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SAMENVATTING
Het voor u liggende jaarverslag geeft een beeld van de klachten van 2017 en 2018.
Een beeld in cijfers én over de wijze waarop de klachtbehandelingen plaatsvinden.
Daarvoor is ook meer algemene informatie over het klachtenproces en de
klachtbehandeling opgenomen.
Tenslotte wordt duidelijk of er conclusies of leermomenten verbonden zijn aan de
inhoud van de in 2017 en 2018 ingediende klachten.

Wijze van klachtbehandeling

Het begint heel laagdrempelig. Een ieder kan via diverse zelf te kiezen wegen een
klacht indienen. Na ontvangst wordt ingezet op het zo spoedig mogelijk informeel
oplossen van de klacht.
Dat gebeurt door het bieden van een luisterend oor, of door het verstrekken van
informatie of uitleg over een handelwijze of een procedure aan klager en beklaagde.
Vaak lukt het dan om begrip te krijgen voor de situatie. Ook komt het voor dat
afspraken worden gemaakt over de termijn waarbinnen iemand de gevraagde
inhoudelijke reactie mag verwachten, of dat er excuses worden aangeboden als iets
te lang is blijven liggen of er een fout gemaakt is.
Als een klacht hiermee naar tevredenheid van klager kan worden opgelost, dan
wordt deze afgesloten.
Indien de klacht niet naar tevredenheid van klager kan worden opgelost, dan volgt
een formele klachtbehandeling door de klachtadviescommissie, waarbij klagers en
beklaagden worden gehoord en er een onderzoek wordt uitgevoerd. Vervolgens
wordt er een advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders
over de gegrondheid van een klacht. Dit advies gaat zeker bij gegronde klachten
ook in op de vraag of van de klacht geleerd kan worden en of hier een standpunt
over ingenomen kan worden.
Het hierboven geschetste proces is een korte omschrijving van de 1e lijns
klachtbehandeling zoals die door de gemeente wordt uitgevoerd. Is een burger
aansluitend aan deze behandeling nog altijd ontevreden dan kan hij voor een 2e
lijns (externe) klachtbehandeling terecht bij de Nationale ombudsman.
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Het beeld in cijfers van de 1e lijns klachtbehandeling door de gemeente

383 informeel behandeld (94%)
17 formeel behandeld (zie hieronder)
5 buiten behandeling/ doorgezonden

2017
405 klachten
ontvangen

Formeel:

495 informeel behandeld (95%)
16 formeel behandeld (zie hieronder)
9 ingetrokken of doorgezonden

2018
520 klachten
ontvangen

4 gegronde klachten
1 deels gegronde klacht
11 ongegronde klachten
1 buiten behandeling gesteld

Formeel:

3 gegronde klachten
1 deels gegrond / geen oordeel
2 deels gegronde klachten
10 ongegronde klachten
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Conclusies en doorkijk naar 2019 en verder

Het aantal ontvangen klachten leek zich, ondanks de extra gemeentelijke
werkzaamheden ten gevolge van de decentralisatie in het sociaal domein, rond
de 400 te stabiliseren, maar laat in 2018 een forse stijging zien. Deze stijging is
te herleiden tot knelpunten en vervolgens is gewerkt aan het oplossen van deze
knelpunten, bijvoorbeeld door het inzetten op het wegwerken van een achterstand
in aanvragen.
Dat is ook één van de functies van klachten. Hieruit kunnen knelpunten
gesignaleerd worden, die door de organisatie opgepakt moeten worden en waar
lering uit getrokken kan worden.
Het aantal ingediende klachten over Venlo bij de Nationale ombudsman (56 in 2017
en 62 in 2018) laat ook een licht stijgende lijn zien. Maar deze aantallen laten ook
een vertekend beeld zien, want in 2017 zijn 51 zaken niet in onderzoek genomen en
in 2018 waren dat er 55. De andere zaken hebben met name tot interventies geleid.
De Nationale ombudsman heeft beide jaren geen klacht formeel in onderzoek
genomen.
In het kader van de gewenste versterking van het 1e lijns klachtenproces is
er in 2018 contact geweest met medewerkers van de Nationale ombudsman
naar aanleiding van de door hem in maart 2018 opgestelde “Ombudsvisie op
professionele klachtbehandeling”. Dit heeft geleid tot een workshop in Venlo voor
de medewerkers in Venlo die zich direct met klachtbehandeling bezig houden.
Ook is meegewerkt aan een onderzoek over klachtbehandeling in het sociale
domein van de Nationale ombudsman, dat in november 2018 heeft geleid tot de
rapportage “Vier speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten”.
Aan de hand van deze rapporten van de Nationale ombudsman over professionele
klachtbehandeling en speerpunten van klachtbehandeling wordt in 2019 de
gewenste verdere versterking van de 1e lijns klachtbehandeling opgepakt.
De rapporten bieden samen met de inzichten die zijn opgedaan door bij de
klachtbehandeling betrokken medewerkers aanknopingspunten voor het uitwerken
van verbeterpunten.
De versterking moet er toe leiden dat er ruimte ontstaat voor het tweede deel van
de klachtbehandeling, namelijk het in beeld brengen van het advies of verbeterpunt
dat van een klacht uitgaat naar onze organisatie. Dit leereffect dat van alle - ook
de informele - klachtbehandelingen kan uitgaan, moet ook meer aandacht krijgen,
omdat zo ook het positieve effect van een klacht zichtbaar wordt.
De ontwikkelingen in de versterking van de totale 1e lijns klachtbehandeling
zal uiteindelijk gaan leiden tot het opstellen van een eigen Venlose visie over
professionele klachtbehandeling in 2020.
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1

INLEIDING

In dit jaarverslag1 wordt gerapporteerd over de behandeling van klachten in 2017 en
2018.
Een ieder kan een klacht indienen over een gedraging van een bestuursorgaan
of een gedraging van een medewerker die onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzaam is.
Het begrip “klacht” is niet gedefinieerd en kan heel ruim worden opgevat.
De term klacht wordt voor heel veel zaken gebruikt en wordt verschillend
geïnterpreteerd .
In de ruimste zin is een klacht iedere uiting van ongenoegen.
Dat is ook het klachtbegrip dat door de Nationale ombudsman wordt gehanteerd.
Hierbij moet worden gedacht aan alle gedragingen of handelingen waar een burger
problemen over meldt of knelpunten over signaleert.
Er moet zorg gedragen worden voor een registratie van de ingediende klachten en
deze moeten jaarlijks worden gepubliceerd, hetgeen met dit jaarverslag gebeurt.
Vanuit het jaarverslag moet bij een ieder een beeld kunnen ontstaan over de
klachtbehandelingen die plaats vinden in onze gemeente. Niet alleen over de
aantallen, maar ook over de wijze waarop dit gebeurt, en of er conclusies getrokken
kunnen worden uit de inhoud van de klachten.
Omdat het voor de burger vooral belangrijk is dat zijn klachten serieus genomen
worden en goed opgepakt worden door de gemeente zal in dit jaarverslag ook
uitgebreid worden stilgestaan bij verbeteringen en versterking van de 1e lijns
klachtbehandeling, de klachtbehandeling door de gemeente Venlo zelf, nu dit de
eerste en de beste mogelijkheid van de organisatie is om het vertrouwen van de
burger in de organisatie te herstellen.

