijke uitvoeringsorganisaties, maar de Nationale Ombudsman is 

daar ook gewoon van. De lokale ombudsmannen zouden in die zin gebaat zijn bij een 

eigen ingang bij landelijke instanties om hun casuïstiek bespreekbaar te maken. 

Een voorbeeld van de verwevenheid tussen landelijk en lokaal niveau is de wanbetalers-

regeling waarbij het cjib met politie en Openbaar Ministerie een systeem had ontwor-

pen met boetes, aanmaningen en verhogingen. De instanties gingen er daarbij van uit 

dat de schuldige wel ging betalen; dit was in de praktijk een misrekening. De maat-

schappij bleek afgelopen periode ook steeds minder tegen deze bureaucratie bestand; 

steeds meer betrokkenen kregen betalingsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld de 

economische crisis.

De lector schulden en incasso geeft hierbij aan dat er enerzijds dossiers zijn waarbij 

de gemeente niet haar uiterste best doet om de problemen op te lossen en anderzijds 

dossiers waarbij de gemeente wel haar uiterste best doet, maar waarbij die burger 

toch niet geholpen kan worden. Bijvoorbeeld omdat deze vast komt te zitten in de  

landelijke wetgeving die nogal eens haaks op elkaar staat. De burger is vervolgens  

ontevreden en komt bij de ombudsman uit. Dit is voor lokale ombudsmannen inge-

wikkeld; de Nationale Ombudsman heeft daar echter wel een helder handelings-

perspectief voor. 

De directeur van de gemeente Den Haag stelt verder dat een complexe schuldenaan-

pak op landelijk niveau thuishoort en onder de bevoegdheid van de Nationale Ombuds-

man valt. Eén van de lokale ombudsmannen voegde daar aan toe dat bij complexe 

schuldenproblematiek meerdere overheden een rol spelen. Lokaal is meer inhoudelijke 

kennis en op nationaal niveau is er toegang tot de ministeries en landelijke organisaties. 

Een nauwe samenwerking tussen lokale ombudsmannen en Nationale Ombudsman is 

daarom noodzakelijk. 

Schoenmaker, houd je bij je leest

De lokale ombudsman is de luis in de pels, vindt de rechter. Hij moet vooral signaleren 

en via het schrijven van rapportages voor aanpassingen van bijvoorbeeld de schulden-

problematiek zorgen. Het is de wettelijke taak van de rechtbank om een bindend ad-

vies te geven. De meeste schulden ontstaan overigens door de toeslagensystematiek: 

als deze zou verdwijnen, halveert het werk van de rechter met betrekking tot de aan-

pak van schuldenproblematiek.
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Het voorgaande wordt bevestigd door de wethouder uit Rotterdam, die van mening is 

dat de gemeenteraad wordt uitgehold als de ombudsman meer voor rechter gaat  

spelen. Indien de ombudsman een bindend advies zou kunnen geven, verschuift de 

macht en kan hij worden verpulverd, aldus de wethouder. De feitelijke effectiviteit 

neemt wat hem betreft af indien de macht toeneemt: bindend advies gaat de ombuds-

man dus niet helpen. Als de ombudsman meer activistisch is of een eigen agenda 

heeft wordt zijn gezag ondermijnd;  

hij is dan minder effectief.

Het is volgens de Nationale Ombuds-

man juist prettig dat het advies niet 

bindend is, de Trias Politica moet  

namelijk in stand blijven. “Waarom  

zou een ombudsman het beter weten 

dan twaalf rechtbanken? We laten het 

na een adviesrapport aan de partijen 

zelf over”. 

De lector schulden en armoede stelt dat er gemeenten zijn die geen helder beleid  

hebben, ondanks het feit dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft rond schuld-

hulpverlening. Het is de rol van de lokale ombudsman om de lokale beleid(regels) te 

toetsen en bij de gemeente onder de aandacht te brengen als er iets niet klopt. De ge-

meente moet vervolgens het beleid aanscherpen. Dan wordt vanzelf duidelijk of die 

gemeente niet haar uiterste best heeft gedaan óf dat er sprake is van casuïstiek die 

buiten de macht van de gemeente ligt. Soms zijn dossiers gewoonweg niet oplosbaar 

en daar hebben de ombudsmannen moeite mee. De kracht van de lokale ombudsman-

nen ligt in het ophalen van rode draden uit losse casuïstiek en het is vervolgens een 

politieke vraag of de gemeente daarop acteert. De lokale ombudsman werkt daarbij in 

zijn eigen context en dat máákt nu juist die lokale ombudsman. Er is wat haar betreft 

wel behoefte aan meer eenduidigheid in werkwijze om te voorkomen dat burgers in 

verschillende gemeenten niet op hetzelfde kunnen rekenen. 

De lerende overheid

Volgens één van de lokale ombudsmannen is het de uitdaging om de spelers op het 

onvermijdelijke pad van leren te krijgen. Dit is tevens de zienswijze van de Nationale 

Ombudsman die aangaf dat het de kunst is om als ombudsman advies te geven op een 

manier dat overheden ervan leren. De Jeugdombudsman van Den Haag voegde hier 

nog aan toe dat de overheid graag zegt van buiten naar binnen te denken, maar dit in 

praktijk lang niet altijd laat zien. Van essentieel belang is om het verhaal achter de 

cijfers te laten zien en partijen tot elkaar te laten komen. De hamvraag is: doe je dit 

met de belerende vinger of de uitgestrekte hand? 

De lokale ombudsmannen zouden moeten inzetten op een samenspel tussen de in-

stanties en organisaties, aldus de oprichter van Amargi. Hij ervaart het werken tussen 

organisaties in diverse leerordes. De eerste leerorde is het verschaffen van maatwerk 

door gemeenten. De tweede leerorde is om te kijken of er patronen zitten in de geval-

len waar maatwerk moet worden geleverd, zoals het ontwikkelen van instrumenten 

als maatwerkbudget. De derde leerorde is interventies bij de routine van instanties.

“Elk orgaan wil meer bevoegdheden. Echter  

de ombudsman is echt een orgaan voor checks  

and balances, voor het toetsen en controle en  

niet om aan de voorkant te worden betrokken  

bij beleidsontwikkeling..”

Wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en 

Informele Zorg Gemeente Rotterdam
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Volgens de Nationale Ombudsman zou de focus moeten liggen op het verbeteren van 

de werking van de overheid en het liefst zo min mogelijk op klachten. Het is volgens 

hem de kunst om dan als ombudsman advies te geven op een dusdanige manier dat 

overheden ervan leren. 

Een instituut dat staat als een huis

De directeur van de gemeente Den Haag stelt vast dat de lokale ombudsman een be-

langrijke bron is voor de dienstverlening van de gemeente: bij de ombudsman komen 

een hoop dingen samen. En het kan altijd anders, zo bleek uit de casus van een tiener-

moeder die een kinderwagen wilde. Geen overbodige luxe volgens de gemeente, maar 

de uitkomst van de regeling was anders. Ze had er geen recht op. Vervolgens werd na-

gedacht over hoe de tienermoeder alsnog kon worden geholpen. En ja hoor, er bleek in 

de stad een charitatieve instelling te zijn die de kinderwagen voor haar kon regelen. 

Zo gaf het werken vanuit de bedoeling alsnog resultaat. 

De taal om de rol van de ombudsman te duiden is 

tweeledig: hij moet zowel de luis in de pels zijn als 

samenwerkingspartner in de stad. Hiervoor moet  

de lokale ombudsman dicht tegen de gemeente  

aankruipen; zijn scherpe blik op de dienst verlening 

van de gemeente is van groot belang om betekenis-

vol te zijn. Zo kan de effectiviteit van de ombudsman 

groter worden. Uiteindelijk ontstaat dan een  

win-win situatie; het werk van zowel gemeente  

als lokale ombudsman moet meerwaarde hebben. 

De drie lokale ombudsmannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn gezamen-

lijk onze opdrachtgevers. Aan ons de taak recht te doen aan hun (individuele en  

gezamenlijke) behoefte en anderzijds te staan voor de bevindingen en conclusies  

van ons onderzoek. 

Wij zijn met hen in gesprek gegaan, hebben geluisterd en tegengesproken. Dat 

heeft ons ook meer inzicht gegeven in de dilemma’s die zij ervaren in de context van 

hun dagelijkse werk. Onze conceptbevindingen hebben wij aan hen voorgelegd. In 

reactie is gevraagd of wij meer kunnen ingaan op het ‘denkbare’ in plaats van alleen 

op het ‘haalbare’. Moet het wettelijk kader niet aangepast worden: het is ontworpen in 

een tijdperk waarin de netwerksamenleving nog niet bestond en niet meer van deze 

tijd, zo werd in het gesprek met de ombudsmannen aangegeven. In onze conclusie 

gaan wij nu nog nadrukkelijker in op het ‘denkbare’: diverse mogelijke uitbreidingen 

van rol, positie en bevoegdheden en de wenselijkheid daarvan.

Ander punt van reflectie was dat er weinig aandacht besteed werd aan de infor-

mele interventies (o.g.v. artikel 9:23 sub l Awb) die ombudsmannen uitvoeren. Ook dit 

punt is nadrukkelijker verwoord in ons definitieve rapport. Hetzelfde geldt voor de 

dynamiek tussen bureaucratie en netwerk: er is een verdieping daarover toegevoegd. 

Dit gaf meer taal en erkenning aan de vraagstukken die de ombudsmannen elke dag 

ervaren. We hebben in dit eindrapport vanuit die basis de redeneringen, conclusies en 

aanbevelingen nader uitgewerkt.

“De ombudsman is voor overheden 

net een tandarts: daar zit je ook 

niet echt op te wachten.” 

Lokale ombudsman
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Analyse,  

conclusie en 

perspectief6
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Na het beschrijven van de theorie, de context van de ombudsman en de weergave van 

de gesprekken die we voerden, beschrijven we in dit hoofdstuk onze analyse. Vervolgens 

volgen onze conclusies en aanbevelingen op basis van de centrale onderzoeksvraag: 

welke verdieping en richting kan aan lokale ombudsmannen worden aangereikt om 

effectief en betekenisvol invulling te geven aan hun rol, positie en bevoegdheden? Daar-

bij bieden  we aanvullend perspectief: diverse interventiestijlen. Tot slot reflecteren wij 

op ons onderzoek.

6.1  analyse: in het oog van de orkaan

Sinds de introductie en codificatie van het fenomeen ombudsman in Nederland is  

er weinig veranderd aan de (formele) rol, positie en bevoegdheden van de (lokale)  

ombudsman. De enige verandering is dat in 2005 de functie van lokale ombudsman  

is geformaliseerd en de bijbehorende regelgeving is ondergebracht in de Algemene  

wet bestuursrecht. Vanuit bureaucratisch perspectief is de ombudsman dus een  

weinig veranderend instituut de afgelopen decennia.

De maatschappelijke context is echter niet onveranderd gebleven. Publieke waarde 

wordt steeds meer gecreëerd in een samenspel tussen markt, overheid en maat-

schappij. Decentralisatie heeft plaatsgevonden terwijl gelijktijdig globalisering zich 

voordeed, met glokalisering tot gevolg. De complexiteit van de wet- en regelgeving 

neemt daarbij, mede door deze decentralisatie en toenemende sturingsdrang, de  

afgelopen jaren toe. De samenleving is zelf ook een stuk complexer geworden, de 

maatschappelijke ongelijkheid in Nederland groeit onder meer door ontwikkelingen 

als digitalisering; kwetsbaren in de samenleving komen steeds meer onder druk te 

staan. De nieuwe scheidslijn wordt gevormd door verschil in opleidingsniveau en  

intellectuele capaciteiten. De positie van de ombudsman wordt geraakt door deze  

ontwikkelingen: hij moet zijn rol tegenwoordig niet alleen meer vervullen binnen  

de traditionele overheidsbureaucratie, maar in voornoemde complexe netwerksamen-

leving. Vanuit netwerkperspectief is de ombudsman daarmee een weinig veranderd 

instituut in een turbulente en complexe omgeving: de ombudsman in het oog van de 

orkaan.

