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1.Visie en doelstelling 

Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn de kernwoorden van de huidige 

samenleving. Met de beste bedoelingen heeft de overheid de samenleving dichtgeregeld 

vanuit het 3R principe (rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtvaardigheid).  

Voor mensen die het nodig hebben zijn er bijvoorbeeld, toeslagen, subsidies, WMO-

voorzieningen, juridische bijstand en hulpverlening. Er wordt echter wel verwacht dat 

iedereen weet hoe je hierop een beroep kan doen. 

De niet zelfredzame burger vist echter vaak achter het net. Eén op de tien volwassenen'¹ heeft 

problemen met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en niet in staat in de huidige digitale- 

en formulierenmaatschappij te functioneren. Dit maakt dat er hulpconstructies nodig zijn, 

zoals een PvdA ombudsteam.  

Het ombudsteam van de PvdA wil inwoners van Enschede ondersteunen en adviseren als ze 

kampen met “kleine problemen” die vaak grote ergernissen zijn en ze er zelf niet meer 

uitkomen. Bijvoorbeeld doordat ze door de instanties steeds van het kastje naar de muur 

worden gestuurd of gewoon de weg in 'regelland' niet weten.  

De PvdA neemt deze problemen serieus en helpt mensen een oplossing te vinden. 

Alle inwoners van de gemeente Enschede die zijn vastgelopen en het even niet meer weten, 

kunnen het ombudsteam om hulp vragen. In dringende, schrijnende gevallen, kan het 

ombudsteam, een PvdA gemeenteraadslid of zelfs de PvdA Tweede Kamerfractie inschakelen 

zodat er sneller een oplossing gevonden kan worden. 

Het ombudsteam wil lokaal het draagvlak van de PvdA versterken en laten zien dat de PvdA 

actief is in de samenleving. 

 

¹ Vaardige burgers aan het loket, Programmaraad Digivaardig en Digibewust (2011), pagina 4 

 

2.Het Enschedese ombudsteam. 

Het ombudsteam werkt met een kernteam van 5 mensen die gepokt en gemazeld zijn op de 

terreinen waar de meeste vragen en klachten over gaan. Deze vrijwilligers besteden veel tijd 

aan de aangemelde zaken die meestal via het fractiekantoor van de PvdA Enschede binnen 

komen.  

In de meeste gevallen wordt mensen na een eerste gesprek de weg gewezen, zo nodig 

begeleid bij gesprekken en wordt geholpen met schrijven van formele brieven en/ of een 

telefoontje gepleegd. Inzet is dat de autonomie van de hulpzoekers zoveel mogelijk wordt 

gewaarborgd. Het ombudsteam is, en wordt geen probleemeigenaar van de casus, die 

verantwoordelijkheid blijft bij de hulpvrager. 

Het ombudsteam kan gebruik maken van de zogenaamde 2
e
 ring van deskundigen die op 

deelgebieden het ombudsteam kunnen ondersteunen.  

 

Werkwijze 

De meeste hulpvragen komen binnen bij de fractiemedewerker van de PvdA Enschede. 

De coördinator van het ombudsteam wijst daarna de zaken toe aan twee leden die het meest in 

staat lijken de gesignaleerde problematiek aan te pakken.  

Het kernteam van het ombudswerk komt in principe elke derde donderdagvond in de maand 

bij elkaar. Tijdens het overleg wordt niet alleen de voorgang besproken maar ook wordt er 

scherp gelet op trends en ontwikkelingen die het gevolg zijn van het lokale en/of landelijke 

politieke beleid.   

In enkele gevallen wordt ook informatie doorgespeeld aan de 2
e
 Kamerleden of de 

ombudsman van de 2
e
 Kamerfractie. 
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2015 

In 2015 valt op dat met het aantreden van de gemeentelijke klachtencommissaris het aantal 

hulpvragen bij ons ombudsteam fors afnam. Dat zou er op kunnen wijzen dat deze ingreep 

vanuit de gemeenteraad, om zelf meer de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit 

van de uitvoering van haar beleid, werkt.  

Er zijn over een aantal onderwerpen door de klachtencommissaris kritische rapporten 

uitgebracht die de gemeenteraad zich aan kan trekken. Feitelijk zijn hulpvragen die bij het 

ombudsteam van de PvdA Enschede binnen komen herkenbaar in het kader van de rapporten 

van de klachtencommissaris. 

