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Geachte raad,
Geachte heer Wagner,
Geachte mevrouw Van der Tempel,

Met deze brief wil ik u informeren dat ik heb besloten om een onderzoek op eigen 
initiatief uit te voeren naar de behandeling van bejegeningsklachten. 
Bejegeningsklachten zijn klachten van burgers over de manier waarop zij te woord zijn 
gestaan of behandeld zijn door een medewerker van de gemeente.

Het onderzoek heeft betrekking op alle gemeenten waar ik tot ombudsman ben 
benoemd.

Aanleiding voor het onderzoek
Aanleiding voor het onderzoek zijn mijn ervaringen met de behandeling van dergelijke 
klachten. Bij mij is daaruit de volgende indruk ontstaan:

de huidige wijze van behandeling van deze klachten is vaak onbevredigend, 
zowel voor degene die de klacht indient als voor degene waar de klacht 
betrekking op heeft,
de behandeling van bejegeningsklachten duurt lang,
het onderzoek naar bejegeningsklachten leidt meestal niet tot een oordeel over de 
vraag of al dan niet behoorlijk is gehandeld. Vaak is sprake van tegenstrijdige 
verklaringen van betrokkenen en het ontbreken van neutrale getuigen of 'bewijs', 
de behandeling van bejegeningsklachten leidt vaak niet tot herstel van het 
vertrouwen tussen de burger en de overheid.
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Doel van het onderzoek
Het doel van mijn onderzoek is om te komen tot een optimale methode of 'best 
practices' voor de behandeling van bejegeningsklachten.
Mijn belangrijkste onderzoeksvraag is dan ook:

Wat is de beste manier om bejegeningsklachten te behandelen?

De ideale afhandeling van bejegeningsklachten moet: 
de-escaleren, 
efficiënt zijn,
resulteren in de tevredenheid van alle betrokkenen, 
leiden tot herstel van vertrouwen tussen burger en overheid, 
een leereffect hebben en
voldoen aan de eisen van een zorgvuldige klachtafhandeling

Het onderzoek is erop gericht om de behandeling van bejegeningsklachten op een 
hoger niveau te brengen. Mijn bedoeling is dat de inwoners van uw gemeente, u en ik 
daar ons voordeel mee kunnen doen.

Inrichting van het onderzoek
Anders dan gebruikelijk zal ik niet onderzoeken of beoordelen hoe de behandeling van 
bejegeningsklachten nu in uw gemeente plaatsvindt. Wel wil ik spreken met een aantal 
(ambtelijk) leidinggevenden, klachtbehandelaars, ambtenaren over wie is geklaagd en 
met burgers die wel eens een bejegeningsklacht bij mij hebben ingediend. In het 
gesprek zal ik voornamelijk vragen naar hun eigen ervaringen en welke mogelijkheden 
zij zelf voor verbetering zien.

Bij een aantal gemeenten zal mijn onderzoek beperkt zijn tot het toesturen van een 
vragenlijst aan de klachtencoördinator van de gemeente met het verzoek die vragenlijst 
in te vullen.

In mijn onderzoek betrek ik ook de ervaring van andere ombudsmannen en bestaande 
literatuur over dit onderwerp. Ik heb het voornemen om te komen tot één rapport voor 
alle gemeenten waar ik ombudsman ben.
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Planning
De informatieverzameling ten behoeve van mijn onderzoek zal naar verwachting in de 
maanden april tot en met mei 2017 plaatsvinden. Ik heb het voornemen mijn voorlopige 
bevindingen en conclusies in de zomer aan het college van burgemeester en 
wethouders voor te leggen en om hun reactie te vragen. Hierna stel ik - met 
inachtneming van de reactie van het college- mijn definitieve rapport vast en zal ik dit 
aan u en het college van burgemeester en wethouders toezenden en openbaar maken. Ik 
verwacht dat dit in het najaar van 2017 is.
Tegelijk met het verzenden van deze brief informeer ik het college van burgemeester en 
wethouders en de ambtelijke organisatie.

Hebt u vragen over deze brief?
Wanneer u over deze brief vragen hebt, neem dan contact op met de heer 
mr. W. Brakenhoff of de heer drs. H. Groenendijk. Zij zullen namens mijn kantoor als 
contactpersonen voor het onderzoek fungeren. U kunt hen een e-mail sturen via 
info@ombudsmanrotterdam.nl, ook kunt u bellen naar (010) 24 18 493 of het algemene 
telefoonnummer (010) 41 11 600.
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