Bureaucratie én netwerksturing

Ondanks alle individuele rechtsbescherming en juridische normen ter bescherming 

van de individuele burger, kan het besturen van de overheid onbehoorlijk zijn. Vanuit 

dat perspectief is de ombudsman een extra door de wetgevende macht ingestelde 

‘waakhond’ die een oogje in het zeil houdt op het door de overheid gevoerde bestuur. 

Daarom is het vanuit de bureaucratietheorie ook logisch dat de lokale ombudsman 

zich richt op klachten over het gemeentebestuur en gedragingen van de gemeente.  

De huidige rol, positie en bevoegdheden van de ombudsman zijn hierop geënt. Het 

instituut behandelt individuele klachten en kan met aanbevelingen komen, zowel  

op de casus zelf ziende als op de dienstverlening in algemene zin.
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Dit sluit ook aan bij de wijze waarop de ombudsman in andere landen en interstate-

lijke verbanden is geïnstitutionaliseerd. Daarbij geldt overigens dat in andere landen 

soms ook een rol voor de ombudsman is voorzien ten aanzien van het handelen van 

de wetgevende macht (bijvoorbeeld in Zweden en de Europese Unie) en het waken 

over de objectiviteit en onpartijdigheid van de rechtsprekende macht (bijvoorbeeld in 

Zweden). In Nederland heeft de ombudsman op die terreinen in beginsel geen rol. 

Desalniettemin blijft het op verzoek van een bestuurde en/of uit eigen beweging doen 

van onderzoek naar de gedragingen van (bestuurs)organen in alle onderzochte landen 

en interstatelijke verbanden de kern van de rol en taak van de ombudsman. Ook de 

bevoegdheden die ombudsmannen daartoe krijgen komen daarbij op hoofdlijnen sterk 

overeen. Deze rol- en taakopvatting alsmede de toegekende bevoegdheden sluiten 

daarbij aan bij de onlangs vastgestelde Principles on the Protection and Promotion of the 

Ombudsman Institution [96]. 

De ombudsman verricht zijn werk in de huidige netwerksamenleving. Kern van het 

karakter van netwerken is dat verschillende partijen betrokken zijn en de publieke 

waarde in samenwerking tot stand komt. Dat klinkt mooi, maar de keerzijde is dat  

er dus ook niet één actor voor verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Voor burgers is 

publieke waarde creëren vanuit netwerken nog vele malen ingrijpender dan vanuit 

een bureaucratie. Dit kan zowel ten positieve (de burger ervaart een grotere publieke 

waarde) als ten negatieve werken. Individuele burgers en hun belangen kunnen  

worden vermalen in de interdependenties en ambiguïteit die samenhangen met  

netwerksturing. Sloot in de traditionele bureaucratie de systeemwereld niet aan op  

de leefwereld van de individuele burger, dan was nog vrij duidelijk bij wie deze burger 

moest zijn en hoe deze burger daartegen kon ageren. Sluit het netwerk niet aan op de 

leefwereld van de individuele burger, dan is de tegenstand niet alleen massaler maar 

ook ongrijpbaarder. Als iedereen verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand dat. 

Lokale ombudsmannen worden in toenemende mate hiermee geconfronteerd. Door  

de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee samenhangende ver-

storing van systeem- en leefwereld ziet de ombudsman zich geconfronteerd met een 

complexe netwerkstructuur waar de huidige rol en positionering geen kant- en klare 

oplossing voor biedt. De formele rol van gemeentelijke ombudsmannen ziet enkel toe 

op gedragingen van de gemeente die hen heeft ingesteld en niet op gedragingen van 

andere actoren in het netwerk, in ieder geval niet als deze partijen semipubliek of  

privaat van aard zijn. En ook al zou die rol verder gaan, dan nog is er geen centrale 

actor of bevelsstructuur die aangesproken of benut kan worden. Daar komt bij dat 

waarden die in de traditionele bureaucratie centraal staan, zoals rechtmatigheid,  

gelijkheid, transparantie en controleerbaarheid, in publieke netwerken veel minder 

centraal staan: het gaat om de publieke waarde die gecreëerd wordt, het gaat om de 

collectieve uitkomst; betekenisvol en effectief. 
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De waarborgen voor de individuele burger staan daarmee steeds meer onder druk.  

Dit wordt nog eens versterkt door het ontstaan van de participatiemaatschappij die  

tot gevolg heeft dat burgers meer geacht worden verantwoordelijkheid te nemen voor 

hun eigen leven. Kwetsbare burgers (met minder ‘doe’-vermogen) zullen bij pogingen 

hiertoe eerder vastlopen. 

Tegenmacht, verdediger en vertaler

De ombudsman is de tegenmacht die georganiseerd is om te voorkomen dat een  

bestuurslaag of organisatie te dominant wordt. Tegenmacht is van groot belang voor 

een goed functionerende democratie. Elke oplossing heeft voor- en nadelen: wat goed 

is voor de individuele burger hoeft dat nog niet te zijn voor het collectief. Het gaat  

altijd om weging van belangen. Dat is een precaire aangelegenheid waarbij in de Trias 

Politica verschillende rollen en bevoegdheden verdeeld zijn tussen wetgevende, uit-

voerende en rechtsprekende macht. De ombudsman is daarbij een ‘controlemiddel’ 

vanuit de wetgevende macht op de uitvoerende macht.

De lokale ombudsmannen zelf voelen zich beperkt, onder meer door een gebrek aan 

doorzettingsmacht. Ook het feit dat zij geen rol en bevoegdheden hebben ten opzichte 

van nationale instituties en private partijen ervaren zij als problematisch. Actoren uit 

hun omgeving schetsen een ander beeld. ‘Een instituut dat staat als een huis’ was  

een gedeelde mening: de meerwaarde van de lokale ombudsmannen wordt daarmee 

nadrukkelijk  onderkend. Een uitbreiding van rol en bevoegdheden is voor de omge-

ving echter niet aan de orde. We zien hier dus een verschil in beelden: daar waar  

de ombudsmannen zelf op zoek zijn naar instrumenten, hebben de actoren in de  

omgeving die behoefte niet.

In de netwerksamenleving zijn vraagstukken vaak meervoudig; de complexe schulden-

problematiek is daarvan bij uitstek een voorbeeld. Er is altijd meer dan één oplossing. 

En: ook niet maar één goede oplossing. Met de gelijktijdige aanwezigheid van bureau-

cratie en netwerksturing wordt ook het appèl op de ombudsman ambigu van aard.  

Als georganiseerde tegenmacht in de bureaucratie kan hij worden beschouwd als ver-

dediger van de publieke waarde. Tegelijkertijd moet hij vertaler zijn tussen systeem- 

en leefwereld en kunnen schakelen tussen lokale en landelijke netwerken. In het  

kader van de bescherming van het niet vermalen raken van burgers en hun belangen, 

kan de ombudsman een belangrijke rol spelen. Dit vraagt dan wel van de ombudsman 

om na te denken hoe effectief te zijn in het (lokale) netwerk. Het is, als de ombudsman 

die rol effectief wil invullen, onvermijdelijk om een beroep te doen op lokale- en natio-

nale netwerken van organisaties en instituties. Om onduidelijkheid of onvolledigheid 

van kennis en informatie aan te vullen, is het netwerkend werken daarbij van groot 

belang. Een formele rol en bevoegdheid heeft de ombudsman in dat kader momenteel 

echter niet. 

De (lokale) ombudsman zou ook rol, positie en bevoegdheden toegekend kunnen worden 

ten aanzien van semipublieke of private actoren voor zover zij publieke waarde tot 

stand brengen. Het zou in internationaal perspectief wel redelijk uniek zijn: bevoegd 

ten aanzien van semipublieke of private partijen is de ombudsman in geen van de door 

ons onderzochte landen en interstatelijke verbanden. Een vraagstuk is vervolgens ook 
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hoe één en ander in te richten, met name ten aanzien van de reikwijdte (en het realisme) 

van uitbreiding van de rol, positie en bevoegdheden. Een ander vraagstuk is vervolgens 

hoe de ombudsman aan zijn formele legitimatie komt; legitimatie enkel vanuit de  

(lokale) overheid is enerzijds beperkt, maar ook weer niet geheel wezensvreemd (dat 

geldt wel voor meer ‘toezichthoudende’ diensten). En hoe is de verhouding ten opzichte 

van de in Nederland bestaande ‘thematische’ ombudsmannen die geen formeel- 

wettelijke rol en bevoegdheden hebben maar door semipublieke en private partijen 

zijn ingesteld? Zoals eerder vermeld is ‘ombudsman’ in Nederland geen beschermde 

titel. Iedereen mag zich zodanig noemen, variërend van de ‘Ouderenombudsman’, tot de 

‘Ombudsman Pensioenen’ en de ‘Dieren Ombudsman van Den Helder’. Nu hoeft dat 

geen probleem te zijn: zo zoekt bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman nadrukkelijk de 

samenwerking met de Ombudsman Pensioenen als het gaat om pensioenvraagstukken.

Daarnaast zitten er grenzen aan de maakbaarheid van de samenleving. Dit is relevant 

om te beseffen, zowel voor de overheid als voor de burger, maar specifiek ook voor de 

ombudsman. Niet alles is oplosbaar en tragiek hangt samen met het leven. 

De meervoudigheid van deze perspectieven brengt ons bij de conclusie van het onder-

zoek.
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6.2   conclusies en aanbevelingen: de onderzoeksvraag  
beantwoord

Aan het begin van ons onderzoek stonden we voor de vraag: welke verdieping en rich-

ting kan aan lokale ombudsmannen worden aangereikt om effectief en betekenisvol 

invulling te geven aan hun rol, positie en bevoegdheden? Hieronder gaan we daar  

nader op in. 

Doorzettingsmacht

De overheid gedraagt zich steeds meer als netwerkpartner. Transparantie en voorspel-

baarheid kunnen daarbij onder druk komen te staan, omdat in de netwerksturing  

andere competenties de boventoon voeren. Sommige lokale ombudsmannen willen 

graag meer doorzettingsmacht om een betrouwbare overheid ‘af te kunnen dwingen’. 

Dit lijkt ons niet wenselijk: het inbrengen van een dergelijke bevoegdheid geeft de om-

budsman een te nadrukkelijke (eigenstandige) uitvoerende rol in de systeemwereld 

die zijn positie onder druk zet. Eerder hebben we ook gezien dat de ombudsman onder 

andere een rol heeft als vertaler. Naar ons idee verstoort het geven van doorzettings-

macht deze balans te veel in de richting van het ‘zijn van’ de systeemwereld. We zien 

een dergelijke doorzettingsmacht overigens ook niet terug in de door ons onderzochte 

landen en interstatelijke verbanden.

Verhouding van de lokale ombudsman ten aanzien van landelijke organisaties

In de praktijk kan het lastig zijn om een burger die zich met een probleem bij de lokale 

ombudsman meldt goed te helpen, als daarbij niet alleen de gemeente maar ook lan-

delijke overheidsorganisaties zijn betrokken. Dit is uniek aan het Nederlandse hybride 

systeem (de Nationale Ombudsman is bevoegd, tenzij er een ombudsman op lokaal 

niveau actief is). In de vergeleken andere landen en interstatelijke verbanden is ofwel 

de centrale ombudsman bevoegd op decentraal niveau en zijn er geen lokale ombuds-

mannen (Zweden), ofwel de centrale ombudsman is niet bevoegd op decentraal niveau 

en er zijn decentrale ombudsmannen (België en Europese Unie).

