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Geacht bestuur van Stichting WIJ Groningen, 
 

Met veel genoegen bieden wij u het eerste jaarverslag van de ombudsman aan.  

 

Bij de verzelfstandiging van de stichting is de ombudsman Groningen aangewezen als onafhankelijke 

tweedelijnsklachtbehandelaar1. De stichting heeft een eigen klachtenfunctionaris, die klachten in eerste 

aanleg in behandeling neemt. Mochten betrokkenen over de afhandeling daarvan niet tevreden zijn, dan 

kunnen ze terecht bij de ombudsman Groningen.  

 

In 2018 hebben 64 mensen zich tot de ombudsman gewend met een zorgkwestie. Dat is 12% van alle 

mensen die zich dat jaar tot de ombudsman hebben gewend. In 60 gevallen ging het over het WIJ-team2. 

Daarvan hebben we 36 mensen doorverwezen naar WIJ of de klachtenfunctionaris, omdat ze eerst hun 

vraag of klacht daar kenbaar moeten maken.  

De ombudsman heeft 24 dossiers in behandeling genomen. Dit aantal is vergelijkbaar met het jaar ervoor 

toen WIJ nog onderdeel was van de gemeente Groningen. Toen waren het 26 zaken. Het overzicht met de 

cijfers vindt u op bladzijde 4.  

 

Wat valt op in de behandelde zaken? 

 

In een aantal gevallen hebben we via bemiddeling3 het contact (weer) op gang gebracht. Daarvoor is niet 

altijd nodig dat de klachtenfunctionaris eerst in beeld is geweest. Als we zien dat (hersteld) contact zou 

kunnen helpen, pakken we als ombudsman de zaak zelf op. De wet biedt de ombudsman die mogelijkheid.   

Soms is het contact gestokt of weet betrokkene niet meer waar hij terecht kan met zijn vraag.  

 

In andere gevallen is het vertrouwen dusdanig verdwenen dat betrokkene graag een andere contact-

persoon of naar een ander WIJ-team wil.4 Dat is in de meeste gevallen geen probleem.  

Het woord vertrouwen is vaker een kernwoord bij de WIJ-dossiers. Dat lijkt ook wel begrijpelijk omdat het 

WIJ-team als zorg-ingang dicht aan de levens van mensen raakt.  � 

 

  

                                                           
1 Artikel 6, lid 8 Klachtenregeling Stichting WIJ  
2 De overige 4 gevallen betroffen andere zorgverleners.  
3 Zie bijv. 18.6.010; 18.6.060 en 18.6.076 
4 Zie ook 18.6.116; 18.6.118 en 18.6.120 

Vertrouwen ontbreekt  18.6.102  

Een stel bezoekt op donderdag aan het eind van de middag het spreekuur van de ombudsman. De dinsdag daarop is door Stichting WIJ (WIJ) 

een zorgoverleg gepland over een veiligheidsplan voor hun kinderen. Hun advocaat kan daar niet bij zijn en heeft geprobeerd het zorgoverleg 

te verplaatsen. De advocaat hoort echter niets en ook de ouders krijgen geen gehoor bij WIJ. Zij willen echter niet zonder advocaat naar het 

overleg. Zij voelen zich in 2 maanden voorafgaand aan dit zorgoverleg door WIJ niet serieus genomen. Gelet op de ingewikkeldheid van de zaak 

kan de advocaat geen vervanger sturen.  

Omdat het kantoor van de ombudsman vrijdags gesloten is, spreekt de ombudsman af dat de advocaat het vrijdag nogmaals probeert om in 

contact te komen. En als het niet lukt gaat de ombudsman er maandag achteraan. Die maandag hoort de ombudsman van de ouders dat hun 

advocaat geen contact heeft kunnen krijgen. Het lukt de ombudsman wel om in contact te komen met de teamleider (van het WIJ-team) die 

het stel en de advocaat steeds hebben geprobeerd te benaderen. Die blijkt echter niet de persoon te zijn die met betrekking tot het uitstel van 

het zorgoverleg iets kan betekenen. Hiervoor is een andere teamleider (van het stedelijk team) verantwoordelijk. Na intern beraad meldt deze 

teamleider de ombudsman dat besloten is het zorgoverleg toch door te laten gaan. Dit vanwege de veiligheid van de kinderen. Dat het stel 