1 Verplichting op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht.
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2. DE KLACHTENPROCEDURE
2.1

De procedure

De klachtenprocedure heeft tot doel het geschonden vertrouwen van de
klager in de gemeente te herstellen. Het is een laagdrempelige aanvullende
rechtsbescherming, naast de gebruikelijke rechtsmiddelen die een burger heeft.
Wat is een klacht?
Klachten gaan niet over de inhoud van een besluit of van beleid, maar over de wijze
waarop iemand zich heeft gedragen.
Klachten zijn heel divers van aard. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het niet
tijdig beantwoorden van een vraag, maar ook over een onheuse bejegening door
een handhaver of een coach, of over lange wachttijden bij de balies.
Het begrip klacht is heel ruim en omvat feitelijk iedere uiting van ongenoegen.
Indienen en behandelen klacht
Iedere klacht van een burger wordt serieus genomen.
Klachten kunnen op meerdere manieren worden ingediend. De burger mag kiezen
en kan een klacht zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk via een e-mail, een
brief, het web formulier of een papieren klachtenformulier indienen. Dus op die
wijze die hij zelf het prettigste vindt.
Voor mondelinge klachten gelden minder regels en hier kan het bieden van een
luisterend oor en het geven van aanvullende informatie vaak al voldoende zijn.
Bij schriftelijke klachten gelden meer procedureregels.
Maar alle klachten mogen informeel worden afgedaan, zolang dit maar naar
tevredenheid van de klager gebeurt.
Daarom wordt bij alle ingekomen klachten eerst bekeken of een informele oplossing
mogelijk is. Het gaat de burger er tenslotte meestal om dat hij zo snel als mogelijk
een duidelijk antwoord op zijn klacht krijgt, of waar mogelijk dat zijn klacht
opgelost wordt.
Bovendien is een informele afhandeling minder juridisch van aard en minder
belastend voor de klager, maar ook voor de medewerker over wie geklaagd wordt.
Informele behandeling
Klachtafhandeling is als taak neergelegd bij het Team Juridische zaken van de
gemeente.
In eerste instantie wordt altijd een intern onderzoek uitgevoerd bij het team waar
over geklaagd wordt. Indien de klacht niet duidelijk is wordt eerst contact gezocht
met klager.
Aan de hand van de verkregen informatie wordt bekeken of een inhoudelijke
oplossing van de klacht mogelijk is middels interventie.
Bij een interventie kan gedacht worden aan het verstrekken van bijvoorbeeld meer
informatie over de handel- en werkwijze en/of beleid van de gemeente of het
uitleggen waarom er op een bepaalde wijze gehandeld is. Daardoor lukt het vaak
om begrip te krijgen voor de situatie. Of er wordt gekeken waarom iets is blijven
liggen en er worden afspraken gemaakt over een termijn waarbinnen iemand
wel een inhoudelijke reactie mag verwachten. Ook kan het helpen excuses aan te
bieden als een proces niet goed gelopen is.
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Lukt een interventie, dan wordt de klachtbehandeling afgesloten op het moment
dat naar tevredenheid van klager aan diens klacht tegemoet is gekomen.
Formele behandeling
Is een klager ontevreden over de informele behandeling van zijn klacht, dan dient
alsnog de formele weg gevolgd te worden en komt de klachtadviescommissie2 in
actie.
De klachtadviescommissie is onafhankelijk en bestaat nagenoeg altijd uit
medewerkers van het Team Juridische Zaken.
Dan worden klagers gehoord (met verslaglegging) en vindt er een ambtelijke
advisering aan het gemeentebestuur plaats over de afhandeling van de klachten.
De beoordeling van de gegrondheid van een klacht vindt plaats mede aan de hand
van de behoorlijkheidsnormen die door de Nationale ombudsman ontwikkeld zijn.
Aan de hand van deze normen kan worden vastgesteld of bij de uitvoering van
taken op een behoorlijke manier is omgegaan met burgers en hun belangen.
Deze behoorlijkheidsnormen met een korte uitleg per norm treft u aan in bijlage 1.
De normen bepalen waar gedragingen van de overheid aan dienen te voldoen.
In bijlage 2 treft u het hierboven beschreven klachtenproces in schematische vorm
aan.

2.2

Externe behandeling

Is een klager niet tevreden over deze afhandeling, dan kan hij zich in tweede
instantie tot de onafhankelijke Nationale ombudsman wenden.
De Nationale ombudsman kan een klacht in onderzoek nemen en zal de
gedragingen toetsen aan de hierboven genoemde behoorlijkheidsnormen, of
proberen het vertrouwen te herstellen middels een gesprek.

2.3

Termijnen

Het is een streven om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
De Algemene wet bestuursrecht kent de volgende afhandelingstermijnen.
Een klacht die middels interventie wordt behandeld, moet binnen 6 weken zijn
afgehandeld.
Komt de klachtadviescommissie in beeld, dan moet een klacht binnen 10 weken zijn
afgehandeld.
Het is mogelijk deze beide orde-termijnen met vier weken te verdagen.

2.4

Aanbevelingen

Naast de gegrondheid van een klacht, zal de klachtadviescommissie bij formele
zaken ook kijken of van de klacht geleerd kan worden en of hier een standpunt
over ingenomen kan worden. Aan de voorgelegde casus wordt dan ook een
oplossingsmogelijkheid meegegeven aan het college.
Dit is met name aan de orde indien er sprake is van een gegronde klacht.
Een advies over het leereffect dat van een klacht uitgaat krijgt de vorm van een
aanbeveling.
Het college wordt dan gelijktijdig met het advies over de formele klacht gevraagd
om in te stemmen met de aanbeveling en deze over te nemen.
2 Geregeld in de Verordening interne klachtadviescommissie 2010
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Een gegronde klacht over het niet goed oppakken van een melding, kan
bijvoorbeeld een aanbeveling meekrijgen met het verzoek alsnog binnen afzienbare
termijn op de melding te reageren. Doorgaans is dit echter wel al gedaan
gedurende de informele klachtbehandeling.
Maar ook bij een ongegronde klacht kan dit zich voordoen. Indien er bijvoorbeeld
sprake is van een verstoorde verhouding tussen een klager en beklaagde, waarbij
dit met name door klager zo ervaren wordt, kan er een aanbeveling worden gedaan
om vanuit de gemeente het initiatief te nemen en actie te ondernemen om uit een
ontstane impasse te komen.
Zo zullen de aanbevelingen iedere keer maatwerk moeten zijn.
Want naast een inhoudelijke oplossing voor de voorliggende casus, zou er bij een
geconstateerd gebrek in bijvoorbeeld een werkinstructie of een ander aspect van
meer algemene dienstverlening, ook een algemene aanbeveling gedaan kunnen
worden om een bepaald aspect van dienstverlening voor alle burgers te verbeteren.
Het is de verantwoordelijkheid van het college om er voor te zorgen dat een
aanbeveling wordt opgevolgd.

