
Jaarverslag 2016 
PvdA Ombudsteam De Bilt 
 

 
 
 
Het PvdA Ombudsteam De Bilt is bereikbaar  
op telefoonnummer 06-57857819 
Maandagmiddag van 14.00-17.00 uur 
Woensdagavond van 19.00-21.00 uur 
Vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur 
 
Via e-mail:  
pvdaombudsteamdebilt@outlook.com 
 
Website: https://debilt.pvda.nl/ombudsteam/ 
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Voorwoord 
 
Wij presenteren u het vierde jaarverslag van het PvdA Ombudsteam Gemeente de Bilt. 
Dit jaarverslag geeft onze leden, het bestuur, onze netwerken en andere belangstellenden inzage in 
ons werk als Ombudsteam in het afgelopen kalenderjaar 2016. 
 
Het jaar 2016 begon erg rustig voor ons. We hadden nog een aantal casussen lopen vanuit 2015 en er 
kwamen in het eerste kwartaal nauwelijks nieuwe ondersteuningsvragen bij.  
Vanaf de maand maart kwamen de eerste telefoontjes en/of mails van het jaar binnen. Tijdens de 
zomervakantie is het meestal erg rustig en dat was dit jaar ook weer het geval. Vooral in de maand 
november nam het aantal te behandelen casussen fors toe. Het jaar 2016 heeft ons in ons bijna 
vierjarig bestaan de meeste casussen opgeleverd, namelijk 19 stuks.  
 
Ondersteuning werd het meest gevraagd op het onderwerp ‘wonen’. Het ging daarbij om 
stookkosten, onderhoudsklachten, huur-opbouw, de aanpassing van woningen en het woongenot 
versus overlast van de buren. 
We hebben dit jaar dan ook veel samen gewerkt met de Woonstichting SSW. 
 
Als we kijken naar de opbouw van het aantal ondersteuningsvragen per jaar, zien we in het eerste 
jaar (vanaf maart 2013) 8 casussen, in 2014 17 casussen, in 2015 11 casussen en nu in 2016 19 stuks.  
Wij concludeerden in 2014 dat het aantal hoger was vooral vanwege de WMO problematiek. 
Vandaar dat 2015 met elf  casussen een daling aangaf. Voor 2016 kunnen we gerust zeggen dat de 
inwoners van de Gemeente De Bilt ons weten te vinden.  
 
Natuurlijk zijn we blij dat we een groot aantal mensen meestal tot tevredenheid hebben kunnen 
helpen. Helaas waren er dit jaar ook problemen die ook voor ons niet oplosbaar bleken. Erg 
vervelend, vooral voor de betrokkenen, en teleurstellend voor ons. 
 
U treft in dit jaarverslag een overzicht aan van de problematiek die we tegen zijn gekomen, van onze 
resultaten en van de instanties waar we mee hebben samengewerkt. Daarnaast geven wij een korte 
weergave van onze interne organisatie en onze activiteiten. Ook verantwoorden wij onze financiën. 
 
Dit voorwoord is mijn laatste bijdrage aan een jaarverslag van het Ombudsteam. Ik ben namelijk in 
januari 2017 officieel gestopt als coördinator van dit team. We hebben in de afgelopen vier jaar het 
team een gezicht gegeven, netwerken opgebouwd en mensen geholpen. Met veel plezier kijk ik 
daarom op deze periode terug. Ik ben blij dat we Gija Schoor bereid hebben gevonden het 
coördinatorschap van mij over te nemen.  
 
Ik hoop dat iedereen, binnen én buiten de partij die te kampen heeft met overlast, criminaliteit, 
juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, en andere zaken uit het dagelijks leven, en daar zelf 
niet uitkomt, het PvdA Ombudsteam De Bilt ook in 2017 zal weten te vinden.  
 
 
Jeannette Katgert Coördinator PvdA Ombudsteam Gemeente de Bilt 2016 
Gija Schoor Coördinator PvdA Ombudsteam Gemeente de Bilt 2017 
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Interne organisatie 
 
Samenstelling 
Het Ombudsteam bestond in 2016 uit Jeannette Katgert (coördinator), Sonja Makel, Annelies 
Hoogewerf, Miriam de Heer, Kees Dröge en Laura van Werven. Begin 2016 is Mohamed Bahri gestopt 
met het werk voor het Ombudsteam. Omdat het team net uitgebreid was met drie extra leden is er 
geen opvolger voor hem gezocht.  
 