aangeeft geen beslissingen te zullen nemen zonder overleg met hun advocaat, is volgens de teamleider aan hen. De ombudsman vindt het 

jammer dat het zorgoverleg niet uitgesteld kan worden omdat de aanwezigheid van de belangenbehartiger belangrijk lijkt. Het is echter 

uiteindelijk aan de organisatie om hierin een beslissing te nemen. Dit meldt de ombudsman vervolgens ook aan de ouders. Onder dankzegging 

voor de bemoeienissen van de ombudsman laten de ouders weten wegens gebrek aan vertrouwen niet naar het zorgoverleg te gaan. 
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Duidelijke, eenduidige communicatie en regie zijn heel erg belangrijk. Zeker in situaties waarin mensen 

nogal gedetailleerd zijn of niet helemaal duidelijk in hun communicatie en daarbij soms ook een grote 

hoeveelheid aan berichten versturen.  

Regie vanuit WIJ met duidelijke communicatie-afspraken is dan belangrijk om overzicht te behouden, want 

anders ligt ontevredenheid op de loer.  

Dit bleek bijvoorbeeld in de zaak van een gescheiden vader die zich grote zorgen maakte over het 

onderzoek naar zijn zoontje. Moeder meende dat een dyslexie-onderzoek verricht moest worden en vader 

dacht dat een gedragsonderzoek nodig was. Via de school kwamen de ouders overeen dat het een 

gecombineerd onderzoek zou worden. Na 6 maanden is de noodzakelijke verwijzing er echter nog niet en 

blijken de opvattingen over wat er is afgesproken en wat er gedaan had moeten worden nogal uiteen te 

lopen en veranderd te zijn. De samenvatting van deze zaak kunt u vinden onder nummer 18.6.015.  

 

In een andere zaak (18.6.028) had de mantelzorgende echtgenoot van een hulpbehoevende vrouw die door 

een val haar heup had gebroken de grootste moeite om op tijd de noodzakelijke voorzieningen te regelen. 

Hij had naar zijn mening tijdig aan de bel getrokken, maar toch kreeg hij niet op tijd de voorzieningen om 

zijn vrouw thuis te kunnen opvangen. De ombudsman constateert in deze zaak dat er sprake is van 

miscommunicatie op verschillende momenten en van beide zijden. Omdat dit in 2015 ook al was gebleken 

organiseert de ombudsman een gesprek.  

  

Om miscommunicatie in de toekomst te voorkomen hebben de medewerkers van het WIJ-team en de man 

een aantal afspraken gemaakt, die de ombudsman heeft vastgelegd. De afspraak dat de 2 contactpersonen 

van de man aan hem terugkoppelen wat zij uit zijn mails opmaken, is een belangrijke ter voorkoming van 

nieuwe miscommunicatie. 

 

Dat de wereld van de zorg best ingewikkeld is, blijkt uit een aantal onderzochte gevallen.5 Als professional 

in het zorgdomein blijft het belangrijk om daar aandacht voor te houden waardoor gerichte, op maat 

gesneden en duidelijke informatie kan worden verstrekt.� 

                                                           
5 Bijv. 18.6.041; 18.6.044; 18.6.051; 18.6.110 

Geen budget, geen hulp  18.6.079 

Een moeder komt voor haar zoon bij de ombudsman. De zoon heeft verschillende aandoeningen en woont zelfstandig in een woning van 

Lentis. Hij moet zelf zijn huis schoonmaken, maar kan dat niet waardoor zijn huis ernstig vervuilt. Drie jaar geleden heeft de moeder het 

probleem al bij de gemeente aangekaart. Haar zoon kreeg toen even huishoudelijke hulp. Maar na 3 maanden heeft de gemeente die gestopt 

omdat Lentis hiervoor verantwoordelijk zou zijn. Lentis doet volgens de vrouw echter niets op dit vlak.  

Vanwege de vervuiling gaat de moeder naar het WIJ-team.  

Tijdens een huisbezoek vertelt WIJ dat de zoon recht heeft op 2½ uur per week huishoudelijke hulp. Daar zijn de moeder en haar zoon blij mee. 

Totdat de zoon een dag later te horen krijgt dat het niet doorgaat omdat Lentis verantwoordelijk is. De zoon heeft dringend hulp nodig, maar 

weet niet waar hij terecht kan. 

