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Aantal en soort casussen  
We hadden in 2017 23 nieuwe casussen; daarnaast hadden we nog 18 casussen uit voorafgaande 
jaren in behandeling. In vergelijking met vorig jaar (20 casussen) is het aantal nieuwe casussen 
ongeveer gelijk. 8 casussen betroffen uitkeringen of schulden ((niet toewijzen van) bijstandsuitkering, 
niet-betaalde rekeningen, inhoudingen belastingen) (t.o.v. 4 in 2016); 4 casussen hadden betrekking 
op problemen met (toewijzing van) voorzieningen (pgb, dyslexie, leerlingenvervoer) (t.o.v. 6 in 2016); 
2 casussen betroffen problemen gerelateerd aan wonen (woningruil, huisuitzetting) (t.o.v. 6 in 2016). 
Bij 3 casussen war er sprake van een complexe combinatie van problemen (uitkering, huisvesting, 
gezondheid, hoge energierekening, melding van radicalisering). Verder was er een variatie aan 
problemen waarvoor ondersteuning werd gevraagd: beschikbaarheid palliatieve zorg, recht op 
verzorging van een graf, toekenning van een facilitair visum voor een partner, aanpak luchtvervuiling, 
zorgen over bejegening/loopbaan zoon op school en trage afhandeling van een politie-aangifte i.v.m. 
doodslag.  
Bij veel van de gemelde financiële problemen speelde vooral de bureaucratie een rol; voor kwetsbare 

mensen geregeld een moeilijk te nemen hobbel. Vorig jaar schreven we het minder prominent 

voorkomen van problemen m.b.t. armoede/financiën toe aan de nieuwe integrale aanpak van 

problemen door WIJ Eindhoven.  

Hoe binnengekomen?   
Van de nieuwe casussen zijn er 6 via de ombudstelefoon aangemeld, 10 via het emailadres van het 
ombudsteam, 6 door leden van de fractie of een wethouder en 1 via de privételefoon van Wim 
(‘oude’ cliënt).  
 
Wie ging er aan de slag? 
17 casussen zijn opgepakt door alleen leden van het ombudsteam (waarvan 9 alleen door de 
coördinator), bij de overige casussen was de fractie actief betrokken. Vooral bij uitkeringsproblemen 
is dit van belang.  
 
Samenwerking met instanties  
In het algemeen is de samenwerking met andere instanties (vooral WIJ, SUE en VHD) goed. WIJ 
Eindhoven speelt een cruciale rol in de vernieuwing van de zorg. Dat WIJ Eindhoven een meer 
prominente rol vervult blijkt enerzijds enkele casussen waarbij (mede) dankzij Wij problemen werden 
opgelost en anderzijds uit het gegeven dat bij 2 van de casussen er klachten waren m.b.t. de aanpak 
van (generalisten van) WIJ. Een discussie over wat de voor- en nadelen van de decentralisatie (o.a. 
voor de zelfredzaamheid van langdurig gehandicapten) is ons inziens aan de orde.  
 



Afhandeling casussen  
Van de 23 casussen zijn er 14 afgerond waarvan 7 met direct goed resultaat en/of een effectieve 
verwijzing. 5 casussen zijn afgerond zonder dat we zicht hadden op het resultaat (o.a. omdat 
betrokkenen niet meer reageerden). Bij 2 casussen is geen positief resultaat geboekt; het betreft hier 
‘verwarde mensen’ met complexe problematiek die adviezen afwezen of anderszins oplossingen voor 
hun problemen belemmerden. 9 casussen lopen nog.  
 
Regionale samenwerking  
Afgelopen jaar is een aantal PvdA-afdelingen gefuseerd tot een afdeling PvdA regio Eindhoven. 
Plannen om tot een overleg te komen voor een gezamenlijke verkenning van de aanpak zijn nog niet 
gerealiseerd. Een prioriteit voor 2018 (na de verkiezingen).  
 