De oplossing voor dit vraagstuk is naar ons idee niet gelegen in uitbreiding van de rol 

of bevoegdheden van lokale ombudsmannen. Ten eerste omdat landelijke organisaties 

in dat geval in potentie met een grote hoeveelheid aan verschillende ombudsmannen 

geconfronteerd worden, die allen – ondanks een landelijk behoorlijkheidskader – de 

behoorlijkheid anders kunnen beoordelen. Ten tweede doorkruist een dergelijke be-

voegdheid de rol van de Nationale Ombudsman, als centraal aanspreekpunt voor alle 

burgers in Nederland ten aanzien van landelijke overheidsorganisaties. De oplossing 

voor dit vraagstuk is naar ons idee dan ook vooral gelegen in nauwere samenwerking 

tussen de Nationale Ombudsman en lokale ombudsmannen: zoals nu ook al gebeurt 

kunnen ze elkaars bevoegdheden ‘lenen’. En (lokale) ombudsmannen kunnen ter ver-

sterking van hun rol – wat ook benoemd wordt door een aantal door ons geïnterview-

den – nog meer de gezamenlijkheid opzoeken, door te werken met een gezamenlijke 

onderzoeks agenda voor lokaal overstijgende problematiek.
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Mogelijkheden op basis van hun huidige rol, positie en bevoegdheden

Door de lokale ombudsmannen is naar voren gebracht dat hun handelen in de praktijk 

vaak niet past binnen het huidige wettelijke kader qua rol en bevoegdheden. Zij voelen 

zich daardoor soms kwetsbaar en onveilig. Naar ons idee speelt daarbij vooral een 

vraagstuk van de ‘positie’: er lijkt een latent verlangen naar meer draagvlak en gezag 

ter ondersteuning van hun rolinvulling.

Hun huidige formele rol en bevoegdheden zijn namelijk al breed en legitimeren formeel 

ook het (merendeel van het) huidige handelen van de lokale ombudsmannen. Een  

ombudsman mag in Nederland formeel gezien uit eigen beweging onderzoek instellen 

naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid gedragen 

heeft vanuit het oogpunt van verbetering van de wijze waarop de overheidsdienst 

functioneert. Niets verzet zich er formeel tegen dat een ombudsman eerst een ‘handelen 

van die overheid uitlokt’, zoals in het door één van de ombudsmannen benoemde  

geval van het ‘als ombudsman als zwerver verkleed een uitkering aanvragen’. Daarbij 

kan gesteld worden dat aan dat onderzoek ook (meerdere) gedragingen in bepaalde 

aangelegenheden ten grondslag liggen. De ombudsman besluit immers niet vanuit het 

niets tot een dergelijk onderzoek: hij doet dit vanuit signalen die hij heeft gekregen 

over de wijze waarop het bestuursorgaan zich in bepaalde aangelegenheden heeft 

gedragen. 

Met het ‘als ombudsman op de Amsterdamse Wallen gaan wonen’ of het ‘als ombuds-

man collectief met andere ombudsmannen druk zetten’ is wat ons betreft sowieso 

niets mis. Het wettelijk kader dekt dit prima af; dergelijke activiteiten kunnen worden 

ontplooid uit zowel onderzoeksoogpunt als interventie ter verbetering van het functio-

neren van de overheidsdienst. Of het ook past bij de positie van de ombudsman is  

afhankelijk van de lokale context: de legitimatie dient behouden te blijven. Dat is een 

kwestie van balanceren die bij tijd en wijle onveilig kan voelen.

Tegenmacht

De ombudsman is een tegenmacht, een essentieel onderdeel van de checks and balances 

in onze democratie. Als tegenmacht zorgt de ombudsman voor schuring. Hij legt de 

vinger op de zere plek en kan daarbij aanbevelingen doen die wellicht niet eenieder 

welgevallig zijn. Dit hoort er echter bij: op deze wijze stimuleert de ombudsman de 

overheid om te leren en meer specifiek om het perspectief van de burger serieus te 

nemen. Maar ook aan tegenmacht hoort een grens te zitten, zelfs de ombudsman 

heeft niet alle wijsheid in pacht. Wie biedt de tegenspreker tegenspraak? Het is ook 

voor de ombudsmannen van belang om hun eigen tegenspraak te organiseren.
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Slotsom

Ons antwoord op onze onderzoeksvraag is als volgt:

Publieke waarde wordt steeds meer gecreëerd in een samenspel tussen markt, over-

heid en maatschappij, dan dat dit enkelvoudig vanuit de overheid wordt gecreëerd.

Vanuit dit perspectief is het zinvol te overwegen om de (lokale) ombudsman ook rol, 

positie en bevoegdheden te geven ten aanzien van semipublieke of private actoren 

voor zover zij publieke waarde tot stand brengen.

Het vraagt zoals in onze analyse opgemerkt wel om nadere doordenking van hoe  

dit in te richten en het zou in internationaal perspectief wel redelijk uniek zijn. In de 

praktijk blijkt overigens dat netwerkpartners ook nu al de (lokale) ombudsman door-

gaans serieus nemen, ondanks het ontbreken van een formele rol en bevoegdheid.

Verder zien wij (in de veranderende samenleving) geen aanleiding om  

het wettelijk kader van de (lokale) ombudsmannen aan te passen.

Ook als we kijken naar het ‘denkbare’ in plaats van alleen het ‘haalbare’ komen we 

tot deze conclusie om een aantal redenen. Ten eerste sluit het wettelijk kader naar 

ons idee goed aan bij de rolverdeling op basis van de Trias Politica. Het toekennen 

van doorzettingsmacht aan de ombudsmannen dan wel bijvoorbeeld uitbreiding van 

hun bevoegdheid met bijvoorbeeld een noodrem / bindend advies (de ombudsman 

als ‘rechter’ in zaken van geringe omvang) is hiermee strijdig. Ook aan de tegenmacht 

die ombudsmannen zijn, moeten grenzen worden gesteld. Ten tweede moet gewaakt 

worden voor het risico dat ombudsmannen zelf te veel onderdeel worden van de uit-

voeringsmachine van de bureaucratie. Ten derde hebben de ombudsmannen nu al een 

stevige rol en bevoegdheden om burgers die vastlopen in de systeemwereld te kunnen 

helpen en het systeem als zodanig te kunnen verbeteren. Tot slot vraagt de meer-

voudigheid van de context ons inziens om andersoortige perspectieven.

Onze conclusie sluit aan bij het beeld van de respondenten die ‘van buiten naar binnen’ 

keken. Zij zijn over het algemeen van mening dat de huidige rol, positie en bevoegd-

heden van de lokale ombudsman toereikend zijn en niet zouden moeten worden  

uitgebreid.  
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6.3   perspectief in de vorm van stijlen 

In onze conclusie hebben we aangegeven dat op hoofdlijnen de huidige rol en be-

voegdheden van de lokale ombudsman passend zijn. Dit wil echter niet zeggen  

dat de ombudsmannen geen aanvullend handelingsperspectief mee te geven is.  

Na be antwoording van de onderzoeksvraag resteren nog twee onderliggende vragen 

die in paragraaf 2.3 zijn opgeworpen:

Hoe kan de ombudsman gelijktijdig effectief en betekenisvol zijn in  

bureaucratie en netwerk? 

Hoe kan de ombudsman daarbij gelijktijdig effectief en betekenisvol zijn in  

de systeem- en de leefwereld?

De meervoudigheid waarmee de ombudsman zich omgeven ziet, vraagt om een eigen 

meervoudige blik op rolinvulling en positie. Daarbij concludeerden we al eerder dat er 

niet altijd één oplossing is voor complexe problemen. We zien daarom vooral kansen in 

het contextbewust opereren met afwisseling van (interventie)stijlen. Niet alleen de lokale 

ombudsmannen, maar ook veel andere professionals kiezen voor een (interventie)stijl 

die hen het beste ligt en waarmee ze al vaak effectief hebben kunnen interveniëren. 

Hiermee geven zij ook hun eigen ‘kleur’ aan hun functie. Maar een interventiestijl 

brengt op den duur ook het risico om ‘sleets’ te worden met zich mee. Zeker als de orga-

nisatie één boegbeeld heeft, zoals bij het instituut ombudsman, doet dit risico zich voor. 

Dit zien de ombudsmannen zelf overigens ook in. Interessant in dat kader is ook dat 

zij aangeven dat ‘hun opvolger echt een compleet ander profiel moet hebben om zijn 

werk goed te kunnen doen, de stad heeft na hen echt weer iets anders nodig’. Maar 

niet alleen een opvolger kan dingen anders doen, dat kan de huidige ombudsman zelf 

ook. En in een context die steeds complexer is, zien wij kansen in het contextbewust 

opereren met het daarbij afwisselen van (interventie)stijlen. Samenwerking kan dat 

nog eens versterken: zet bij een casus de ombudsman in die excelleert in een beno-

digde (interventie)stijl. 

Verschillende stijlen die wij zien worden hierna afgezet langs enerzijds de as van  

‘de zichtbaarheid’ (opereert de betreffende persoon ‘voor de schermen’ of ‘achter de 

schermen’) en anderzijds langs de as van ‘de positionering’ tussen leef- en systeem-

wereld. Dit levert het volgende devies en handelingsperspectief op: 

Handel afwisselend als magistraat, als diplomaat, als activist en als sparring partner. 

Werk daarbij onderling nauw samen, ook met het lokale en landelijke netwerk  

én benut elkaars kracht.
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Stijl – ‘De magistraat’ 

Deze stijl kenmerkt zich door een zichtbare rolinvulling vanuit de systeemwereld.  

De ombudsman doet onderzoek naar gedragingen van de overheid en toetst daarbij  

de behoorlijkheid van het overheidshandelen. Hij blijft hierbij dicht bij de functie  

van ‘waakhond’. Daarbij velt hij een formeel oordeel vanuit (betrokken) distantie, dat 

wordt vastgelegd in een advies dat betrekking heeft op de betreffende casus of in een 

meeromvattend rapport. De magistraat plaatst zichzelf in zekere zin zichtbaar ‘boven’ 

de overheid; dit kan effectief zijn om aan burgers te laten zien dat ook een overheid 

verantwoording dient af te leggen (‘niemand staat boven de wet’). De stijl is goed toe-

pasbaar bij een ontvankelijke en vermogende systeemwereld. Het ‘vingertje van de 

ombudsman’ houdt de overheid dan scherp en aanpassing van handelen (en/of beleid) 

volgt. Als dit middel te veel ingezet wordt, wordt het sleets. De eerste paar kritische 

rapporten of adviezen van de ombudsman in enig jaar, maken toch meer indruk dan 

het zoveelste rapport of advies van dat jaar.

Bijbehorend mogelijk handelingsrepertoire:

• Het uitbrengen van een formeel onderzoeksrapport

• Het uitbrengen van formele aanbevelingen

De activist

Deze stijl kenmerkt zich, net als de magistratelijke stijl, door een zichtbare rolinvul-

ling. Anders dan de magistraat, opereert de activist meer in de leefwereld dan in de 

systeemwereld (maar hij doet hierin wel een zichtbaar appèl op de systeemwereld).  

De ombudsman ‘als activist’ maakt gebruik van drukmiddelen als (social) media en 

het anderszins onorthodox activeren van stakeholders. Deze stijl is goed toepasbaar  

in situaties waarin sprake is van een niet-ontvankelijke of onvermogende overheid;  

de ombudsman kan op deze wijze het defecte proces toch doorbreken. Deze interventies 

kunnen creatief van aard zijn en zijn vaak uitermate mediageniek; denk in het geval 

van complexe schuldenproblematiek aan storytelling door het uitlichten van een per-

soon die de dupe is van overheidsfalen of het ‘undercover’ ondergaan van overheids-

interventies. Aan dit middel (en zeker het veelvuldig inzetten daarvan) kleven ook  

nadelen: in de systeemwereld zal de ombudsman niet alleen maar vrienden maken. 