De vrouw stelt dat Lentis voor huishoudelijke hulp geen budget en geen personeel heeft. Bij wijze van uitzondering krijgt de zoon via Lentis 

tijdelijk 20 minuten per week hulp via een schoonmaakbedrijf.  

De moeder gaat naar de ombudsman.  

Die hoort van WIJ dat het verhaal toch anders in elkaar zit. De zoon heeft namelijk een indicatie voor Beschermd Wonen. De gemeente betaalt 

de zorg via een zogeheten all-in pakket. Dit pakket is inclusief huishoudelijke hulp die door Lentis moet worden geleverd. Als de gemeente via 

de WMO de huishoudelijke hulp zou verstrekken, zou zij daar dubbel voor betalen en dat is niet de bedoeling. 

Volgens Lentis krijgt de zoon wel ondersteuning bij zijn huishoudelijke taken. Alleen accepteert de zoon dit niet altijd. Na de afwijzing van het 

WIJ-team heeft Lentis alsnog samen met de zoon zijn huis opgeruimd. En dat zal ook structureel gebeuren. De ombudsman hoopt dat daarmee 

de zorg van de vrouw is weggenomen. 
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In enkele gevallen6 heeft de ombudsman moeten constateren dat er 

niet voortvarend is gehandeld door WIJ. Voortvarendheid is een van 

de behoorlijkheidsvereisten waaraan een ombudsman toetst als hij 

naar het handelen van de betreffende overheidsinstantie kijkt. Het is 

belangrijk om te beseffen dat wanneer een reactie uitblijft, 

betrokkene daar waarschijnlijk op zit te wachten. Als het hem of 

haar te lang duurt, zal hij bij gebrek aan voortgangsinformatie zelf 

aan de bel moeten trekken. Dat is niet voor iedereen weggelegd. 

Sommige mensen kunnen dat niet of hebben dat overzicht niet. 

Anderen durven het niet om bijvoorbeeld de verhoudingen met het 

WIJ-team niet te verstoren.  

 

Tenslotte, maar niet in de laatste plaats is het goed te vermelden dat de samenwerking van de ombudsman 

met WIJ goed en prettig is verlopen. Dat blijkt uit de contacten die er zijn geweest, maar ook uit een aantal 

zaken7 waarin snel en oplossingsgericht is gereageerd door WIJ.  

 

WIJ Groningen heeft de volgende toezeggingen gedaan in 2018: 

• WIJ Groningen zorgt ervoor dat bij toekomstige correspondentie, net als in andere beschikkingen, 

een tekstblok is opgenomen waarin staat dat betrokkenen zich kunnen melden bij het WIJ-team als 

zij verlenging van een Individuele Aanvullende Vervoersvoorziening willen aanvragen. (18.6.051) 

• Verzoekster krijgt extra huishoudelijke hulp en begeleiding. (18.6.108) 

• WIJ Groningen gaat op zoek naar iemand die de man kan bijstaan bij zijn financiën (18.6.109) 

• Binnen twee weken krijgt verzoeker bericht wie zijn nieuwe contactpersoon is. 

Toezegging is nagekomen (19-12-2018) (18.6.116) 

• WIJ Groningen gaat over tot vernietiging van de dossiers, voor zover de wet dit toelaat. (18.6.121) 

 

We roepen de stichting op tot nakoming van deze toezeggingen voor zover dat nog niet is gebeurd.  

 

U vindt de korte samenvattingen van alle afgehandelde zaken in de bijlage. 

 

Marijke Hermans, ombudsman Groningen 

Jonas Pendjol, plaatsvervangend ombudsman  

8 mei 2019            

          

                                                           
6 Bijv. 18.6.108 en 18.6.121 
7 Zie bijv. 18.6.059; 18.6.108; 18.6.109; 18.6.116 

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. 

Uit: Behoorlijkheidswijzer Nationale 

ombudsman 
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Cijfers en feiten 

 

  

Totaal eerste contacten 64 

contacten over WIJ 60 

contacten over zorg door overige instanties 4 

  

Wijze van afhandeling van de contacten  

info/verwijzing naar WIJ 24 

verwijzing naar klachtenfunctionaris 12 

totaal 36 

  

  

Onderzoeken ombudsman (incl. bemiddeling) 23 

  

 

door naar volgend jaar 1 

totaal aantal dossiers 24 

 

 


