
ONDERWERP:  FUNCTIE VERTROUWENSPERSOON 
 
ONGEVRAAGD ADVIES  
 

1. Naam nota : Dit ongevraagd advies is mede gestaafd op de visie van de Nationale 
ombudsman (No, rapport 2018/083) over een dergelijke functie. De gemeente UH 
is aangesloten bij de No als externe ombudsvoorziening.  

 
2. Evaluatie: Vertrek van de Vertrouwenspersoon heeft aanleiding gegeven tot een 

gesprek met twee leden vanuit de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) met deze 

functionaris. Tevens zijn eerdere nota’s en reacties vanuit ASD hierbij 

geraadpleegd. 

  

3. Vraagstelling gemeente: geen /ongevraagd advies vanuit ASD  

4. Datum vaststelling advies: 20 januari 2021  

5. Reactie vanuit de gemeente: 

(ASD UH. Januari 2021   Annedé van Zeben en Martha Meijer 
 
 
ONDERWERP: FUNCTIE VERTROUWENSPERSOON 
 
 
Aanleiding en Advies 
Aanleiding voor dit ongevraagd advies is geconstateerde onduidelijkheid over de functie bij  
inwoners van de gemeente UH en het gemis van laagdrempelige klachtbehandeling als toegevoegde 
waarde. De toegevoegde waarde is: de burger op weg helpen en leren van klachten; waar mogelijk 
vermijden van bestuursrechtelijke- en/of klachtprocedures. 
 
Advies van de ASD: oplossingsgerichte en waar nodig inhoudelijke klachtbehandeling invullen bij de 
taakomschrijving.  
Dit advies is mede gestaafd op de visie van de Nationale ombudsman (No, rapport 2018/083) over 
een dergelijke functie. De gemeente UH is aangesloten bij de No als externe ombudsvoorziening.  
 
Wat was de achtergrond van de functie?  
De gemeenteraad nam op 30 juni 2016 een motie aan om een gemeentelijk ombudsman aan te 
stellen voor het Sociaal Domein die niet alleen een luisterend oor biedt, maar ook kijkt naar 
oplossingen en adviseert over aanpassingen in de regelgeving.  
 
Wat was de visie van de gemeente? 
De gemeente heeft naar aanleiding van genoemde motie een inhoudelijke verkenning uitgevoerd. 
Daaruit kwamen twee uitgangspunten naar voren: de onafhankelijkheid en de lerende benadering. 
De lerende benadering zag de gemeente als meerwaarde.  
Volgens de gemeente verschilt de ombudsfunctie van de formele klachtenprocedures van de 
gemeente of van aanbieders. Deze richt zich vooral op een procedurele of juridische behandeling van 
klachten.  

 
 



Hoe is de functie gerealiseerd? 
De pilot was voor anderhalf jaar, van juni 2017 tot en met december 2018. De gemeente heeft € 
30.000,- uitgetrokken voor het opzetten van de functie. De bedoeling van de gemeente was om bij 
een succesvolle evaluatie de functie meer te formaliseren en te zoeken naar structurele dekking. De 
evaluatie heeft plaatsgevonden.  

 
Wat was de reactie van de ASD op de evaluatie? 
De ASD schreef op 7 januari 2018 aan de verantwoordelijk wethouder (H. Nijhof):  
“In de RIB is aangegeven dat er een pilot plaatsvindt van anderhalf jaar en dat deze pilot geëvalueerd wordt. 
Afgesproken is dat de gemeente bij de evaluatie o.m. het Gezinspanel, het Seniorenplatform en de Wmo-raad 
betrekt. Ook is afgesproken dat er een bijeenkomst wordt belegd, waarin met een aantal partijen, waaronder 
de Wmo-raad, uitgangspunten voor taakomschrijving en evaluatie-criteria worden besproken. Hiermee wordt 
een helder kader gecreëerd voor de evaluatie. 
Recent heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. Naar het oordeel van de Wmo-raad is deze sessie echter niet 
met een positieve uitkomst besloten. In de sessie bleek dat de Onafhankelijk Klachtenbehandelaar Sociaal 
Domein enkel/vooral kijkt naar de procesmatige kant van een casus en niet de inhoudelijke. Voor een deel van 
de aanwezigen in de bijeenkomst was dit op voorhand niet duidelijk. En naar het oordeel van de Wmo-raad zou 
een onafhankelijk klachtenbehandelaar niet per definitie weg moeten blijven van een inhoudelijk oordeel. De 
Wmo-raad is van mening dat dit aspect onderdeel zou moeten zijn van de taakbeschrijving en evaluatiecriteria. 
Met deze brief willen wij u vragen scherpte aan te brengen in de taakomschrijving en evaluatiecriteria. Juist bij 
het introduceren van nieuw beleid en gemeentelijke maatregelen, zoals deze nieuwe ‘functie’, is het vooraf 
bepalen van de reikwijdte van de functie en criteria voor succes essentieel.” 

 
Hoe is de functie na januari 2018 ingevuld? 
Op 16 december 2020 heeft de ASD een gesprek gehad met vertrekkend vertrouwenspersoon 
mevrouw J. van den Berg. De bedoeling van het gesprek was om de laatste twee jaar te evalueren en 
te bezien of er aanleiding is voor een ongevraagd advies over de taakomschrijving en het eventueel 
aanscherpen van de functie.  
 

Verslag van het gesprek 
Volgens mevrouw Van den Berg heeft de gemeente de functie in onderzoek en daarmee de rol van 
onafhankelijk vertrouwenspersoon. Vanaf januari 2021 neemt een interim de functie voorlopig waar. 
Mevrouw Van den Berg heeft over de voorgaande jaren gerapporteerd, eerst over de pilot-periode 
en daarna over het jaar 2019. De rapportage over het jaar 2020 zal worden gemaakt door de interim 
op basis van de aantekeningen van mevrouw Van den Berg. 
Vanuit de gemeente is mevrouw M. van der Mijden sinds april 2020 contactpersoon voor de 
vertrouwenspersoon. Daarvoor was dat mevrouw A. Brouwer, die ook betrokken was bij de pilot. 
 