 

Opvallend is dat de gemeente Enschede in de uitvoering van sociaal beleid zwaar heeft  

ingezet op sanctioneren. De afdeling die zich daar mee bezig houdt is maximaal opgetuigd. 

Op zichzelf is het te billijken dat een lokale overheid streng en rechtvaardig wetten en regels 

controleert. Toch mag daarbij nooit uit het oog worden verloren dat veel kwetsbare inwoners 

van Enschede niet zelfredzaam zijn. Als dan de gemeente Enschede ook nog haar geheel 

eigen invulling geeft aan uitvoeringsregels, (niet verstrekken wettelijk verplicht voorschot aan 

bijstand aanvragers bijvoorbeeld), dan ligt daar een basis voor problemen.  

De armoede problematiek in onze stad is groot. Het korten van meer dan 60% op bijvoorbeeld 

de langdurigheidtoeslag voor mensen die meer dan 5 jaar op bijstandsniveau moeten leven is 

moeilijk uit te leggen. Het klinkt stoer dat een wethouder strenge straffen eist bij 

overtredingen, maar vaak krijgen goedwillende burgers te maken krijgen met sancties omdat 

ze niet goed kunnen lezen, communicatief niet zo bijdehand zijn, niet over een computer 

beschikken of deze niet kunnen bedienen.  

 

Maatwerk, dat inherent moet zijn aan het helpen van kwetsbare mensen, lijkt meestal niet 

meer aan de orde. Regels en controles gaan uit van wantrouwen en drijven mensen soms tot 

wanhoop. Het ombudsteam maakt zich zorgen over de enorme caseload van uitvoerend 

medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen. 

 

De klachtencommissaris heeft eind 2015 aangegeven dat hij zijn werkzaamheden voor de 

gemeenteraad wil beëindigen.  

De uitdaging voor de gemeenteraad wordt om opnieuw een onafhankelijke kritische “luis in 

de pels” te benoemen. Het goed organiseren van macht en tegenmacht is essentieel om de 

kwaliteit van uitvoering van sociaal beleid voor (vaak kwetsbare) burgers te bewaken. 

 

De cijfers. 

In 2015 heeft het ombudsteam 19 nieuwe hulpvragen gekregen. Daarnaast waren we nog 

bezig met elf hulpvragen van voorgaand kalenderjaar.  

 

Onderwerp   Toelichting      Aantal 

WMO en Sociale zaken geschillen rond uitkeringen/jeugdzorg/zorgloket        8 

huishoudelijke hulp, etc. 

Financiën   schulden/belastingdienst/ziektekostenverzekeraar/ 

eigen administratie, etc.                4 

Wonen    overlast/problemen met verhuurder/passende woning/    

                                               vocht en wateroverlast/energieleverancier, etc.        5 

Vergunningen   afwijzen vergunning/planschade door bouw/RO, etc.     1 

Werken   arbeidsconflict            1 
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Landelijk Netwerk. 

Het ombudsteam PvdA Enschede is onderdeel van een groeiend aantal lokale teams in het 

hele land. Vanuit Enschede is, in samenwerking met de collega’s in Hengelo het initiatief 

genomen om het netwerk van ombudsteams binnen de PvdA een formele positie te geven.  

 

In de dagelijkse praktijk signaleren de ombudsteams regelmatig problemen bij burgers die 

veroorzaakt worden door het regeringsbeleid. Vaak gaat het hier om kwetsbare groepen 

burgers. In onze visie zouden belangrijke signalen gebundeld en geanalyseerd moeten worden 

en vervolgens vertaald in aanbevelingen aan de 2
e
 Kamerfractie.  Aanbevelingen namens veel 

teams hebben een grotere impact dan een geïsoleerd signaal vanuit een team. Ook de 

mogelijkheid om namens de ombudsteams moties of amendementen in te brengen op een 

congres geeft meer invloed op het landelijk beleid.  

 

De partijvoorzitter, Hans Spekman en het 2
e
 kamerfractielid Lutz Jacobi ondersteunen het 

initiatief om een landelijk netwerk op te richten. In de loop van 2016 zal het netwerk 

geformaliseerd worden. 

 

 

 

Rianne Bruijs, voorzitter. 

 

 