Dat kan zich tegen de ombudsman keren.

zichtbaar

niet zichtbaar

systeemwereld leefwereld

magistraat

diplomaat

activist

sparring partner
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Bijbehorend mogelijk handelingsrepertoire:

• Opzichtig protesteren en/of de aandacht vestigen op problematiek

• Het actief opzoeken van de media

De sparring partner 

Deze stijl kenmerkt zich, net als de activistische stijl, door de nadruk op de leefwereld. 

Deze wordt ‘van buiten naar binnen’ naar de systeemwereld gebracht en krijgt een 

stem via de ombudsman. Anders dan de activist, doet de sparring partner dit achter  

de schermen. In deze stijl kruipt de ombudsman ‘dichter tegen het bestuur aan’. Dit 

geeft hem de kans om al vroeg in beleidsstadia kleine interventies toe te passen. Voor-

waarde voor deze stijl is een gezamenlijke ‘bedoeling’ waaruit gewerkt wordt en een 

vertrouwensrelatie tussen gemeente en ombudsman. Dit neemt uiteraard niet weg dat 

er ook kritische noten gekraakt kunnen worden. Echter, vanuit deze stijl zal het aantal 

’harde’ interventies afnemen omdat vooraf al veel plooien zijn gladgestreken. De stijl 

leent zich alleen minder voor complexe thema’s met veel stakeholders. Ook bij een 

onwillige of onvermogende overheid zal deze stijl weinig effect sorteren. 

Bijbehorend handelingsrepertoire:

• In een vroeg stadium (mogelijke) onbehoorlijke gedragen ontdekken 

• Informeel de aandacht vestigen op problematiek en verbetermogelijkheden

De diplomaat

Deze stijl kenmerkt zich, net als die van de sparring partner, door de rol die de ombuds-

man achter de schermen verricht. Anders dan de sparring partner ligt de nadruk van 

de diplomaat in de systeemwereld. Hij gebruikt zijn netwerk om stakeholders met 

elkaar in verbinding te brengen, maar voorkomt dat hij zelf onderdeel wordt van het 

probleem. “Bringing everybody in the room”; als procesbegeleider faciliteert de diplo-

maat het gesprek. Deze stijl kan bijvoorbeeld worden toegepast in situaties die precair 

zijn, met grote politiek-bestuurlijke druk en belangen. Voorwaarde is wel dat de positie 

van de ombudsman een dergelijke rolinvulling toelaat. De stijl vereist verder een wel-

willende overheid (eventueel onvermogen van de overheid is minder een probleem 

aangezien meerdere netwerkspelers aan tafel gezet worden).

Bijbehorend handelingsrepertoire:

• Stakeholders met elkaar in verbinding brengen

• Als procesbegeleider optreden om de systeemwereld te helpen leren

Focus op lerende overheid

Deze stijlen kunnen ingezet worden ter ondersteuning van de huidige focus op het 

verbeteren van het functioneren van de lokale overheid. Deze focus ondersteunen  

we van harte, vanuit de gedachte van een lerende overheid: klachten behandelen is 

‘dweilen’, het functioneren verbeteren is ‘de kraan repareren’. Dit is een aanbeveling 

die zowel door de lokale ombudsmannen als door de diverse stakeholders die wij heb-

ben gesproken is onderschreven. De ombudsman is hét instrument bij uitstek om de 

overheid te helpen leren haar dienstverlening te verbeteren. Verschillende interventie-

stijlen kunnen de leercurve daarbij versterken.
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Rolinvulling in relatie tot de persoon

Tot slot is de biografie van de ombudsman medebepalend voor de wijze waarop rol-

invulling plaatsvindt en positie wordt gezocht. Wij zien daarbij dat er bij de lokale 

ombuds mannen sprake lijkt van een symbiose met hun ‘habitat’, waarbij het de vraag 

is of hun habitat vraagt om een bepaalde persoonlijkheid en rolinvulling of dat een 

bepaalde persoon en rolinvulling leiden tot de plaatselijke dynamiek. Gedurende ons 

onderzoek hebben we daarbij geconstateerd dat een deel van de wensen tot aanpas-

sing van de formele rol, positie en bevoegdheden van de betreffende gemeentelijke 

ombudsmannen afkomstig lijkt te zijn vanuit hun specifieke eigen persoonlijke achter-

gronden en wensen. 

Dat is niet vreemd: ieder heeft zijn eigen voorkeursstijl. Dat geldt niet alleen voor lokale 

ombudsmannen, maar voor iedere functionaris. Het is niet makkelijk te schakelen naar 

andere stijlen, ook al zijn deze in een bepaalde context wellicht effectiever. Desalniet-

temin is hier bewust mee omgaan wel van groot belang voor de ombudsmannen. Als 

er wrijving ontstaat op dit snijvlak, ontstaat een kwetsbaarheid voor de ombudsman 

en kan onveiligheid worden ervaren. Omdat er veel overlap is tussen persoon en rol, 

wordt een ‘gevecht’ dan al snel op de man gespeeld. De samenwerking zoeken kan  

ook op dit vlak helpen: elkaars kracht kan dan extra benut worden. 

6.4   reflectie

In januari 2019 begonnen wij aan ons onderzoek: kijken naar de rol, positie en be-

voegdheden van lokale ombudsmannen in relatie tot complexe schuldenproblematiek. 

De urgente maatschappelijke problematiek die in de opdracht besloten lag sprak ons 

aan, net als de pragmatische toon. We kozen vervolgens voor een triangulaire aanpak, 

waarbij actie-onderzoek een belangrijke rol in heeft genomen. We raakten betrokken bij 

het thema, deden onderzoek en aan de hand van observaties en interviews bespraken 

we onze bevindingen meerdere malen met onze opdrachtgevers. Belangrijk thema 

voor ons was om gelijktijdig betrokkenheid en distantie te tonen: het is een onafhan-

kelijk onderzoek. Dit hebben we regelmatig besproken in onze groep en met onze be-

geleidend docent. Wij hebben hieraan invulling gegeven door het empirisch onderzoek 

in wisselende samenstelling uit te voeren. Vanuit verschillende personen en perspec-

tieven hebben we daarnaast verschillende onderdelen van ons onderzoek uitgewerkt 

en deze vervolgens diepgaand in onze groep bediscussieerd. Zo organiseerden we op 

meerdere momenten ook tegenspraak en checks and balances voor onszelf.

Ons werd daarbij overigens al snel duidelijk dat de rolinvulling en rolopvatting van de 

lokale ombudsmannen, net als hun beeld ten aanzien van onze bevindingen, verschil-

den. Allemaal hadden ze echter hart voor de publieke zaak; de betrokkenheid was 

voelbaar en zichtbaar. Hoe nadrukkelijker de meervoudigheid van de context van de 

lokale ombudsmannen zich toonde, hoe meer we tot het besef kwamen dat (alleen) 

enkelvoudige oplossingen de ombudsmannen onvoldoende equiperen. Ze doen, in die 

zin, te weinig recht aan het vakmanschap en de kracht van zowel het instituut als de 

persoon die hierbij hoort. Het concept ‘oplossen’ an sich, is een reflex die tijdens de 

mpa steeds minder bij ons is gaan horen. Want hoewel de kritiek en dilemma’s van  
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de lokale ombudsmannen evident en urgent zijn, is tevens het aanvaarden van de 

complexiteit en soms zelfs tragiek een niet-geringe opgave. De ombudsman is onlos-

makelijk verbonden met de dynamiek van zowel bureaucratie als de netwerksamen-

leving en zal daarbinnen moeten navigeren. In het oog van de orkaan. 

Onze bijdrage aan de discussie omtrent rol, positie en bevoegdheden van lokale om-

budsmannen is hiermee ten einde gekomen. Het is geschreven vanuit de overtuiging 

dat de lokale ombudsmannen een essentiële en onmisbare rol vervullen in onze  

complexe samenleving: als verdediger van publieke waarde en als vertaler tussen  

leef- en systeemwereld.
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7 Dankwoord

“Als het echt niet anders kan, pas ik een ogb toe. Operatie Gestrekt been.”

“Ik beschouw mezelf vooral als de buitenboordmotor van de gemeente.”

“Ik denk dat een duizend-dingen-doekje mij best aardig omschrijft.”

Onze opdrachtgevers beschikken over schitterende taal om hun rol en positie te duiden. 

De mpa-opleiding heeft ons geleerd dat deze narratieven van groot belang zijn voor de 

opbrengst van een onderzoek. En dat klopt; ze hielpen ons om echt zicht te krijgen op 

hun dilemma’s. 

De opdrachtgevers, Anne Mieke Zwaneveld, Arre Zuurmond en Peter Heskes, zijn we 

veel dank verschuldigd. Allereerst voor een toepassingsopdracht die ons de kans bood 

om het geleerde tijdens de mpa-opleiding ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. 

Hun maatschappelijke betrokkenheid en engagement raakten ons. Vanuit onze eigen 

zingeving als overheidsmanagers herkennen we deze betrokkenheid uiteraard, maar 

de schrijnende zaken waarmee de ombudsmannen worden geconfronteerd, drukten 

ons met de neus op de feiten: de ombudsmannen zijn voor veel mensen een laatste 

strohalm. Tijdens de reflecties hielp hun scherpe blik ons om in het rapport ook ‘hard-

op te denken’ en overwegingen stevig te onderbouwen. 

Ook de referenten willen we hartelijk bedanken. Zij namen uitgebreid de tijd om niet 

alleen de inhoudelijke context van de ombudsmannen en de complexe schulden-

problematiek te schetsen, maar gunden ons ook een waardevolle blik van buiten naar 

binnen.

Last but not least, richten we ons graag tot onze begeleidend docent, Marcel Veenswijk. 

Wat was het een feest om onder jouw begeleiding dit onderzoeksrapport tot leven te 

zien komen. Jouw gestructureerde aanpak, inhoudelijke kennis, aanmoediging en 

scherpte brachten ons op het goede spoor. Je wees ons daarbij in de goede richting, 

maar bood ons ook de benodigde academische vrijheid tijdens deze waardevolle leer-

ervaring.

Voor ons rest het besef dat ook het einde van de mpa in zicht is gekomen. We kijken 

terug op twee intensieve jaren met hoogtepunten als het buitenlandverblijf en de in-

spirerende vrijdaglessen aan het Lange Voorhout. “Maak er een leerfeestje van”, sprak 

één van de hoogleraren ons in de beginfase toe. We kijken op dit moment ook zeker uit 

naar komende periode, waarin meer ruimte zal zijn voor familie, vrienden en hobby’s. 

Maar een leerfeestje, dat was het zeker. 