Overige activiteiten 
Het ombudsteam is afgelopen jaar 4 keer bij elkaar geweest voor overleg/afstemming. De 
bijeenkomsten zijn vooral gericht op bespreking en evaluatie van de casussen. Andere belangrijke 
agendapunten: bespreking van een initiatief voor oprichten van een ombudsteam voor 
anderstaligen, evaluatie van het ombudswerk, verkenning van mogelijke PR-activiteiten (o.a. via 
sociale media). Er ligt nog de afspraak om op een volgende bijeenkomst een vlog-cursus voor de 
ombudsteamleden te organiseren. 
 
Evaluatie ombudswerk  
Het ombudsteam bestaat nu ruim 6 jaar; in die tijd hebben we 120 mensen met problemen kunnen 
ondersteunen, veelal met goed resultaat. Van groot belang is dat we toegankelijk zijn voor klachten 
en zorgen van burgers; dat is nodig om signalen op te vangen van waar het mis gaat en deze te 
vertalen naar goede praktijken. Positief is ook dat gewone leden van de partij actief bij dit werk 
betrokken zijn en daardoor meer zicht krijgen op wat er speelt. Ombudswerk vraagt om mensen die 
goed kunnen luisteren en nieuwsgierig zijn. Wel riepen diverse casussen vragen op bij de reikwijdte 
van het ombudswerk: dat vraagt om een kritische houding: Hoe ver gaan we mee in vragen van 
mensen? Hoe zorgen we tijdig voor verwijzing naar andere mensen en instanties? Daarom is 
geregelde intervisie van belang.  
 
Samenwerking met de fractie 
De gewenste aanpak van casussen raakt ook politieke opvattingen over wat maatschappelijk gewenst 
is. De samenwerking met de fractie is productief. Voor een aantal problemen is een meer structurele 
terugkoppeling zinvol. Zo hebben we op basis van onze ervaringen met WIJ Eindhoven een 
discussiestuk gemaakt voor behandeling in de fractie. Andere relevante onderwerpen: de opvang van 
daklozen, gemeentelijke procedures (o.a. de werkwijze van de bezwaarcommissie).  
Afgesproken is om komend jaar de consequenties van de diverse casussen voor de gemeentelijke 
politiek gerichter met de fractie te bespreken. In het verlengde daarvan is het zinvol om, plaatselijk 
en landelijk, de betekenis van ombudswerk in en voor de partij aan de orde te stellen.  
 
Samenstelling ombudsteam 
De samenstelling van het ombudsteam is altijd gevarieerd gebleven: mensen uit de wereld van 
arbeid, onderwijs, zorg, communicatie, financiën, recht en ICT. Ouderen en jongeren. Veel 
invalshoeken om problemen van burgers op te lossen. Afgelopen jaar is de samenstelling van het 
ombudsteam grotendeels gelijk gebleven. Necla Koçak heeft zich gemeld als nieuw lid en was actief 
betrokken bij een van onze complexe casussen. Ton Geerts was een korte periode weer actief 
betrokken bij enkele casussen maar heeft vanwege andere prioriteiten weer afscheid genomen. 
Vanuit de PvdA-fractie heeft Edith van Dijk de taak van Ellen Schoumacher overgenomen als onze 
vaste contactpersoon; ze was ook actief betrokken bij enkele casussen.  
 
 



 
Waardering 
Door de actieve opstelling van onze voorzitter heeft het ombudsteam een duidelijke plek in de 
afdeling. Met de uitreiking van de “Poten in de modder trofee” werd het ombudsteam in het 
zonnetje gezet. Het ombudsteam bestaat nu uit 8-9 leden. Bij de uitreiking was er een groot 
compliment voor alle leden van het Ombudsteam voor hun grote betrokken “praktische 
sociaaldemocraten met een er-op-af-houding. Niet doorverwijzen naar een ander loket, maar eerst 
maar eens luisteren”.  
Onze coördinator Wim kreeg een speciaal compliment vanwege zijn niet-aflatende inzet voor het 
ombudswerk. Hij was de afgelopen 6 jaar de drijvende kracht achter het goed functioneren van het 
ombudsteam Eindhoven”.  
 
We zijn klaar voor de volgende uitdagingen! Wim Claasen (coördinator), Trix Effting, Cansu Gursoy, 
Dilek Gursoy, Necla Koçak, Willy Stork, Yosje Verwegen en Will de Viet. 
 
 
 
 

    