2.5

Verbeteringen klachtenproces

Het tot nu gevolgde klachtenproces lijkt te voldoen en zorgt er voor dat het
grootste deel (94 tot 95%) van de klachten informeel en naar tevredenheid van de
klager kan worden opgelost.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen verbeteringen meer mogelijk zijn.
In dat kader is er in 2018 contact geweest met medewerkers van de Nationale
ombudsman naar aanleiding van de door hem in maart 2018 opgestelde
“Ombudsvisie op professionele klachtbehandeling”. Dit heeft geleid tot
een workshop in Venlo voor de medewerkers in Venlo die zich direct met
klachtbehandeling bezig houden.
Ook is meegewerkt aan een onderzoek over klachtbehandeling in het sociale
domein van de Nationale ombudsman, dat in november 2018 heeft geleid tot de
rapportage “Vier speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten”.
Aan de hand hiervan en de reeds langer bestaande behoefte om het klachtenproces
te verbeteren zal dit worden opgepakt. In paragraaf 7.1 zal hier dieper op worden
ingegaan.
Op de langere termijn zal ook nog het proces van digitaal verwerken en registreren
van klachten verbeterd moeten worden. Een aanpassing naar het proces zoals dat
daadwerkelijk plaatsvindt en het noteren van specifiekere klachtgerichte informatie
zal voor de toekomst betere gegevens over de klachtafhandeling kunnen opleveren.
Daardoor wordt het makkelijker om gegevens uit het digitale systeem te halen en
het proces te monitoren.
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2.6

Verschil tussen klacht, bezwaar en melding

Een klacht heeft betrekking op de wijze waarop een persoon zich heeft gedragen
of iets heeft nagelaten te doen.
Een klacht mag niet verward worden met een bezwaarschrift.
Als een burger het niet eens is met de inhoud van een besluit, bijvoorbeeld als een
omgevingsvergunning of een maatwerkvoorziening wordt geweigerd, dan moet
gebruik gemaakt worden van het juiste rechtsmiddel, het bezwaarschrift.
Het is dan niet wenselijk de behandeling van een bezwaarschrift te doorkruisen met
een klachtbehandeling. Een klachtbehandeling gaat immers over de behoorlijkheid
van handelen, niet over de rechtmatigheid.
Wel is het mogelijk dat een burger het zowel niet eens is met de inhoud van het
besluit, als met de wijze waarop er bijvoorbeeld tijdens de procedure concreet
gehandeld is. In dat geval zal de klachtenprocedure alleen betrekking hebben op de
vraag of de gevolgde procedure behoorlijk is geweest.
Waar nodig wordt een burger gewezen op het onderscheid tussen een klacht en
een bezwaar en geïnformeerd over de mogelijkheden van het indienen van een
bezwaarschrift.
Is een burger te laat met het indienen van een bezwaarschrift, dan mag hij geen
gebruik maken van de klachtenprocedure om op deze wijze alsnog te proberen de
inhoud van het besluit aan de orde te stellen. Zo’n klacht zal buiten behandeling
worden gesteld.
Ook moet er onderscheid gemaakt worden tussen een klacht en een melding
openbare ruimte. Zo’n melding heeft geen betrekking op een gedraging, maar op
een concrete situatie, zoals een gebrek in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een
lantaarnpaal die stuk is of dat geen of onvoldoende groenonderhoud plaatsvindt.
Pas als een dergelijke melding niet juist of tijdig wordt opgepakt, kan er een klacht
worden ingediend.

10 | Jaarverslag klachten 2017 - 2018

3. KLACHTENFUNCTIONARISSEN
3.1

Klachtbehandelaars

De behandeling van de klachten vindt plaats door de klachtencoördinatoren van
het team Juridische Zaken.
Alle klachten worden digitaal in een zaaktype in CRM geregistreerd en worden van
daar uit verdeeld en behandeld.
Waar nodig wordt er onderling overlegd over de behandeling en ook vindt er
onderling vervanging plaats bij ziekte of verlof.

3.2

Klachtadviescommissie

De samenstelling van de klachtadviescommissie wordt bepaald door de
Verordening interne klachtadviescommissie.
De onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter, zijnde een senior juridische
adviseur van het team Juridische Zaken, en één of twee andere leden, werkzaam bij
het team Juridische Zaken.
Raakt de klacht een lid van het team Juridische Zaken dan bestaat de
klachtadviescommissie uit de gemeentesecretaris en twee leden die niet werkzaam
zijn bij het team Juridische Zaken.

3.3

Deskundigheidsbevordering

Om de deskundigheid van de klachtbehandelaars te bevorderen zijn deze lid van
de Vereniging voor Klachtrecht, van waaruit twee maal jaarlijks studiemiddagen
worden georganiseerd en die vier maal per jaar een tijdschrift uitbrengt.
In 2017 en 2018 betrof het studiemiddagen met de onderwerpen:
•
•
•

De professionalisering van de klachtbehandeling
Verdieping professionele klachtbehandeling
Beroepsquerulant of contactintensieve burger

Ook de Nationale ombudsman brengt zeer regelmatig rapporten en onderzoeken
uit.
Van deze stukken wordt kennis genomen en aansluitend worden de uitkomsten van
de onderzoeken doorgeleid naar de medewerkers en leidinggevenden die met deze
onderwerpen te maken hebben.
Verder heeft de Nationale ombudsman in 2018 de “Ombudsvisie op professionele
klachtbehandeling” uitgebracht en in het verlengde daarvan een workshop
georganiseerd voor de medewerkers in Venlo die zich direct met klachtbehandeling
bezig houden.
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3.4

Regionale bijeenkomst klachtbehandelaars

Daarnaast is vanuit Venlo in 2018 het initiatief genomen om de klachtbehandelaars
van de gemeenten uit de regio Noord Limburg en een tweetal gemeenschappelijke
regelingen te verbinden.
Dit om onderling kennis te delen over de wijze van klachtafhandeling, maar ook om
gezamenlijk te sparren over de in 2018 verschenen Ombudsvisie van de Nationale
ombudsman en de verdere professionalisering van de behandelaars.
Dit is door betrokkenen als heel positief ervaren.
Het is de bedoeling om dit in ieder geval 1 maal per jaar voort te zetten.
Zo zal er onder meer gekeken worden naar de mogelijkheden van gezamenlijke
workshops vanuit de Nationale ombudsman voor de regio.
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4. NATIONALE OMBUDSMAN
De gemeente Venlo is aangesloten bij de Nationale Ombudsman (No).
Als een klager het niet eens is met het besluit over de klacht, dan mag klager
de klacht binnen een jaar voorleggen aan de Nationale ombudsman voor een
onafhankelijke externe klachtbehandeling.
Dit is een laagdrempelige voorziening, waar voor klager geen kosten aan verbonden
zijn.
Soms kiest een burger er direct voor om zijn klacht in te dienen bij de No.
De No zal dan, als er nog geen klachtbehandeling door de eigen gemeente heeft
plaatsgevonden, vanuit het kenbaarheidsvereiste de gemeente vragen om de klacht
zelf intern te behandelen.
Als de No inschat dat het een dringende zaak is, probeert de No een zaak ook wel
middels een interventie op te lossen, ook al heeft er nog geen eigen gemeentelijke
klachtbehandeling plaatsgevonden.
De No brengt jaarlijks een eigen jaarverslag uit.
Daarnaast verstrekt hij jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van alle klachten die
betrekking hebben op de gemeente Venlo.
Dat kunnen klachten zijn waar de gemeente gevraagd is om informatie te
verstrekken over een zaak, of klachten die de gemeente nog niet kende en die ter
behandeling doorgezonden werden.
Ook kunnen dit zaken zijn - en dat is het merendeel - die niet in onderzoek worden
genomen om uiteenlopende redenen. Bijvoorbeeld omdat deze door verwijzen of
informeren van de burger direct zijn opgelost, of omdat deze kennelijk ongegrond
waren.
Hierdoor is het mogelijk dat er zaken op dit overzicht staan, die bij de gemeentelijke
klachtbehandelaars niet bekend zijn.