Manon Bodoux  •  Suzanne Hensels – van Straaten  •  Paul van Minnen  •  René Tieleman
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8 Bijlagen

1 Betrokken personen 

Opdrachtgevers Interviews Functies

Anne Mieke Zwaneveld 06.02.2019
28.02.2019
09.05.2019

Ombudsman Rotterdam en omgeving

Arre Zuurmond 04.02.2019
28.02.2019
09.05.2019

Ombudsman Metropool Amsterdam

Peter Heskes 05.02.2019
28.02.2019
09.05.2019

Ombudsman Den Haag

Referenten

May Pastoors 04.02.2019
28.02.2019
09.05.2019

Manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de 
Ombudsman Metropool Amsterdam

Yvette Nass 05.02.2019
09.05.2019

Jeugdombudsman Den Haag

Reinier van Zutphen 18.02.2019 Nationale Ombudsman

Pieter Hilhorst 04.03.2019 Raadslid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Coöperatie Goede Gieren/Amargi 
Wethouder Financiën, Onderwijs en Jeugdzorg 
Amsterdam (2012-2014)

Jacqueline Frima 06.03.2019 Rechter-commissaris en voorzitter Team Insolventie 
Rechtbank Rotterdam

Nadja Jungmann 06.03.2019 Lector “Schulden en Incasso” Hogeschool Utrecht

Simon Sibma 14.03.2019 Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank
Algemeen Directeur van cjib (2012-2018)

Fred Dukel 10.04.2019 Directeur Inkomen, Participatie en Voorzieningen 
Gemeente Den Haag

Michiel Grauss 10.05.2019 Wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en 
Informele Zorg, Gemeente Rotterdam

Wetenschappers en Practitioners

Hans Vermaak 15.03.2019 Adviseur, docent. onderzoeker

Thomas Schillemans 15.03.2019 Hoogleraar gedrag, verantwoording, instituties 
Universiteit Utrecht

Ernst ten Heuvelhof 15.03.2019 Hoogleraar Bestuurskunde tu Delft

Barbara Goezinne 19.04.2019 Directeur Directie fez, Ministerie Onderwijs, Cultuur  
en Wetenschap

Hans Berg 19.04.2019 Ervaren adviseur voor de publieke sector

Henk Wesseling 19.04.2019 Associate bij adviesbureau Berenschot

Begeleidend docent

Marcel Veenswijk Professor ‘Management of Cultural Change’  
Vrije Universiteit Amsterdam



63Bijlage 2  Bronnen

ii  Bronnen

Literatuur

1. Baarda, B. (2014), Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onder-

zoek. Groningen/Houten. Noordhoff Uitgevers

2. Baas, J.H. de (2017). Voorbij de eeuw van bureaucratie; van regelorganisatie naar 

casusorganisatie. Amsterdam. Uitgeverij Boom Bestuurskunde

3. Bos, ten, R. (2015) Bureaucratie is een inktvis. Amsterdam. Uitgeverij Boom

4. Bovens, M.A.P., ’t Hart, P., Twist, van, M.J.W., Berg, C.F., Steen, van der, M.A.,  

Tummers, L.G. (2017). Openbaar Bestuur: Beleid, Organisatie en Politiek. Deventer:  

Wolters Kluwer, negende herziene druk

5. Bruijn, H. de, Heuvelhof, E. ten, (2007) Management in Netwerken, over veranderen in 

een multi actoren context, Amsterdam: Boom Lemma uitgevers

6. Castells, M. (2011). The rise of the network society: the information age: Economy, society, 

and culture (Vol. 1). Chichester: John Wiley en Sons 

7. Zuurmond, A. Steenhoven, J. van den. Jong, J. de. Meulen, L. van der. (2009). Kafka in 

de polder- handboek voor het opsporen en oplossen van overbodige bureaucratie. 

Den Haag. sdu

8. Koppenjan, J. en Klijn, E.H. (2004). Managing uncertainties in networks: A network  

approach to problem solving and decision making. London: Routeledge 

9. Kunneman, H. (1983), Habermas’ theorie van het communicatieve handelen, een samen-

vatting, Boom Uitgevers Amsterdam.

10. Lilla, M. (2018). The once and future liberal. After identity politics. New York: Harper-

Collins Publicers

11. Moore, M. (1995), Creating Public Value. Strategic Management in Government.  

Cambridge: Harvard University press

12. Noordegraaf, M. (2015). Public Management: Performance, Professionalism and Politics. 

London: Palgrave. 

13. Ostaaijen, J. van (2018) Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie. Het functio-

neren van de lokale democratie in Nederland. Amsterdam. Uitgeverij Boom 

14. Park, S. (2008). Korean Preaching, Han, and Narrative, American University Studies, 

Series VII, Theology and Religion, New York: Peter Lang Publishing Inc., 2008

15. Rosvallon, P. (2008) Counter-Democracy. Politics in an age of distrust. Cambridge:  

Cambridge University Press

16. Schretzmeijer, R. (2016). De stadsmariniers binnen netwerken: een onderzoek naar de  

rol van stadsmariniers in veiligheidsnetwerken. Den Haag: Universiteit Leiden

17. Steen, M. van der, Peeters, R. en Twist, M. van. (2010). De Boom en het Rizoom.  

Overheidssturing in een Netwerksamenleving. Nederlandse School voor het Openbaar 

Bestuur (nsob)

18. Steen, van der, M., Scherpenisse, J. Hajer, M. Gerwen, O. van. Kruitwagen, S. (2014), 

Leren door doen: overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Den Haag, nsob 

19. Steen, M. van der, Scherpenisse, J, Twist, M. van (2015). Sedimentatie in sturing.  

Systeem brengen in netwerkend werken door meervoudig organiseren. Den Haag, nsob 

20. Terpstra, J. (2008), Wijkagenten en hun dagelijks werk, een onderzoek naar de uitvoering 

van gebiedsgebonden politiewerk, Politie en Wetenschap, Apeldoorn

21. Thompson, S. (2018), The public sector ombudsman in greater China: four “Chinese” models 

of administrative supervision in Legal Scholarship Repository. Philadelphia: Penn Law 



64 ‘In het oog van de orkaan’

22. Turkel, E. Turkel, G. (2016). Public Value Theory: Reconciling Public Interests, Administrative 

Autonomy and Efficiency in Review of Public Administration and Management, 2016, 4:2. 

23. Turrell, A. (2017), Applying Public Value Management Theory to Procurement, fcips 

Artikelen, richtlijnen, rapporten en verslagen

24. Bijl, R. Boelhouwer, J. Wennekers, A. (2017). De Sociale Staat van Nederland, Sociaal 

Cultureel Planbureau. Den Haag. scp-publicatie 2017-25 

25. Dekker. P, Ham, van der. L. Wennekers, A. (2018). Burgerperspectieven 2018/1.  

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (cob 2018/1).

26. Err, L. Helgesen, J. Hirschfeldt, J. Sorensen, J.S. Totozani, I. (2019). European Com-

mission for Democracy Through Law (Venice Commission) (2019), Principles on  

the protection and promotion of the ombudsman institution (“The Venice Principles”),  

cdl-ad(2019)005, Opinion No. 897 / 2017 

27. Jaarverslag Nationale Ombudsman 2012

28. Jaarverslag Raad van State (2017). Den Haag april 2018 

29. Jea-Woo, S. (2014), Amhaeng-eosa: secret royal inspector in Joseon Kingdom 

30. Kerstholt, J. H. en Paradies, G.; “Wat doen burgers in de participatiesamenleving?”,  

Openbaar bestuur. april 2014 

31. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksbrede inventarisatie. 

Strategieberaad Rijksbreed. Juni 2012

32. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksbrede inventarisatie. 

Strategieberaad Rijksbreed. Juni 2013

33. Pommer, E. Boelhouwer, J. Eggink, E. Marangos, A.M. Ooms, I. (2018). Overall rappor-

tage Sociaal Domein 2017, “Wisselend Bewolkt”. Sociaal en Cultureel Planbureau, 

scp-publicatie 2018-28, Den Haag 

Wetten, regelingen en Kamerstukken

34. Algemene Wet Bestuursrecht, Titel 9:2 

35. Grondwet, artikel 78a 

36. Kamerstukken II 1976/77, 14178, nr. 3, Memorie van Toelichting bij de Wet van  

4 februari 1981 houdende instelling van het ambt van Nationale ombudsman en 

wijziging van een aantal wetten.

37. Kamerstukken II 2008/09, 31797, nr. 1, A, Brief van de minister van Buitenlandse 

Zaken aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal  

inzake ‘Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, on-

menselijke of onterende behandeling of bestraffing; New York, 18 december 2002

38. Staatsregeling 1798, artikel 42 aangaande een algemeen klachtrecht

39. Staatregeling 1801, artikel 99 aangaande het Nationaal Syndicaat

40. The Instrument of Government, chapter 13, article 2

41. The Instrument of Government, chapter 13, article 6 

42. Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de  

uitoefening van zijn ambt, artikel 3

43. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 1 

44. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 2 

45. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 3



65Bijlage 2  Bronnen

46. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 4

47. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 5

48. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 6

49. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 7

50. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 8

51. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 9

52. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 10

53. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen, article 21

54. The Riksdag Act, article 4 en 12 & The Act with Instructions for the Parliamentary Om-

budsmen, article 9.17.5. 

55. Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 228 

56. Wet Nationale Ombudsman, artikel 1a lid 1 sub b 

57. Wet tot instelling van de federale ombudsmannen van 22 maart 1995 

58. Wet tot instelling van de federale ombudsmannen van 22 maart 1995, artikel 1 

59. Wet tot instelling van de federale ombudsmannen van 22 maart 1995, artikel 3 

60. Wet van 4 februari 1981, houdende instelling van het ambt van Nationale ombudsman 

en wijziging van een aantal wetten. 

61. Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, artikel 11

62. Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, artikel 14

63. Wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, artikel 15 

Internet

64. http://www.brugge.be/ombudsman, geraadpleegd d.d. 13 februari 2019

65. http://www.elsene.be/site/85-Ombudsman, geraadpleegd d.d. 13 februari 2019

66. http://eng.ombudsmanrf.org/, geraadpleegd d.d. 3 februari 2019 

67. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/bye-bye-verzorgingsstaat, geraadpleegd d.d. 1 april 

2019

68. https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/trends-en-ontwikkelingen/, geraadpleegd 

d.d. 1 april 2019

69. https://ombudsman.npo.nl/, geraadpleegd d.d. 1 april 2019

70. https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/6914449/openbaar-bestuur2014.pdf, geraad-

pleegd d.d. 1 april 2019

71. https://socius.be/op-weg-naar-de-participatiesamenleving/ , geraadpleegd d.d.  

1 april 2019

72. https://wi.christenunie.nl/tragisch-denken-fatalism-politiek, geraadpleegd d.d.  

1 april 2019

73. https://www.ad.nl/politiek/participatiesamenleving-teveel-gevraagd-van-

burger~ad96ee44, geraadpleegd d.d. 1 april 2019

74. http://www.brugge.be/ombudsman, geraadpleegd d.d. 13 februari 2019

75. https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_wmo/details.php?cps=19, geraadpleegd d.d. 1 

april 2019

76. http://www.defensoria.gob.pe/, geraadpleegd d.d. 1 april 2019 

77. http://www.elsene.be/site/85-Ombudsman, geraadpleegd d.d. 13 februari 2019

78. https://www.ftm.nl/tag/emily-oreilly, geraadpleegd d.d. 1 april 2019

79. https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten/eerste-gemeente-met-ombudsman-

voor-dieren/, geraadpleegd d.d. 1 april 2019 



66 ‘In het oog van de orkaan’

80. http://www.kafkabrigade.nl/diensten/kafka-thermometer, geraadpleegd d.d.  

7 april 2019

81. https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/01/628_154998.html, geraad-

pleegd d.d. 1 april 2019

82. https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/2016-060%20

Geen%20winnaars%20rapport.pdf, geraadpleegd d.d. 1 april 2019 

83. https://www.nationaleombudsman.nl/ombudsvoorzieningen, geraadpleegd d.d.  

1 april 2019

84. https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Aangesloten%20ge-

meenten%202019.jpg

85. https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/Behoorlijkheids-

wijzer%20NL%20oktober%202016.pdf

86. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/15/in-de-stress-uit-angst-voor-schulden-

a3956955

87. https://www.nu.nl/politiek/3591654/rutte-wil-participatie-niet-opleggen.html, 

geraadpleegd d.d. 1 april 2019

88. http://www.ombudsman.bh/en/about/, geraadpleegd d.d. 1 april 2019

89. https://www.ombudsman.europa.eu/nl/european-network-of-ombudsmen/about/nl, 

geraadpleegd op 7 april

90. https://www.ombudsman.europa.eu/nl/european-network-of-ombudsmen/parallel-

inquiries, geraadpleegd d.d. 13 februari 2019

91. https://www.ombudsman.europa.eu/nl/home, geraadpleegd d.d. 3 februari 2019

92. https://www.ombudsman.gov.tr/English/index.html, geraadpleegd d.d. 3 februari 

2019

93. http://www.opd.gov.jm/, geraadpleegd d.d. 1 april 2019

94. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013, 

geraadpleegd d.d. 1 april 2019

95. https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/De_sociale_

staat_van_Nederland_2017, geraadpleegd d.d. 1 april 2019

96. http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/venice-commission-adopts-principles-

on-the-protection-and-promotion-of-the-ombudsman-institution, geraadpleegd 

d.d.  