Wat was de rol? 
Op de vraag over de klachtbehandeling gaf mevrouw Van den Berg aan dat zij geen rol had als 
klachtbehandelaar, wel thermometer. Rol vertrouwenspersoon wordt bij de gemeente gezien om 
waar nodig iets op te lossen, een brug te slaan. Het probleem is dat de Dorpsteams zelfstandig zijn en 
de gemeente van mening is dat deze zelf de klachten moeten behandelen. Daardoor is er geen 
overzicht van wat er speelt en of er maatregelen, bijvoorbeeld in de werkwijze, genomen moeten 
worden voor de toekomst.  
 
Wildgroei 
Er is volgens mevrouw Van den Berg een wildgroei aan kanalen voor onvrede van de burger op het 
gebied van het Sociaal Domein: er zijn mensen die hun onvrede voorleggen aan raadsleden, die dan 
zelf iets proberen te doen, maar niet doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon; er zijn mensen die 
hun onvrede neerleggen bij een consulent van het Dorpsteam, die uiteraard probeert om een 
oplossing te vinden, wat goed is, maar die onvrede wordt dan niet geregistreerd; en dan ook nog de 



onvrede die via via de vertrouwenspersoon bereikt, maar er verder vanuit privacy overwegingen 
niets mee kan. 
 
Advies van mevrouw Van den Berg 
Duidelijke taakomschrijving van de vertrouwenspersoon en duidelijk communiceren over de rol. 
Raadsleden moeten zich aan hun eigen rol houden en doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. 
Goede registratie van alle onvrede die binnenkomt, zodat daaruit lering kan worden getrokken en zo 
nodig maatregelen kunnen worden genomen. 
 

Overwegingen ASD 

• Er is gebleken van een wildgroei aan kanalen voor de onvrede van inwoners. 

• Dat schept onduidelijkheid voor inwoners waar zij terecht kunnen voor klachten, signalen, 
meldingen en hulpvragen en wie voor de behandeling daarvan verantwoordelijk is. 

• Het zou goed zijn als de rol van vertrouwenspersoon c.q. onafhankelijk klachtbehandelaar 
voor het Sociaal Domein van een gemeente met ongeveer 50.000 inwoners door dezelfde 
persoon wordt ingevuld. 

• Het gaat om het oplossen van problemen en onvrede. Elke onvrede is een klacht. Een 
onafhankelijk klachtbehandelaar/ vertrouwenspersoon luistert, geeft informatie, wijst de 
weg (doorverwijzing), bemiddelt waar nodig, zorgt ervoor dat waar mogelijk maatwerk  
wordt geleverd en probeert tot een oplossing te komen. 

• De motie van de gemeenteraad van 30 juni 2016 is gericht op het bereiken van oplossingen 
en advies over verbeteringen/ maatregelen voor de toekomst. 

• Het rapport No 2018/083 van de Nationale ombudsman (No) is gebaseerd op gesprekken 
met een aantal gemeenten over de vraag of een 'ombudsfunctie' in de zin van 
vertrouwenspersoon/ onafhankelijk klachtbehandelaar bijdraagt aan de mogelijkheden om 
een signaal, hulpvraag of klacht af te geven. 

• De No concludeert in zijn rapport dat het (op weg) helpen van burgers en leren van klachten 
een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid is. Dit is voor het Sociaal Domein en de 
toegang tot de schuldhulpverlening niet anders. De No noemt een aantal aandachtspunten 
voor deze terreinen, waaronder het inzichtelijk te maken waar burgers klachten, signalen, 
meldingen en hulpvragen af kunnen geven en wie voor de behandeling daarvan 
verantwoordelijk is.  

 
Wat concludeert de ASD? 

• De gemeente is er voor haar inwoners en niet omgekeerd. Ook bij de uitbestede taken blijft 
de gemeente verantwoordelijk. Dit is voor het Sociaal Domein en de toegang tot de 
schuldhulpverlening niet anders.  

• Een onafhankelijke vertrouwenspersoon/onafhankelijk klachtbehandelaar is voor een 
gemeente als de Utrechtse Heuvelrug de aangewezen persoon waar inwoners klachten, 
signalen, meldingen en hulpvragen af kunnen geven en die voor de behandeling daarvan 
verantwoordelijk is. 

• Het doel is: inwoners laagdrempelig ondersteunen bij het opkomen voor de eigen belangen 
en zo mogelijk tot een inhoudelijke oplossing komen voor gerezen problemen en het 
bewerkstelligen van passend maatwerk. 

• Het voordeel is: alles blijft op één plek. Daarmee is het voor de inwoners transparant en 
duidelijk tot wie zij zich kunnen wenden.  

• Consequente registratie van hulpvragen, meldingen en klachten, geven inzicht in wat er beter 
kan, zodat eventueel maatregelen voor de toekomst genomen kunnen worden.  

• Een afgewogen inhoudelijke aanpak van hulpvragen en klachten draagt bij aan het vermijden 
van bestuursrechtelijke procedures en de zogenaamde formele klachtbehandeling. Voor 



(formele) klachten over de RSD kan de vertrouwenspersoon de inwoners van de gemeente UH 
bijstaan. 

 
Advies 
De ASD geeft de gemeente in overweging om de functie van vertrouwenspersoon bij de 
taakomschrijving in te vullen conform bovenstaande. # 
 
 
 

 
 
 
 

 