Informele behandeling door
klachtbehandelaar
gemeente Venlo
Interne
behandeling
(1e lijns)

Formele behandeling door
klachtadviescommissie
gemeente Venlo

Formele behandeling door
Nationale ombudsman

Externe
behandeling
(2e lijns)

3 Zie hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 81p e.v. van de Gemeentewet en de Wet op de
Nationale ombudsman.
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5. HET VERSLAG IN CIJFERS
5.1

Aantal en wijze van afdoening klachten

In 2017 zijn bij de gemeente Venlo in totaal 405 klachten binnengekomen.
Dat zijn er 4 meer dan in 2016.
In 2018 is het aantal vervolgens verder gestegen met 103 klachten tot een totaal van
520.

Nadat het aantal klachten leek te stabiliseren in 2017, was er in 2018 ineens sprake
van een forse stijging van het aantal klachten.
De stijging wordt onder meer veroorzaakt door een aantal klachten dat is
binnengekomen over een te lange afhandelingsduur van aanvragen inzake de Geld
Terug Regeling en de individuele inkomenstoeslag en een aantal klachten over het
uitblijven van reacties op meldingen openbare ruimte en over parkeeroverlast na de
invoering van blauwe zones, alsmede door een veelklager.
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Behandeling van de klachten vond informeel door een klachtbehandelaar en
formeel door de klachtadviescommissie plaats. Zij zijn als volgt afgedaan.

2014

2015

2016

2017

2018

327

376

358

383

495

Doorgezonden/
buiten behandeling

21

32

30

5

8

Ingetrokken

1

1

3

0

1

Gegrond

1

2

1

4

3

Informele klachten
Interventie
Overige

Formele klachten
Ongegrond

10

4

6

11

10

Deels gegrond/
Deels ongegrond

2

1

1

1

3

Geen oordeel

0

1

0

0

0

Buiten behandeling
gesteld

0

1

1

0

In behandeling
Totaal

362

417

1

0

0

401

405

520

Hieronder treft u per domein een voorbeeld van een klacht aan en kunt u zien dat
deze uiteenlopende onderwerpen bestrijken.
Domein

Voorbeelden van klachten
Te lange termijn voor het maken van een afspraak / te lange
wachttijd in de Stadswinkel.

Dienstverlening

Ongenoegen over aan te leveren documenten bij de
aanvraag van een reisdocument voor niet ingezetenen.
Klacht over het afkeuren van een pasfoto ten behoeve van
een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs.
Klachten over het uitblijven van een reactie op een melding
openbare ruimte.

Ruimtelijk Fysiek

Klachten over parkeerprobleem, niet tijdig reageren op
meldingen hierover.
Klachten over overlast door bomen / beplanting.
Klachten over een te lange afhandelingsduur van aanvragen
inzake de Geld Terug Regeling.

Sociaal Maatschappelijk

Ongenoegens over gedragingen van en bejegening door
een coach in bijstandszaken, met daarbij een verzoek om
een andere coach.
De gang van zaken rondom een aanvraag om een
bijstandsuitkering en de daarvoor aan te leveren
documenten.
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5.2

Categorieën klachten

De klachten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Onjuiste informatie

De klager verwijst naar niet correcte informatie op
bijvoorbeeld het internet, in brieven, in folders en
dergelijke. Dit kan ook onjuiste informatie zijn die
van een medewerker is verkregen.

Onheuse bejeging

De klager heeft het optreden van een medewerker
als beledigend, onbehoorlijk of onredelijk ervaren.

Incorrecte afhandeling

De klager vindt dat de gemeente iets verkeerd
heeft gedaan, bijvoorbeeld te laat heeft
gereageerd, niet bereikbaar was, of dat een
procedure niet goed is verlopen.

Overig

Klachten die niet duidelijk in een van de andere
categorieën thuishoren.

Aan deze categorieën kunnen de volgende algemene leereffecten verbonden
worden:
1.

Komen er over een team relatief veel terechte klachten over incorrecte
afhandeling voor, dan kan dit voor een team een teken zijn dat
er ingestoken moet worden op het verbeteren van bijvoorbeeld
dienstverlening;
2. Is er sprake van veel terechte klachten over het verstrekken van onjuiste
informatie, dan kan dat een teken zijn dat het kennispeil van medewerkers
onvoldoende is, en dat hier aandacht aan besteed moet worden;
3. Wordt er terecht en veelvuldig geklaagd over een onheuse bejegening door
medewerkers dan kan dat een teken zijn dat een team moet inzetten op het
verbeteren van zijn klantbenadering.
Natuurlijk kunnen er ook uit incidenten leereffecten voortkomen, maar dat zal dan
meer uit maatwerk moeten bestaan.
Een voorbeeld hiervan is dat naar aanleiding van een incidentele klacht de conclusie
getrokken moet worden dat een proces niet helemaal juist is ingericht.
Ook naar aanleiding van een dergelijk incidenteel geval zal aan een team het advies
gegeven worden om zo’n proces tegen het licht te houden.
Door de organisatieontwikkeling is er sinds 2018 geen sprake meer van afdelingen,
maar van teams, die zijn ingedeeld op vakmanschap. Doordat er met taken
geschoven is, is het vergelijken van aantallen klachten van de afdelingen ten
opzichte van de teams over de jaren 2017 en 2018 niet goed mogelijk.
Pas een volgend jaar zal er op teamniveau een goede vergelijking plaats kunnen
vinden, hoewel er inmiddels ook in enkele teams al weer een splitsing / wijziging
heeft plaatsgevonden.
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Registratie in 2017
Afdeling

Totaal

Publieke dienstverlening

158

Advies en beheer

26

Maatschappelijke
ontwikkeling

8

Samen leven en werken
Ruimte & Economie

Onjuist

Onheus

Incorrect

Overig

5

7

136

10

--

3

10

13

--

1

6

1

75

2

15

54

4

14

--

--

13

1

Openbare Gebouwde
Omgeving

114

1

4

99

10

Bestuursstaf

1

--

1

--

--

Overige

3

--

--

1

2

Buiten behandeling/
doorgezonden

6

--

--

--

6

Totaal

405

8

31

319

47
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Registratie in 2018
Afdeling