1 april 2019

97. https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen, 

geraadpleegd d.d. 16 mei 2019



67Bijlage 3  Nadere uitwerking van de rol, positie en bevoegdheid van de ombudsman

iii  Nadere uitwerking van de rol, positie en bevoegdheid van de 
ombuds man in Zweden (1809), de Europese Unie (1993) en  
Belgie (1995) 

Kenmerken Situatie in Zweden

Benoemd door: Riksdag (wetgevende macht), zijnde het parlement van Zweden [41]

Benoemingsduur: 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming [40]

Rol en taken van 
de ombudsman  
(op hoofdlijnen):

A. Toezicht houden op in de wet omschreven publieke organisaties/functionaris-
sen en daarbij toezien dat deze organisaties/functionarissen zich aan wet- en 
regelgeving houden en op een goede wijze hun publieke macht uitoefenen [43]. 

De omschreven publieke organisaties/functionarissen zijn daarbij [44]:
1. staats- en gemeentelijke autoriteiten,
2. functionarissen en andere personeelsleden van deze autoriteiten,
3. andere personen van wie het dienstverband of de opdracht de uitoefening 

van openbaar gezag inhoudt, voor zover dit het aspect van hun activiteiten 
betreft,

4. ambtenaren en ambtenaren van overheidsbedrijven die namens een  
dergelijke onderneming activiteiten uitvoeren waarbij de overheid door 
tussenkomst van de onderneming beslissende invloed uitoefent.

Daarbij worden vervolgens expliciet uitgezonderd: [44]
1. leden van de Riksdag (parlement)
2. de Raad van Bestuur van de Riksdag, de Verkiezingsraad van de Riksdag, 

de Kamer van Beroep van de Riksdag of de griffier van de Kamer, 
3. leden van de Raad van Bestuur van de Riksbank, leden van de directie van 

de Riksbank, behalve in de mate van hun betrokkenheid bij de uitoefening 
van bevoegdheden van de Riksbank om beslissingen te nemen in over-
eensteming met de wet inzake de regulering van valuta en kredietwaardig-
heid,

4. de regering of ministers,
5. de kanselier van justitie, en,
6. leden van gemeentelijke en provinciale volksvertegenwoordigende organen.

Ook is bepaald dat een ombudsman niet is onderworpen aan het toezicht van 
andere ombudsmannen [44].

B. Er voor zorgen dat rechtbanken en overheidsinstanties tijdens hun activitei-
ten gehoor geven aan hetgeen in The Instrument of Government (grondwet) is 
bepaald over objectiviteit en onpartijdigheid en dat de fundamentele rechten 
en vrijheden van burgers niet worden aangetast door het openbaar bestuur [45].

C. Het verhelpen van tekortkomingen in de wetgeving: indien de ombudsman bij 
de uitoefening van zijn toezichtwerkzaamheden aanleiding ziet om wetge-
ving of enige andere maatregel door de staat aan de orde te stellen, kan de 
ombudsman dergelijke opmerkingen bij de Riksdag indienen [46].

D. Het zijn van ‘nationaal preventief mechanisme’ overeenkomstig het faculta-
tief protocol van 18 december 2002 bij het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (een taak 
die in Nederland overigens is neergelegd bij diverse toezichthouders, zoals 
de diverse commissies van toezicht op justitiële instellingen, de Raad voor 
strafrechtstoepassing en jeugdbescherming en de Inspectie voor sanctietoe-
passing [47] [37]).

E. Het zijn van (buitengewoon) openbaar aanklager of vertegenwoordiger in 
rechte in diverse gevallen, bijvoorbeeld jegens een lid van het hooggerechts-
hof of de hoogste administratieve rechtbank of in opdracht van de commissie 
constitutionele zaken jegens een minister [48].
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Kenmerken Situatie in Zweden

Bevoegdheden van 
de ombudsman:

1) Opvragen van informatie en/of meningen van rechtbanken, administratieve 
autoriteiten, medewerkers van staats- of lokale overheden en ieder ander die 
onder toezicht van de ombudsman staat [48].

2) Het opleggen van een dwangsom (en het innen daarvan) van maximaal 10.000 
Zweedse Kroon (ongeveer 1 950,-) om het verkrijgen van informatie en/of 
meningen zoals beschreven onder A. te bewerkstelligen [53].

3) Toegang krijgen tot de archieven en andere documenten van rechtbanken en 
administratieve autoriteiten [48].

4) Een mening geven (door middel van een conclusie n.a.v. een onderzoek) over 
de vraag of een maatregel van een autoriteit of een ambtenaar de wet- en 
regelgeving overtreedt of anderszins onjuist of ongepast is en ter bevordering 
van een uniforme en passende toepassing van de wet [48].

5) Rapporteren (zowel jaarlijks als in individuele gevallen) aan de Riksdag [54].

Is er ten aanzien 
van diverse mach-
ten/organisaties 
een rol, taak en 
bevoegdheid weg-
gelegd voor de 
Ombudsman:

Ja / Nee: t.a.v. acteren wetgevende macht, met uitzondering van individuele 
leden van de Riksdag (parlement), de Raad van Bestuur van de Riksdag,  
de Verkiezingsraad van de Riksdag, de Kamer van Beroep van de Riksdag en  
de griffier van de Kamer.

Ja / Nee: t.a.v. acteren uitvoerende macht, met uitzondering van de regering, 
ministers, de kanselier van justitie, de leden van de Raad van Bestuur van de 
Riksbank en leden van de directie van de Riksbank (behalve in de mate van  
hun betrokkenheid bij de uitoefening van bevoegdheden van de Riksbank om 
beslissingen te nemen in overeensteming met de wet inzake de regulering van 
valuta en kredietwaardigheid).

Ja / Nee: t.a.v. acteren rechterlijke macht.

Ja / Nee: t.a.v. acteren decentrale machten (van die aard dan ook), met uitzon-
dering van leden van gemeentelijke en provinciale volksvertegenwoordigende 
organen.

Ja / Nee: t.a.v. acteren semi-publieke organisaties, tenzij het gaat om een over-
heidsbedrijf waarbij de overheid op de betreffende beslissing directe invloed 
heeft.

Ja / Nee: t.a.v. acteren private organisaties.

Is er ook sprake 
van decentrale 
ombudsmannen:

Nee, de centrale ombudsman vervult de rol van ombudsman ten aanzien van 
decentrale overheden [44].Wel wordt deze rol door meerdere functionarissen 
ingevuld, in die zin dat er één ‘Chief Parliamentary Ombudsman’ en drie  
‘Parliamentary Ombudsmen’ worden benoemd [43].
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Kenmerken Situatie in de Europese Unie

Benoemd door: Europees Parlement (wetgevende macht) [55]

Benoemingsduur: 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming [55]

Rol en taken van 
de ombudsman  
(op hoofdlijnen):

1) Kennis nemen van klachten van burgers van de Unie of van natuurlijke of 
rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat over 
gevallen van wanbeheer bij het optreden van de instellingen, organen of 
instanties van de Unie, met uitzondering van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie bij de uitoefening van zijn gerechtelijke taak. En het naar 
aanleiding van deze klachten onderzoek doen en verslag uitbrengen, tenzij  
de vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken 
of hebben uitgemaakt [55].

2) Het op eigen initiatief onderzoek doen naar en verslag uitbrengen over 
wanbeheer bij het optreden van de instellingen, organen of instanties van  
de Unie, met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie, 
tenzij de vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke procedure 
uitmaken of hebben uitgemaakt [55].

Bevoegdheden van 
de ombudsman:

1) Communautaire instellingen en organen dienen alle gevraagde inlichtingen 
te verstrekken en inzage te bieden in alle gevraagde stukken [42] .

2) Ambtenaren en andere personeelsleden van communautaire instellingen en 
organen zijn verplicht te getuigen [42].

3) De autoriteiten van de lidstaten zijn gehouden op verzoek van de 
Ombudsman via de Permanente Vertegenwoordigingen van de lidstaten bij 
de Europese Gemeenschappen alle informatie te verstrekken die licht kan 
werpen op gevallen van wanbeheer door de communautaire instellingen of 
organen [42].

4) De Ombudsman kan naar aanleiding van zijn onderzoek bij het Europees 
Parlement en de betrokken instelling of het betrokken orgaan een verslag 
indienen. Hij kan daarin aanbevelingen doen [42].

5) Aan het einde van elke jaarlijkse zitting legt de Ombudsman het Europees 
Parlement een verslag voor met het resultaat van zijn onderzoeken [42].

Is er ten aanzien 
van diverse 
machten/
organisaties 
een rol, taak en 
bevoegdheid 
weggelegd voor de 
Ombudsman:

Ja / Nee: t.a.v. acteren wetgevende macht.

Ja / Nee: t.a.v. acteren uitvoerende macht.

Ja / Nee: t.a.v. acteren rechterlijke macht, tenzij het niet is in de uitoefening van 
de gerechtelijke taak van de rechterlijke macht.

Ja / Nee: t.a.v. acteren decentrale machten (van die aard dan ook), in die zin dat 
de Europese Ombudsman geen rol, taak en bevoegdheid heeft ten aanzien van 
het acteren van nationale instituties. Wel zijn de autoriteiten van de lidstaten 
gehouden op verzoek van de Ombudsman alle informatie te verstrekken 
die licht kan werpen op gevallen van wanbeheer door de communautaire 
instellingen of organen [42].

Ja / Nee: t.a.v. acteren semi-publieke organisaties.

Ja / Nee: t.a.v. acteren private organisaties.

Is er ook sprake 
van ‘decentrale’ 
ombudsmannen:

Ja, in die zin dat er sprake is van Nationale Ombudsmannen waarmee wordt 
samengewerkt (in de vorm van ‘parallelle onderzoeken’) [90].De Nationale 
Ombudsmannen zijn autonoom en vallen niet onder de hiërarchie van de 
Europese Ombudsman.
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Kenmerken Situatie in de België

Kenmerken Situatie in België

Benoemd door: Kamer van Volksvertegenwoordigers (wetgevende macht), zijnde het parlement 
van België [59]

Benoemingsduur: 6 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming [59]

Rol en taken van 
de ombudsman  
(op hoofdlijnen):

1) Klachten te onderzoeken over de werking van de federale administratieve 
overheden en het naar aanleiding daarvan verslag uitbrengen en 
aanbevelingen doen [58].

2) Op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoek in te 
stellen naar de werking van de federale administratieve diensten die ze 
aanwijst en het naar aanleiding daarvan verslag uitbrengen en aanbevelingen 
doen [58].

3) Meldingen te onderzoeken van veronderstelde integriteitsschendingen 
overeenkomstig de wet van 15 september 2013 betreffende de melding 
van een veronderstelde integriteitsschendig in de federale administratieve 
overheden door haar personeelsleden [58].

Bevoegdheden van 
de ombudsman:

1) De ombudsmannen kunnen ambtenaren of diensten waaraan zij in het kader 
van hun opdracht vragen richten, een dwingende termijn opleggen voor het 
beantwoorden van deze vragen [61].

2) Zij mogen tevens ter plaatse alle vaststellingen doen en zich alle bescheiden 
of inlichtingen doen meedelen die zij nodig achten en alle betrokken 
personen horen. De personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 
dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, worden van hun plicht 
tot geheimhouding ontheven in het raam van het door de ombudsmannen 
ingestelde onderzoek [61].

3) De ombudsmannen kunnen zich door deskundigen laten bijstaan [61].

4) Naar aanleiding van een onderzoek kunnen zij elke aanbeveling die zij nuttig 
achten richten tot de administratieve overheid [62].

5) Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richten de ombudsmannen een verslag over 
hun activiteiten tot de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zij kunnen 
bovendien driemaandelijkse tussentijdse verslagen uitbrengen, indien zij  
het nuttig achten [63].

Is er ten aanzien 
van diverse 
machten/
organisaties 
een rol, taak en 
bevoegdheid 
weggelegd voor de 
Ombudsman:

Ja / Nee: t.a.v. acteren wetgevende macht.

Ja / Nee: t.a.v. acteren uitvoerende macht.

Ja / Nee: t.a.v. acteren rechterlijke macht.

Ja / Nee: t.a.v. acteren decentrale machten (van die aard dan ook).

Ja / Nee: t.a.v. acteren semi-publieke organisaties.

Ja / Nee: t.a.v. acteren private organisaties.

Is er ook sprake 
van decentrale 
ombudsmannen:

Ja, zo zijn er bijvoorbeeld de Ombudsman van Brugge [64]en de Ombudsman  
van Elsene [65]
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1v  Aangeleverde cases

Aangeleverde case Ombudsman Amsterdam

Met het aantreden van een nieuwe bestuurder, vraagt het cak (uitvoerder van de wan-

betalersregeling zorgverzekeringen) de ombudsman mee te denken over het oplossen 

van de uitzichtloze situatie waarin een groot deel van de mensen in de zogenaamde 

wanbetalersregeling verkeert. Op dat moment vallen bijna 300.000 mensen in de rege-

ling, waarvan 24.000 Amsterdammers. Hoewel de regeling bedoeld was als tijdelijke 

stimulans om de zorgpremie te betalen, zal een groot deel van hen er met de bestaan-

de voorzieningen niet uitkomen. De ombudsman metropool Amsterdam is niet be-

voegd te oordelen over het handelen van het cak (dat is de nationale ombudsman), 

maar vanwege de impact op een grote groep Amsterdammers, pakken wij de hand-

schoen op. 

Fase 1: solo actieonderzoek: We starten een actie onderzoek. Het cak draagt de bsn’s 

van 15 Amsterdammers over en de ombudsman brengt in kaart wat de gemeente van 

deze mensen weet. Dit ging niet zonder slag of stoot, omdat veel gemeenteonderdelen 

ten onrechte van mening waren dat hun geheimhoudingsplicht of de algemene 

privacy regelgeving zwaarder weegt dan de onderzoeksbevoegdheid van de ombuds-

man en de plicht om hem desgevraagd alle informatie te leveren ihkv een onderzoek. 

Nadat de privacy discussie is gewonnen, zijn ook het cjib en de Rijksbelastingdienst 

bereid voor deze vijftien mensen aan te geven wat de schulden zijn. Samen hebben  

zij 1 600.000 schuld, alleen bij de overheidsorganisaties die we bevraagd hebben.  

Heel in het kort valt op dat 10 van de 15 nooit in beeld zijn geweest bij (schuld)hulp-

verlening en dat de verschillende gemeenteonderdelen zich ieder voor zich met re-

pressieve taken bezighouden. De 5 mensen die wel hebben aangeklopt bij de schuld-

hulpverlening zijn, door diverse toegangsbeperkingen, niet van hun problemen verlost. 

Vervolgens gaan het cak en de ombudsman langs bij deze 15 mensen en wordt een 

externe schuldhulpverlener aangetrokken. Contact maken kost de nodige tijd. Uitein-

delijk hebben we 12 schuldenaren/familieleden daadwerkelijk bereikt en hebben we 

met 7 schuldenaren intensief persoonlijk contact. Anderhalf jaar later is één gezin 

volledig uit de schulden en worden vier gezinnen geholpen. Een ander gezin dat geen 

hulp wilde is op eigen kracht succesvol bezig om de schulden op te lossen. In zo’n  

3 gevallen hebben we de indruk dat sprake is van misstanden zoals over bewoning, 

uitbuiting van arbeidsmigranten en lichte verwaarlozing van kinderen. 

Naast deze individuele aanpak, zijn er meerdere rode draden gevonden. De opvallend-

ste hiervan zijn de gemeentelijke adressen waar grote aantallen wanbetalers bekend 

zijn (bijv. daklozenloket), onsamenhangend incassobeleid van de gemeente, niet op-

pikken van early warnings (o.a. beleningen bij Stadsbank van Lening, afwijzing bij-

stand, afwijzing kwijtschelding), misstanden zoals woonfraude en slechte bewindvoe-

ring. Voor deze rode draden hebben we verschillende oplossingsrichtingen bedacht, 

waar we momenteel samen met de gemeente mee experimenteren. Daarnaast gaan 

we in een volgende ronde samen met de schuldhulpverleners in drie stadsdelen op 
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huisbezoek. In ieder stadsdeel gaan we samen bij 50 mensen langs, om hen aan de 

juiste hulp (schuldhulp, maatschappelijk werk, ouderenwerk etc.) te krijgen. Het idee 

hierachter is om samen te leren, en om de ervaringen die in fase 1 zijn opgedaan te 

delen met de Amsterdamse schuldhulp, zodat de gemeente het daarna weer volledig 

terug kan nemen. 

Op die wijze liep je in deze casus tegen de grenzen van jouw rol, positie en bevoegdheden aan? 

Vooral de gemeente en de door haar ingehuurde schuldhulpverlening hadden er moeite 

mee dat ik mij niet als klassieke, achteraf toetsende, ombudsman opstelde, maar mij 

actief met hun werk bemoeide. Daarnaast kostte het, gezien de alsmaar toenemende 

angst voor overtreding van privacywetgeving, de nodige tijd om sommige gemeente-

onderdelen ervan te overtuigen dat ik de gevraagde informatie als ombudsman tot mij 

mag nemen, ook wanneer de burger niet om het onderzoek heeft gevraagd. Ook het 

feit dat ik cak, cjib, Rijksbelastingdienst heb betrokken, is vanuit mij klassieke rol 

vreemd, omdat deze institutioneel onder de Nationale ombudsman vallen. 

Hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan? 

Ik ben gewoon stug doorgegaan, heb uitleg gegeven over mijn visie op modern toezicht 

(o.a. Guba en Lincoln) en heb ik sommige gevallen geëscaleerd naar de directeur. Daar-

naast heb ik op andere niveaus (vng, ministerie en wethouder) een coalitie gesmeed 

en bij de Autoriteit Persoonsgegevens gecheckt of ik op het goede spoor zat. 

Zou het wenselijk zijn als jouw rol, positie en bevoegdheden in de betreffende casus ruimer 

geweest waren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

Ja. De discussie met de vele juristen, per organisatie tenminste 1, heeft veel tijd en 

energie gekost, en de door mij gemaakte keuzen maken mij kwetsbaar, waardoor  

mijn positie onnodig onveilig wordt. 

Is het antwoord op de voorgaande vraag representatief voor andere casussen? Met andere 

woorden, los van de betreffende casus: zouden jouw rol, positie en bevoegdheden moeten  

worden uitgebreid? Waarom wel of niet?

Ja. Ik zou de bevoegdheid moeten hebben om vanuit de casuïstiek alle betrokken orga-

nisaties in het publieke domein vragen te mogen stellen. Belangrijker vind ik echter 

dat de gemeenteradenformeel bevestigen, in de verordening op de ombudsman, dat 

hij deze brede taakopvatting mag en moet volgen. 

Waarom zou dat in de betreffende casus en meer in algemene zin tot een beter resultaat  

kunnen leiden? 

Het beëindigt veel sneller allerhande discussies, en het geeft me meer gezag.
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Aangeleverde case Ombudsman Den Haag

Een mevrouw komt op het spreekuur van de ombudsman en geeft aan dat zij in de 

financiële problemen terecht is gekomen door de gemeente. Zij heeft te maken met 

het zogenaamde “papieren inkomen”. Mevrouw had een bijstandsuitkering (om niet) 

en wilde een eigen bedrijfje opzetten als fotografe. Aangezien zij talent heeft stimu-

leerde de gemeente dat en zij kreeg een bedrijfskrediet en een bijstandslening, een 

zogenaamde bbz-lening. De gedachte hierachter is dat als een bedrijf levensvatbaar is 

mevrouw uiteindelijk voor zichzelf en haar zoon kan gaan zorgen. Ze kreeg te weinig 

opdrachten en moest met het bedrijfje stoppen. De jaarrekening wordt conform de 

regels in het volgende jaar opgemaakt en de gemeente beoordeelt dan of de bedrijfs-

beëindiging verwijtbaar was. Dat was hier niet het geval en de bijstandslening werd 

netjes omgezet naar een bijstand om niet. In de jaaropgave van de gemeente ziet me-

vrouw dat haar inkomen erg hoog is. Wat blijkt: in dat fiscale jaar heeft mevrouw niet 

alleen een reguliere bijstand ontvangen, maar heeft formeel ook de omzetting van de 

bbz-lening naar bijstand om niet plaatsgevonden. Omdat hiermee een lening wordt 

omgezet in gift, wordt dit opeens als inkomen voor ditzelfde jaar gerekend: het papie-

ren inkomen. De grondslag van de toeslagen wordt aan de hand van het verzamelin-

komen bepaald en mevrouw krijgt van de Rijksbelastingen een aanslag vanwege te 

veel genoten toeslagen. Tot overmaat van ramp was zij net weer gestart met haar foto-

grafie middels een nieuwe bbz-lening en herhaling dreigde. Dit was haar allemaal niet 

verteld door de gemeente, die overigens de training (die de nieuwe ondernemers krij-

gen bij een bbz-lening) had uitbesteed aan een derde partij. Het bedrijfskrediet, waar 

ze ook rente over moet betalen, en de toeslagen moet zij terugbetalen van een uitke-

ring. Dat lukt niet. Er ontstaan andere schulden en ze kan haar zoontje niet meer goed 

onderhouden. De afdeling binnen de gemeente die belast is met de bbz houdt vast aan 

de schuldbekentenis die zij voor het bedrijfskrediet heeft getekend. Onderdeel van de 

training is de uitleg over de fiscale werking, dus de gemeente gaat er van uit dat alle 

mogelijke gevolgen wel zijn uitgelegd. Daarnaast is niet het gevolg van gemeentelijke 

beleid, de gemeente heeft ‘gewoon’ de regels van de bbz goed uitgevoerd. Het is eigen-

lijk een Rijksprobleem, aangezien het probleem bij de Belastingdienst ontstaat. De 

afdeling belast met de – bijzondere – bijstand geeft aan dat bijzondere bijstand er niet 

is om schulden af te lossen. Ze weten nog wel wat geld uit een sociaal fonds te regelen 

voor haar zoon. Mevrouw had inmiddels ook begrepen dat de Nationale ombudsman 

in gesprek was met de staatssecretaris, maar er zit geen schot in de zaak.

Nadat de ombudsman eerst volledige helderheid had gekregen over o.a. de regels en 

de ontstane schulden van de betrokken diensten, mevrouw en haar boekhoudster, is 

er met diverse gemeentelijke partijen overleg gepleegd om te zoeken naar oplossin-

gen. Eigenlijk was iedereen binnen de gemeente erover eens dat het een onwenselijke 

situatie was, die niet vaak voorkomt, maar dat het geen gemeentelijk probleem was. 

De gemeente had ook al eerder met het Rijk overlegd, echter de groep die erdoor ge-

raakt wordt is te klein om de wetgeving te repareren en reparatie zou weer andere 

grotere groepen (zoals mkb/zzp’ers) mogelijk in de problemen brengen. De ombudsman 

heeft de gemeente tweeledig aangesproken op haar rol als eerste overheid en aange-

drongen een oplossing te vinden. Enerzijds dient de gemeente de getroffen burger te 

ondersteunen en anderzijds haar positie naar het o.a. Rijk en vng benutten om wel 

met een oplossing te komen. De gemeente is hierna wederom in gesprek gegaan met 
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het Rijk. De ombudsman heeft bij zijn collega de Nationale ombudsman aangedrongen 

op een oplossing. Tenslotte gaat de Participatiewet uit van maatwerk en dan mag je in 

zo’n uitzonderlijke situatie toch een adequate oplossing verwachten. Uiteindelijk heeft 

de staatssecretaris de regeling aangepast, waardoor het “papieren inkomen” niet meer 

kan ontstaan en heeft de gemeente een financiële regeling getroffen waardoor mevrouw 

weer uit de schulden kon komen.

