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Geachte raadsleden, 

Voor veel gemeenten is de Nationale ombudsman ook een gemeentelijke 
ombudsman. Dat is zo sinds 1996, nu vijftien jaar geleden. Goede verhoudingen 
tussen inwoners en hun gemeente zijn van groot belang. In het kader van ons 
jubileum willen wij met verschillende initiatieven bijdragen aan nog betere 
verbindingen tussen gemeenten en hun inwoners. 

Achtergrond 
Op 1 juli 1996 wezen de eerste zeven gemeenten, samen met alle provincies 
en waterschappen, de Nationale ombudsman aan als hun ombudsman. Ook 
voor veel gemeenschappelijke regelingen is de Nationale ombudsman dé 
ombudsman. Inmiddels is de Nationale ombudsman al door 271 gemeenten 
tot de lokale ombudsman verkozen. 

Website 
Hoe kunnen gemeenten hun klachtbehandeling versterken? Met een speciale 
pagina op onze website bieden wij voor klachtbehandeling handig materiaal: 
www.nationaleombudsman-nieuws.nl/dco. Daar treft u informatie over onze 
werkwijze, slimme handreikingen voor een betere klachtbehandeling en 
dienstverlening en kunnen ook vragen worden gesteld. 

Digitale nieuwsbrief 
Om gemeenten en hun ambtenaren goed op de hoogte te houden verschijnt 
iedere twee maanden een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft praktijk
voorbeelden van klachten, laat zien hoe wij deze samen met gemeenten 
proberen op te lossen, en informeert over onze contactpersonendagen waar 
klachtbehandelaars van naburige gemeenten ervaringen kunnen uitwisselen. 
U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. Dat kan via 
www.nationaleombudsman-nieuws.nl/dco. 

Inleidingen 
De Nationale ombudsman hecht aan goede banden met gemeenten. 
Uitgangspunt is dat onze medewerkers met zowel burgers als ambtenaren 
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laagdrempelig contact zoeken, via telefoon of e-mail. Het oplossen van eventueel 
ontstane problemen staat daarbij voorop. Onze medewerkers komen bijvoorbeeld 
ook lezingen geven als gemeenten behoefte hebben aan algemene informatie 
over het omgaan met klachten. 

De VNG heeft mij uitgenodigd om tijdens het Jaarcongres van de vereniging van 
Nederlandse Gemeenten op 7 en 8 juni een lezing rond het thema 'Gezonde 
gemeenten, slimme verbindingen' te verzorgen. Deze lezing sluit mooi aan bij ons 
jubileum. In mijn lezing geef ik concrete aanknopingspunten om het ongenoegen 
bij inwoners aan te grijpen als kans om goede verbindingen aan te gaan. 

Handreikingen 
In de loop van dit jaar zullen we gemeenten ook een digitale EHBO-kist 
aanbieden: een 'Eerste Hulp Bij Ongenoegen'. Deze kist bevat folders met 
spelregels voor het behoorlijk omgaan met inbreng en inspraak van burgers, voor 
handhavingsverzoeken, voor het behoorlijk omgaan met schadeclaims en een 
handreiking voor het omgaan met lastig klaaggedrag. Daarnaast bevat het de 
uitkomsten van een onderzoek dat dit jaar wordt uitgevoerd. We onderzoeken wat 
de grootste kleine ergernissen zijn die burgers hebben over wat in hun gemeente 
gebeurt. En we kijken hoe gemeenten daarmee omgaan en welke slimme 
oplossingen ze elkaar kunnen aanraden. Gemeenten die inzetten op een snelle 
en goede oplossing van de grootste kleine ergernissen, verbeteren slim de 
vertrouwensband met hun burgers. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de Nationale ombudsman als gemeentelijke ombudsman, 
neemt u dan contact met ons op: 

Contactpersoon: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

mevrouw J. (Jos) de Bruijn 
070 - 35 63 552 
dco@nationaleombudsman.nl 

Mijn medewerkers zijn steeds beschikbaar om uw gemeente, al dan niet bij ons 
aangesloten, te ondersteunen met deskundige informatie over klachtbehandeling. 

Met vriendelijke groey 
de Nationale ombu 
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