Totaal

Onjuist

Onheus

Incorrect

Overig

Levenszaken

55

5

1

43

6

Publieke
informatievoorziening en
Gemeentearchief

19

1

1

15

2

Handhaving en Toezicht

63

--

1

36

26

Administratie

6

--

--

4

2

Informatiemanagement

2

--

--

1

1

Personeel en Organisatie

1

--

1

--

--

Facility Management

7

1

--

--

6

Inkoop

0

--

--

--

6

Juridische Zaken

16

1

--

8

7

Financiën

3

--

--

2

1

Communicatie

3

2

--

1

--

Buitendienst en Beheer
Sportexploitatie

12

--

--

11

1

Realisatie en Beheer
Openbare Ruimte

165

2

1

133

29
1

Bouwen en Milieu

6

--

--

5

Grondbedrijf en Vastgoed

1

--

--

--

1

Wonen en Leven

0

--

--

--

--

Werken en Bereikbaarheid

21

--

--

17

4

Project- en
Procesmanagement

29

--

1

24

4

Vitaal, Zorg en Veiligheid

2

--

--

--

2

Participatie en Individuele
Ontplooiing

2

--

--

--

2

Werk

22

--

14

7

1

Rechtmatigheid Sociaal
Domein

44

1

11

32

--

Sociale Wijkteams

28

--

7

18

3

Sportontwikkeling

0

--

--

--

--

Concernstaf

4

1

--

2

--

Overige

1

--

--

1

--

Buiten behandeling /
doorgezonden

8

--

--

--

8

Totaal

520

14

38

360

108

Uit deze registratie blijkt – zoals ook eerdere jaren het geval was - dat gemeente
breed het grootste aantal klachten wordt ontvangen over een incorrecte
afhandeling. Klagers vinden dat zaken te lang duren of onjuist worden afgehandeld.
Verder is dit aantal dan weer het grootst bij teams met veel klantcontacten. Dat
past bij de taken die deze teams uitvoeren.
De teams Werk en Rechtmatigheid Sociaal Domein van de voormalige afdeling
Samen Leven en Werken krijgen het grootste aantal klachten over onheuse
bejegening. Ook dit past bij de aard van de werkzaamheden van deze teams, die
veelal persoonlijk zijn en een rechtstreeks gevolg kunnen hebben op de uitkering
van burgers. Klagers geven sneller een gevoel van afhankelijkheid van hun coach
aan waardoor ongenoegen kan ontstaan over de coach.

18 | Jaarverslag klachten 2017 - 2018

Met het verwerken van de gegevens is gebleken dat ten behoeve van het breder
kunnen bepalen van het leereffect er niet alleen op categorie geregistreerd moet
worden, maar ook of de klacht terecht of onterecht was. Immers bij veel terechte
klachten over een onderwerp is dat een duidelijk signaal dat iets niets goed
verloopt.
Nu het merendeel van de klachten informeel is afgedaan en daarbij in de meeste
gevallen geen oordeel is gegeven over de vraag of een klacht terecht of onterecht
was, is nog niet echt te duiden welke algemene leereffecten in 2017 en 2018 is
uitgegaan van de klachten.
Enkel bij formele afhandelingen wordt een oordeel gegeven over de gegrondheid
van een klacht.
Het is helaas door omstandigheden – zoals de tijdelijke uitval van een
klachtencoördinator in 2017 en een forse stijging van het aantal klachten in 2018 niet gelukt om hier meer aandacht aan te geven.
Alle inzet was noodzakelijkerwijs gericht op het afhandelen van klachten.
In samenspraak met de betrokken teamleiders zal bekeken worden hoe per klacht
beoordeeld kan gaan worden of deze terecht, deels terecht of onterecht was en of
hier voor een team verbeterpunten uitgehaald kunnen worden.

5.3

Verzoekschriften Nationale ombudsman

2017
Uit de door de Nationale ombudsman aangeleverde geanonimiseerde gegevens
blijkt dat hij in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 56
verzoekschriften heeft ontvangen over de gemeente Venlo.
Ook waren er op 1 januari 2017 nog 3 klachten in behandeling, zodat er in 2017 in
totaal 59 klachten behandeld zijn.
Van deze 59 klachten zijn er 51 niet in onderzoek genomen om uiteenlopende
redenen. Bijvoorbeeld omdat deze door verwijzen of informeren van de burger
direct zijn opgelost, of omdat deze kennelijk ongegrond waren.
5 verzoeken zijn middels interventie opgelost.
1 verzoek over een vergoeding van extra kosten inzake de spoedaanvraag voor een
ID-kaart is na het opvragen van informatie met een rapportbrief afgehandeld.
De Nationale ombudsman heeft in 2017 geen klacht formeel in onderzoek genomen.
2018
In de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 heeft de Nationale
ombudsman 62 verzoekschriften ontvangen.
Ook waren er op 1 januari 2018 nog 4 klachten in behandeling, zodat er in 2018 in
totaal 66 verzoekschriften behandeld zijn
Van deze 66 verzoekschriften zijn er 55 niet in onderzoek genomen om diverse
redenen.
8 verzoeken zijn middels interventie opgelost.
Ook is meegewerkt aan een landelijk onderzoek van de Nationale ombudsman over
klachtbehandeling in het sociale domein, dat wordt geregistreerd als 1 verzoek dat
is afgehandeld met een rapport.
Dit heeft in november 2018 geleid tot de rapportage “Vier speerpunten voor
klachtbehandeling bij gemeenten”.
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De Nationale ombudsman heeft in 2018 verder geen klacht formeel in onderzoek
genomen.
De aantallen verzoekschriften die de Nationale ombudsman in de vorige jaren heeft
behandeld zijn weergegeven in de onderstaande grafiek:

Deze behandelingen hebben geleid tot het volgende resultaat:

Wat opvalt is dat in de laatste jaren meer burgers contact zoeken met de Nationale
ombudsman over hun ongenoegens. Het aantal klachten dat daadwerkelijk in
onderzoek wordt genomen stijgt echter niet of nauwelijks.
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De Nationale ombudsman is landelijk in beeld bij burgers en is ook toegankelijk.
Uit de geanonimiseerde overzichten die de gemeente ontvangt blijkt dat veel
verzoekers doorverwezen worden naar de juiste instantie of een advies meekrijgen.
Er zijn dus veel meer contactmomenten dan dat er daadwerkelijk sprake is van
klachten.
Het grootste deel van deze contactmomenten leidt dan ook niet tot het in
onderzoek nemen van klachten door de Nationale ombudsman maar zoals de
ombudsman dit zelf noemt het de burger “de weg wijzen”. Dit gebeurde in 2017
met 86 % en in 2018 met 83 %.
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6. ANALYSE EN CONCLUSIES
6.1