Op die wijze liep je in deze casus tegen de grenzen van jouw rol, positie en bevoegdheden aan?

Als gemeentelijke ombudsman behandel je klachten over het handelen van de ge-

meente. De gemeente hield zich aan de formele wet, het probleem werd door de wet-

geving veroorzaakt. Alle geledingen zagen het wel als een probleem maar zagen geen 

rol voor de gemeente weggelegd. De Nationale ombudsman kon ook geen oplossing 

bewerkstelligen.

Hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan? 

Door alle partijen te activeren is er toch beweging ontstaan, zowel op nationaal als 

gemeentelijk niveau. Dit was interne partijen als Sociale raadslieden of casemanagers 

niet gelukt, dat kon m.i. alleen bereikt worden door de rol en positie van de ombuds-

man t.o.v. de gemeente. De ombudsman heeft ook bij de gezamenlijke sociale fondsen 

aandacht gevraagd voor deze uitzonderlijke situatie. Alhoewel sociale fondsen er in 

principe niet voor dit soort bijzondere bijstand zijn, kon de ombudsman een beroep  

op het fonds doen, zij het beperkt, als zich geen oplossing voordeed.

Zou het wenselijk zijn als jouw rol, positie en bevoegdheden in de betreffende casus ruimer 

geweest waren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

In zo’n casus moet een ombudsman het vooral hebben van medewerking. Forceren 

heeft een te groot risico dat er geen adequate oplossing komt. Wat hier geholpen had 

om sneller tot een oplossing te komen, is de mogelijkheid voor de ombudsman om 

zelf een oplossing te kunnen forceren. Dat kan financieel en/of door politieke dekking. 

De ombudsman rapporteert zijn interventie aan het College en informeert de Raad. In 

deze casus gaat het eigenlijk over de samenwerking tussen afdelingen, diensten, over-

heden. Dus ook over de samenwerking en rolverdeling tussen ombudsmannen. Strikt 

genomen had deze casus door de Nationale ombudsman tot een goed einde gebracht 

moeten worden. Toch zie je dat collectieve druk ook effect kan hebben. De formele rol-

verdeling tussen lokale en nationale ombudsman voorziet niet in een collectieve druk. 

Is het antwoord op de voorgaande vraag representatief voor andere casussen? Met andere 

woorden, los van de betreffende casus: zouden jouw rol, positie en bevoegdheden moeten  

worden uitgebreid? Waarom wel of niet?

Mijn aarzeling bij de discussie over meer bevoegdheden zit vooral op het punt dat ik, 

door de huidige inrichting van de formele positie, een gezagsrol kan invullen, waar-

door ik veel kan bereiken maar weinig kan afdwingen. Het kunnen afdwingen van 

oplossingen brengt ook de drieslag van Van Traa weer in discussie: geen taak zonder 

bevoegdheid en geen bevoegdheid zonder verantwoording.

Waarom zou dat in de betreffende casus en meer in algemene zin tot een beter resultaat  

kunnen leiden? 

Om sneller tot een oplossing te komen.
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Aangeleverde case Ombudsman Rotterdam 

Mevrouw A. is in 2015 gescheiden van haar gewelddadige ex-echtgenoot die haar met 

een schuld van 1 40.000 achterliet. Hij is met de noorderzon vertrokken. Zij waren in 

gemeenschap van goederen gehuwd. Uit het huwelijk zijn 2 kinderen geboren, die bei-

den lijden aan een stoornis in het autistisch spectrum en daarvoor jeugdhulp krijgen. 

Mevrouw A. heeft zelf een goede baan met een vaste aanstelling. De schuldeisers rich-

ten zich op mevrouw A. en leggen loonbeslag. Hierdoor kan zij de huur van de woning 

waar zij met de 2 kinderen woont niet meer betalen. Huisuitzetting dreigt. Via het wijk-

team van de gemeente wordt in juni 2016 bijzondere bijstand (in de vorm van een lening) 

aan mevrouw A. toegekend voor het voldoen van de huurachterstand. Hierdoor is de 

huisuitzetting van de baan omdat de verhuurder instemt met het afblazen van de huis-

uitzetting. Het wijkteam koppelt aan de hulp de voorwaarde dat mevrouw zich aan-

meldt bij de Kredietbank Rotterdam voor een schuldsaneringstraject. Mevrouw wordt 

aangemeld bij de Voedselbank en ontvangt wekelijks een voedselpakket. Daarnaast 

doet het wijkteam een aanmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming, die een 

onderzoek start. Dit mondt uit in een verzoek tot ondertoezichtstelling bij de rechter. 

De ots wordt afgewezen. 

Mevrouw A. is ontevreden over de Kredietbank en het schuldsaneringstraject. Zij heeft 

zelf een goed inzicht in haar financiële situatie en volgens haar wordt een aantal schul-

den over het hoofd gezien. Na deze onenigheid strandt het schuldsaneringstraject. In de 

tussenliggende periode is de huur niet betaald en de verhuurder dreigt opnieuw met 

huisuitzetting. Het wijkteam van de gemeente wil mevrouw niet meer helpen omdat 

het aan haarzelf te wijten zou zijn dat het schuldsaneringstraject is mislukt. Op dat 

moment, in de zomer 2016, meldt mevrouw A. zich bij de ombudsman. De huurschuld 

die voldaan moet worden om huisuitzetting te voorkomen is 1 1.800 en de ombudsman 

verzoekt het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (fbnr) deze schuld te betalen. Dat doet 

het fbnr en na indringende verzoeken van het fbnr ziet de verhuurder af van huisuit-

zetting.

Voor ondersteuning van haar kinderen ontvangt mevrouw A. een persoonsgebonden 

budget om logeervoorziening voor haar kinderen (1 weekend per maand) mogelijk te 

maken. Dat logeeradres ligt in een andere gemeente dan de woonplaats van mevrouw 

en de kinderen. Dit levert problemen voor de kosten van het vervoer op. Na interventie 

van de (kinder)ombudsman wordt dit in het najaar 2016 alsnog geregeld. Mevrouw A. 

vraagt, mede op aandringen van haar werkgever, in december 2016 beschermingsbewind 

aan. De rechter benoemt een bewindvoerder die haar financiën zal beheren. De bewind-

voerder lost de problemen van mevrouw A. niet op en zij breekt in januari 2018 met 

deze bewindvoerder. Direct na het beëindigen van de bewindvoering legt de gemeente 

beslag op de inkomsten van mevrouw A. omdat de gemeente de bijzondere bijstand 

(lening) terugvordert.

Mevrouw A. doet met behulp van een advocaat een aanvraag op grond van de Wet Sane-

ring Natuurlijke personen (wsnp) bij de rechter in de hoop dat hierdoor de schuldeisers 

gedwongen zullen worden mee te werken aan een schone lei na ommekomst van 3 jaar. 

Die aanvraag wordt door de rechter afgewezen. Vervolgens vraagt mevrouw A. in de zo-

mer 2018 haar eigen faillissement aan. Dit faillissement wordt in juni 2018 uitgesproken.
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In de periode najaar 2016 – voorjaar 2018 is er geen contact meer tussen de ombuds-

man en mevrouw A. In juli 2018 dient mevrouw A. een klacht in over de gemeente.  

Zij klaagt erover dat de gemeente blijft doorgaan met het loonbeslag nadat het faillis-

sement was uitgesproken. De ombudsman start een onderzoek. In januari 2019 dringt 

de faillissementscurator aan op een regeling met de schuldeisers. Als een dergelijke 

regeling niet tot stand komt, zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan 

baten en zullen de schuldeisers wederom beslag op het loon van mevrouw A. leggen. 

Haar werkgever zal dit niet (opnieuw) accepteren en overgaan tot het ontslaan van 

mevrouw A. Mevrouw A. vraagt bij de gemeente een saneringskrediet bij de Krediet-

bank Rotterdam aan om een schuldenregeling mogelijk te maken. De Kredietbank  

weigert dit, gelet op de hoogte van de schuld. De ombudsman vraagt de directeur van 

de Kredietbank Rotterdam om tussenbeide te komen. Dat is de stand van zaken in 

maart 2019.

Grenzen bevoegdheid ombudsman:

•  Ombudsman niet bevoegd t.a.v. verhuurder. Verhuurder ziet na interventie fbnr af 

van huisuitzetting

•  Ombudsman kan alleen op ‘micro’-niveau interveniëren maar niet afdwingen dat 

er van de zijde van de gemeente adequate en voortdurende begeleiding bij het op-

lossen van de verschillende problemen van mevrouw A. komt. Ook interventies van 

de ombudsman in 2016 zorgen immers niet voor een oplossing op de lange termijn, 

zie de problemen in 2018.

•  Ombudsman kan geen klachten behandelen over een disfunctionerende (bescher-

mings)bewindvoerder. Dit zou eventueel door de rechter wel kunnen, maar gebeurt 

zelden of nooit. 

•  Ombudsman kan niet zorgen dat de gemeente afziet van terugvordering van bij-

zondere bijstand en loonbeslag legt, ook niet terwijl faillissement is uitgesproken.

•  Ombudsman kan niet zorgen dat de Kredietbank een saneringskrediet verstrekt, 

hoewel dat veel problemen van mevrouw A. zou oplossen.

Uitbreiding rol, positie en bevoegdheden van de ombudsman gewenst?

Deze casus is gelukkig niet representatief voor alle klachten die bij de ombudsman 

binnenkomen. Anderzijds is het wel zo dat de nadruk op ‘zelfredzaam, eigen kracht 

etc. “ in de praktijk betekent dat voor veel mensen een onoverkomelijke berg aan pro-

blemen blijft bestaan. Het lukt hen niet die problemen zelf op te lossen. De verschil-

lende afdelingen en onderdelen van de overheid/ overheden houden zich alleen bezig 

met hun eigen taken, terwijl verantwoordelijkheid voor de oplossing nergens is belegd. 

Als ombudsman zou ik behoefte hebben aan de mogelijkheid om een vorm van lang-

durige en probleemoplossende ondersteuning te garanderen. Dit zal heus niet eenvou-

dig zijn, maar kortdurende interventies bereiken in dit soort situatie niet het gewenste 

resultaat.

Daarnaast zou ik graag zien dat de (gemeentelijke) overheid verantwoordelijkheid 

neemt voor de kwaliteit van bewindvoerders. Als het toezicht daarop tekortschiet, 

moet de ombudsman kunnen ingrijpen. Ook in individuele casus kan dan worden  

ingegrepen op aangeven van de ombudsman.
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v  Topiclist in het kader van de interviews

Theorie Kenmerken Topics

Bureaucratietheorie Betrouwbaarheid 
Transparantie 
Controle 
Hiërarchie 
Verticaal
Zekerheid
Stabiliteit 
Enkelvoudigheid
Efficiency

Wettelijk kader
Complexe regelgeving (toeslagen)
Legitimatie
Onpartijdigheid
Onafhankelijkheid
Trias Politica
Bindend advies
Bezwaar en beroep
Landelijk kader
Lokaal kader/regelgeving
Toetsen
Checks & balances
Input/throughput/output

Netwerktheorie Samenwerking 
Openheid
Vertrouwen 
Gelijkwaardigheid 
Horizontaal
Onzekerheid
Meervoudig
Effectief
Betekenisvol

Samenspel
Onderlinge relaties
Stakeholders
Spelers
Keten(s)
Gezamenlijke aanpak
Verschillende invalshoeken
Informatiesamenleving
Participatiesamenleving
Werken vanuit de bedoeling
Outcome
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