Algemeen

Het is aan een klager zelf om te bepalen op welke wijze hij een klacht wil indienen.
Voor de gemeente is het belangrijk om dit laagdrempelig mogelijk te maken.
Alle klachten, of deze nu mondeling, via een brief, via een mail, via een papieren
formulier of via het digitale webformulier binnenkomen, worden in behandeling
genomen.
Inmiddels komen de meeste klachten via de digitale weg binnen. Met name via het
klachtenformulier van de website en soms met een e-mail naar het algemene adres
van de gemeente info@venlo.nl.
In 2017 was er sprake van een stabilisatie in het aantal klachten.
Een trend was zichtbaar in een groot aantal klachten over de wachttijd in
het Stadskantoor en een lange wachttijd voor het maken een afspraak in het
Stadskantoor. Dit is tijdelijk opgelost door het inrichten van een afhaalbalie, zodat
personen die bijvoorbeeld een paspoort en / of een rijbewijs kwamen ophalen
sneller geholpen konden worden en niet de reguliere afspraken onderbraken.
Daarnaast is sinds januari 2017 het aantal avondopenstellingen vermeerderd tot 4,
zodat de wachttijd voor het maken van een afspraak uiteindelijk korter werd. Het
heeft echter nog enige tijd geduurd voor dit effect zichtbaar werd.
In 2018 was er onverwacht sprake van een forse stijging.
Deze is ter verklaren door een groter aantal klachten over het niet of niet tijdig
afhandelen van meldingen openbare ruimte, parkeeroverlast na de invoering
van de blauwe zones en een wijziging van de beleidsuitvoering /achterstand bij
de afhandeling van aanvragen inzake de Geld Terug Regeling en de individuele
inkomenstoeslag (zie hierna).
Daarnaast heeft ook één veelklager het aantal doen stijgen.
De maatregelen die genomen zijn om de wachttijden in het Stadskantoor en die
voor het maken van een afspraak in het Stadskantoor te verkorten, hebben geleid
tot een aanzienlijke verbetering, zodat hier in 2018 nog maar weinig klachten over
zijn binnengekomen.

6.2

Meldingen openbare ruimte

In 2018 was er sprake van een stijging van de klachten over het niet tijdig en niet
juist afhandelen van meldingen openbare ruimte. Gelet op personeelscapaciteit was
er geen mogelijkheid om meldingen die niet of minder urgent waren op te pakken.
Uiteindelijk werd wel gereageerd op meldingen, maar niet binnen een voor de
klager redelijke termijn.
Deze problematiek heeft de aandacht van de teamleiding.
Bezien wordt op welke wijze werkprocessen en instructies opnieuw ingericht en/of
aangepast zouden moeten worden teneinde met de huidige personeelsbezetting de
dienstverlening te optimaliseren.
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6.3

Geld Terug Regeling en Individuele inkomenstoeslag

Begin 2018 werd een knelpunt zichtbaar bij de uitvoering van de Geld Terug
Regeling en de aanvragen voor een individuele inkomenstoeslag.
De afhandeling van de aanvragen liet lang op zich wachten doordat er sprake was
van achterstanden en van een wijziging van de uitvoering van het beleid.
Vanwege de signalen die hierover binnenkwamen is er met grote inzet gewerkt aan
het terugdringen van de achterstanden.
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7. DOORKIJK NAAR 2019 EN 			
VERDER
7.1

Versterking 1e lijns klachtbehandeling

Al langer is het de bedoeling om de 1e lijns klachtbehandeling beter, sneller of
mogelijk handiger in te richten, zoals ook reeds in het voorgaande jaarverslag
verwoord is.
Uit het coalitieakkoord wordt duidelijk dat ingezet dient te worden op een duidelijke
versterking van de 1e lijns klachtbehandeling.
Het klachtenproces is al eerder doorgelicht in het kader van SLIM (Samenwerking,
Lean, Integraal en Medewerkers). Hierbij is destijds bezien wat praktisch beter of
sneller kan verlopen, maar ook wat inhoudelijk aan het proces nog verbeterd kan
worden. Enkele kleinere punten zijn ook direct doorgevoerd.
De andere mogelijke verbeterpunten vragen om verdere uitwerking.
Door hiervoor benoemde omstandigheden is dit nog onvoldoende van de grond
gekomen.
Ook mede door de organisatieontwikkeling en de rol die ook de teamleiders
mogelijk zouden moeten invullen in de 1e lijns klachtbehandeling, zijn de
ontwikkelingen op dit vlak afgewacht.
Wel is in 2018 contact geweest met medewerkers van de Nationale ombudsman
naar aanleiding van de door hem in maart 2018 opgestelde “Ombudsvisie op
professionele klachtbehandeling”. Dit heeft in juni 2018 geleid tot een workshop in
Venlo voor de medewerkers in Venlo die zich direct met klachtbehandeling bezig
houden.
Ook is meegewerkt aan een onderzoek over klachtbehandeling in het sociale
domein, dat in november 2018 heeft geleid tot de rapportage “Vier speerpunten
voor klachtbehandeling bij gemeenten”.
Aan de hand van deze rapporten en de reeds langer bestaande behoefte om het
proces te verbeteren wordt nu de gewenste versterking van met name de 1e lijns
klachtbehandeling opgepakt. De genoemde rapporten bieden aanknopingspunten
en komen goed van pas bij het verder uitwerken van verbeterpunten. Belangrijk zijn
hierbij ook de inzichten van de inhoudelijk betrokkenen over mogelijkheden van
versterking.
Om deze versterking in gang te zetten wordt in de komende periode samen met
de teamleiders van die teams die het meeste met klachten te maken hebben bezien
op welke wijze naar hun mening verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Want
daar waar de teamleiders een grotere en pro-actievere rol nemen en zelf met
klagers contact zoeken om een klacht op te lossen dan wel uitgebreid inhoudelijk
reageren, heeft dit vaak succes. Het gaat er immers om dat het vertrouwen van
de burger in de gemeente en vaak met name van een betrokken team, waar een
burger soms veelvuldig contacten mee kan hebben, hersteld kan worden.
Daar waar de versterking er toe leidt dat klachten sneller of eenvoudiger
kunnen worden opgelost, ontstaat er ruimte voor het tweede deel van de
klachtbehandeling, namelijk het in beeld brengen van het advies dat van een klacht
uitgaat naar onze organisatie.
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Dit leereffect dat van alle - ook de informele - klachtbehandelingen kan uitgaan, zou
ook meer aandacht moeten krijgen, omdat zo ook een positief effect van een klacht
kan uitgaan en dat ook zichtbaar kan worden voor de organisatie. Nu wordt een
klacht nog te vaak als een aanval ervaren, terwijl uit herhaalde of zelfs incidentele
signalen ook verbeterpunten opgehaald kunnen worden.
De ontwikkelingen in de versterking van de totale 1e lijns klachtbehandeling
zal uiteindelijk gaan leiden tot het opstellen van een eigen Venlose visie over
professionele klachtbehandeling in 2020.

7.2

Social media

Er is nog geen beleid ontwikkeld over hoe om te gaan met die uitingen van
ongenoegens die via de social media over de gemeente Venlo geuit worden in
relatie tot klachtbehandeling. Een enkele maal is door de medewerkers die de
social media bijhouden een reactie doorgezonden als klacht, maar dat was een
uitzondering.
De vraag in hoeverre negatieve opmerkingen op bijvoorbeeld Facebook ook echt
klachten zijn, is lastig te beantwoorden en ook de vraag hoe hier mee om te gaan is
nog niet uitgewerkt.
Daar waar op dit moment al iets direct herkenbaar is als een serieuze klacht zal
deze wel opgepakt worden.
In het tweede deel van 2019 zal met het team Communicatie bekeken worden, of
en hoe de diverse uitingen als klachten kunnen worden opgepakt of dat er op een
andere wijze snel op gereageerd kan worden.

7.3

Jaarverslag in de toekomst

Het is een wettelijke verplichting om een jaarverslag uit te brengen. Het verslag is
echter vormvrij.
In het tweede deel van 2019 zal onderzocht worden of het mogelijk is om het
jaarverslag (aantallen, trends en ontwikkelingen) mee te nemen in de Plannings- en
Controlcyclus en de gegevens te verwerken in de jaarstukken.
Dat lijkt efficiënter. Op deze wijze kan gelijktijdig met alle overige zaken in de
jaarstukken worden teruggekeken naar èn verantwoording worden afgelegd
over de behandelde klachten. Dat biedt overzicht en gelijktijdig is afzonderlijke
besluitvorming en een los jaarverslag enkel over de klachten niet meer nodig.
De inhoudelijke omschrijving van het klachtenproces en wat er binnen de gemeente
allemaal gebeurt in de 1e lijns klachtenhandeling kan een plaats krijgen in de op te
stellen eigen Venlose visie over professionele klachtbehandeling.
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Bijlage 1
BEHOORLIJKHEIDSNORMEN
In een (formele) klachtbehandeling zal worden getoetst of de overheid zich al
dan niet behoorlijk heeft gedragen. Om dit op een goede wijze te kunnen toetsen
heeft de Nationale ombudsman behoorlijkheidsnormen vastgesteld. Aan de hand
van deze normen kan worden vastgesteld of bij de uitvoering van taken op een
behoorlijke manier is omgegaan met burgers en hun belangen.
De behoorlijkheidsnormen voor de overheid bestaan uit 22 regels,
die elk van een korte toelichting zijn voorzien.
De essentie van behoorlijk overheidsoptreden kan worden
samengevat in vier kernwaarden:
•
•
•
•

Open en duidelijk
Respectvol
Betrokken en oplossingsgericht
Eerlijk en betrouwbaar

OPEN EN DUIDELIJK
1.
Transparant
De overheid is in haar handelen open en voorspelbaar, zodat het voor de burger
duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet.

Transparantie vereist van de overheid een open houding. De overheid zorgt ervoor
dat burgers inzicht kunnen hebben in de procedures die tot beslissingen leiden en
het hoe en waarom ervan. De overheid zorgt dat haar handelingen getoetst kunnen
worden.
2.
Goede informatieverstrekking
De overheid zorgt ervoor dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze
informatie klopt en volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet alleen informatie als de
burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf.

De overheid is verplicht de burger gevraagd en ongevraagd alle informatie te geven
over handelingen en besluiten die de belangen van de burger kunnen raken. Zij is
daarbij servicegericht en stelt zich actief op om de informatie die van belang is
tijdig op eigen initiatief te geven.
3.
Luisteren naar de burger
De overheid luistert actief naar de burger, zodat deze zich gehoord en gezien voelt.

De overheid heeft een open oor voor de burger. De overheid hoort wat de burger
zegt, en ook wat hij niet zegt. Dit betekent dat de overheid de burger serieus neemt
en daadwerkelijk geïnteresseerd is in wat hij belangrijk vindt.
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4.
Goede motivering
De overheid legt haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de burger uit.
Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de handeling of het besluit is
gebaseerd, van welke feiten zij is uitgegaan
en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van de burgers. Deze
motivering moet voor de burger begrijpelijk zijn.

De overheid motiveert haar besluiten en handelingen steeds goed. Zij handelt
niet alleen naar wat haar goed uitkomt of op basis van willekeur. Drie bouwstenen
zijn voor een goede motivering van belang: de wettelijke voorschriften, de feiten
en belangen en een heldere redenering. De motivering is gericht op het concrete
individuele geval en is begrijpelijk voor de ontvanger.

RESPECTVOL
5.
Respecteren van grondrechten
De overheid respecteert de grondrechten van haar burgers.
Sommige grondrechten bieden waarborgen tegen het optreden van de overheid,
zoals:
•
•
•
•
•

het
het
het
het
het

recht op onaantastbaarheid van het lichaam
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
huisrecht
recht op persoonlijke vrijheid
discriminatieverbod.

Andere grondrechten waarborgen juist het actief optreden van de overheid, zoals:
•
•

het recht op onderwijs
het recht op gezondheid.

Grondrechten zijn neergelegd in de Grondwet en in verdragen zoals het EVRM. Van
de overheid mag worden verwacht dat zij deze grondrechten respecteert. Als in de
Grondwet of het verdrag is bepaald dat bij wet uitzonderingen op een grondrecht
mogelijk zijn, moet de overheid zich zorgvuldig aan daarvoor geldende criteria en
voorschriften houden.
Te denken valt aan bepalingen in de Politiewet, het Wetboek van Strafvordering, de
Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene wet op het binnentreden.
6.
Bevorderen van actieve deelname door de burger
De overheid betrekt de burger zoveel mogelijk actief bij haar handelen.

De overheid spant zich in om de burger actief te betrekken bij haar handelen en bij
de totstandkoming en de uitvoering van beleid. Als in het besluitvormingsproces
de burger een rol heeft, geeft de overheid dit tijdig aan en laat weten welke rol de
burger kan vervullen en hoe de participatie is vormgegeven. Ook geeft zij na afloop
aan wat er gedaan is met de inbreng van de burger.
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7.
Fatsoenlijke bejegening
De overheid respecteert de burger, behandelt hem fatsoenlijk en is hulpvaardig.

Medewerkers van overheidsinstanties zijn attent in de contacten met burgers en
helpen hen zo goed mogelijk. Zij doen dit op respectvolle wijze en houden daarbij
rekening met de persoon van de burger.
8.
Fair play
De overheid geeft de burger de mogelijkheid om zijn procedurele kansen te
benutten en zorgt daarbij voor een eerlijke gang van zaken.

De overheid heeft een open houding waarbij de burger de gelegenheid krijgt zijn
standpunt en daarbij horende feiten naar voren te brengen en te verdedigen en
het daaraan tegenovergestelde standpunt te bestrijden (hoor en wederhoor). De
overheidsinstantie speelt daarbij open kaart en geeft actief informatie over de
procedurele mogelijkheden die de burger kan benutten.
9.
Evenredigheid
De overheid kiest om haar doel te bereiken een middel dat niet onnodig ingrijpt in
het leven van de burger en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel.

De overheid maakt steeds een afweging of een minder zwaar middel kan worden
ingezet voor het doel dat zij wil bereiken. De overheid moet voorkomen dat
bepaalde burgers onevenredig nadeel hebben van de maatregelen die de overheid
neemt.
10.
Bijzondere zorg
De overheid verleent aan personen die onder haar hoede zijn geplaatst
de zorg waarvoor deze personen, vanwege die afhankelijke positie, op die
overheidsinstanties zijn aangewezen.

De overheid heeft de plicht om goed te zorgen voor personen aan wie zij de fysieke
vrijheid of zelfstandigheid heeft ontnomen. Zij is verantwoordelijk voor een goede
medische en andere zorgverlening aan deze personen. Het gaat bijvoorbeeld om
gedetineerden en jongeren die in gesloten jeugdzorg zijn geplaatst.

BETROKKEN EN OPLOSSINGSGERICHT
11.
Maatwerk
De overheid is bereid om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid
of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te
voorkomen.

De overheid neemt wet- en regelgeving als uitgangspunt, maar houdt steeds oog
voor de specifieke omstandigheden, waar de burger in terecht kan komen. Ook in
haar feitelijk handelen zoekt de overheid steeds naar maatregelen en oplossingen
die passen bij de specifieke omstandigheden van de individuele burger.
12.
Samenwerking
De overheid werkt op eigen initiatief in het belang van de burger met andere
(overheids-)instanties samen en stuurt de burger niet van het kastje naar de muur.
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Een overheidsinstantie verschuilt zich niet achter een beperkte taakstelling, maar
neemt steeds zelf het initiatief om samen te werken met andere instanties.
De overheid biedt de burger één loket voor zijn vraag of probleem.
13.
Coulante opstelling
De overheid stelt zich coulant op als zij fouten heeft gemaakt. Zij heeft oog voor
claims die redelijkerwijs gehonoreerd moeten worden en belast de burger niet met
onnodige en ingewikkelde bewijsproblemen en procedures.

De overheid is bereid om fouten toe te geven en zo nodig excuses aan te bieden.
De overheid benadert schadeclaims van burgers vanuit een coulante opstelling,
waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een passende oplossing te
komen. Dit geldt ook in gevallen waarin een burger onevenredig is benadeeld door
een maatregel die in het algemeen belang is genomen.
14.
Voortvarendheid
De overheid handelt zo snel en slagvaardig mogelijk.

De wettelijke termijnen zijn uiterste termijnen. De overheid streeft waar mogelijk
kortere termijnen na. Als besluitvorming langer duurt, dan informeert de overheid
de burger daarover tijdig. Als er geen termijn genoemd is, handelt de overheid
binnen een redelijke -korte- termijn.
15.
De-escalatie
De overheid probeert in haar contacten met de burger escalatie te voorkomen of
te beperken. Communicatievaardigheden en een oplossingsgerichte houding zijn
hierbij essentieel.

Burgers zijn mensen en vertonen menselijk gedrag. De reactie van de overheid op
het gedrag van de burger kan een belangrijke rol spelen bij het al dan niet escaleren
van een situatie. Van de overheid mag een professionele opstelling worden
verwacht, waarbij alles in het werk wordt gesteld om escalatie te voorkomen en te
de-escaleren als het toch tot een escalatie komt. Als de burger onredelijk of onwillig
is, dan volstaat de overheid met een gepaste escalatie.

EERLIJK EN BETROUWBAAR
16.
Integriteit
De overheid handelt integer en gebruikt een bevoegdheid alleen voor het doel
waarvoor deze is gegeven.

Burgers mogen verwachten dat de overheid haar taken op een gewetensvolle wijze
uitvoert. Van de overheid en haar medewerkers mag verwacht worden dat zij hun
positie, hun bevoegdheden, hun tijd en middelen niet misbruiken.
17.
Betrouwbaarheid
De overheid handelt binnen het wettelijk kader en eerlijk en oprecht, doet wat zij
zegt en geeft gevolg aan rechterlijke uitspraken.

De overheid komt afspraken en toezeggingen na. Als de overheid gerechtvaardigde
verwachtingen heeft gewekt bij een burger, moet zij deze ook honoreren. De
overheid moet rechterlijke uitspraken voortvarend en nauwgezet opvolgen.
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18.
Onpartijdigheid
De overheid stelt zich onpartijdig op en handelt zonder vooroordelen.

De overheid wekt bij de burger het vertrouwen dat zij onpartijdig te werk gaat. Dit
betekent dat de overheid ook alle schijn van partijdigheid vermijdt.
19.
Redelijkheid
De overheid weegt de verschillende belangen tegen elkaar af voordat zij een
beslissing neemt. De uitkomst hiervan mag niet onredelijk zijn.

De overheid verzamelt bij haar handelen de relevante feiten en kijkt naar alle
omstandigheden. De verzamelde gegevens worden betrokken bij de belangen die
op een zorgvuldige wijze tegen elkaar worden afgewogen.
20.
Goede voorbereiding
De overheid verzamelt alle informatie die van belang is om een weloverwogen
beslissing te nemen.

Dit betekent dat de overheid actief informatie verwerft en deze informatie toetst
door middel van wederhoor bij de burger.
21.
Goede organisatie
De overheid zorgt ervoor dat haar organisatie en haar administratie de
dienstverlening aan de burger ten goede komt. Zij werkt secuur en vermijdt
slordigheden. Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld.

De overheid richt haar (digitale) administratieve organisatie zo in, dat de
continuïteit van het goede functioneren van al haar systemen is gewaarborgd.
Dit geldt ook voor de systemen onderling. Zo bewaart de overheid aangeleverde
documenten zorgvuldig en verwerkt geleverde informatie doelgericht. Door de
overheid verstrekte informatie is waarheidsgetrouw en duidelijk. Dat impliceert ook
goede dossiervorming en het soms actief verwerven van informatie. De overheid
corrigeert onjuiste informatie en verwijdert overbodige informatie uit al haar
systemen.
22.
Professionaliteit
De overheid zorgt ervoor dat haar medewerkers volgens hun professionele normen
werken. De burger mag van hen bijzondere deskundigheid verwachten.

Medewerkers van de overheid handelen volgens hun professionele normen en
richtlijnen. Hun opstelling is in alle situaties gepast en deskundig.
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Bijlage 2
PROCES INTERNE KLACHTBEHANDELING
Klacht wordt ontvangen.

Beoordelen op welke
gedraging de klacht
betrekking heeft.

Opvragen informatie bij
beklaagde medewerker,
het beklaagde team of
sociaal wijkteam.

N.a.v. de verkregen informatie
contact zoeken met klager
om de klacht middels
interventie te behandelen.

Klacht wordt doorgezonden
en eventueel gemonitord, of
buiten behandeling gesteld

Klager is niet tevreden en
formele behandeling volgt.

Klachtadviescommissie voert
onafhankelijk onderzoek uit.

Klager, beklaagde en
betrokken leidinggevende
worden uitgenodigd voor
een hoorzitting van de
klachtadviescommissie.

Klacht is (deels) gegrond en
gaat eventueel vergezeld van
een aanbeveling.

Klacht leidt conform
aanbeveling tot een
verbetering van een
(toekomstig) beleid e.d. +
mogelijkheid tot indienen
klacht bij Nationale
ombudsman.

Klachtadviescommissie stelt
rapport van bevindingen op
geeft een advies.
Het college, dan wel in
mandaat de burgemeester,
neemt een besluit over de
klacht.

Klacht is ongegrond of leidt
tot geen oordeel.

Mogelijkheid tot voorleggen
klacht aan de Nationale
ombudsman.
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