Vergaderingen 
Het Ombudsteam vergaderde het afgelopen jaar acht keer. Tijdens deze vergaderingen werden 
lopende casussen en de organisatie (verslaglegging en publiciteit) besproken. 
 
Contact 
Hulpvragers konden in 2016 per telefoon en e-mail contact opnemen met het Ombudsteam.  
Het Ombudsteam is bereikbaar via pvdaombudsteamdebilt@outlook.com en via 06-57857819 op 
onderstaande momenten: 
Maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur 
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur 
Vrijdagmiddag 14.00 tot 17.00 
 
Wij streven ernaar dat er na aanmelding binnen 3 dagen met een hulpvrager contact wordt 
opgenomen door het lid van het Ombudsteam dat de casus op zich neemt.  
 
Verslaglegging 
Het team bespreekt casussen openlijk. De verslaglegging per casus wordt op een uniform formulier 
bijgehouden. Buiten het team geldt absolute vertrouwelijkheid en er wordt alleen op verzoek van 
een hulpvrager contact opgenomen met derden.  
Sinds begin 2016 belt de coördinator na afronding van een casus na een aantal maanden de 
hulpvrager om te vragen of hij/zij tevreden is met het bereikte resultaat en met de inspanningen van 
het Ombudsteam. Dit geeft inzicht in de tevredenheid van vragenstellers met- en de effectiviteit van 
het Ombudsteam.  
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Casuïstiek 
 
Het Ombudsteam heeft totaal in het afgelopen jaar 19 aanvragen in behandeling genomen. De 
aanvragen hadden betrekking op de volgende 6 onderwerpen: 
 

Onderwerp aantallen 

Huisvesting 

 belangenbehartiging 

 stookkosten 

 huur 

 burengeschil 

8 

Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) 

2 

Financiën 

 inkomensproblematiek 

 belastingen 

 merkenrecht 

5 
 

Onderwijs 

 leerlingenvervoer 

2 

Veiligheid 1 

Diversen 1 

 
In 2016 hebben we in totaal 14 casussen afgesloten waarvan 2 uit 2015. 
In veel gevallen was er daarbij sprake van een concrete oplossing. In andere gevallen kon de 
hulpvrager zelfstandig verder nadat het Ombudsteam hem of haar weer op de goede weg had gezet. 
In enkele gevallen bleek dat het helaas ook met behulp van het Ombudsteam niet mogelijk was om 
het probleem op te lossen.  
 
Vanaf 2015 hebben we de hulpvragers uit de afgeronde casussen na een aantal maanden gebeld met 
de vraag hoe de ondersteuning van het Ombudsteam heeft ervaren. 
Ook in 2016 hebben we deze vraag gesteld. Van de 14 afgesloten casussen die zijn er 3 waarin we 
slechts kort contact gehad hebben waarna de hulpvrager zelf verder is gegaan. Soms (2) omdat men 
met zo’n vraag niet bij het Ombudsteam terecht kan, en soms (1) omdat met inschatte dat we niet 
zouden kunnen helpen. Van de 11 andere zaken hebben er 2 personen niet op onze vraag over 
tevredenheid gereageerd.  
Van de overige 9 reacties hebben er 6 personen aangegeven tevreden te zijn en 3 zelfs zeer 
tevreden.  
Ook al heeft de ondersteuning niet in alle gevallen geleid tot een oplossing, de tevredenheid heeft bij 
die casussen te maken met het luisterend oor en de inzet van de betrokken medewerker van het 
Ombudsteam; dat werd gewaardeerd.  
 
Over het algemeen blijkt het mogelijk om een casus in een betrekkelijk korte tijd (circa 3 maanden) af 
te ronden. Maar er zijn uitzonderingen waarbij de duur zeker een half jaar beslaat omdat het dan 
wachten is op uitkomsten van bezwaarschriften en dergelijke. 
Het viel ons op dat er meer mensen ons benaderden waarbij het belangrijkste voor de melder was 
dat zij hun klacht ergens kwijt wilden dan dat er een concrete hulpvraag was. Soms was een 
luisterend oor voldoende en soms kwamen we samen alsnog tot een mogelijke aanpak.   
 
De casussen zijn bij het Ombudsteam binnen gekomen via de mail of telefonisch naar aanleiding van 
de wijkbezoeken die de afdeling regelmatig aflegt (canvassen), en van berichten in de krant. 
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Contacten met andere organisaties 
 
Het Ombudsteam heeft ook in 2016 contacten gehad met diverse instanties. De contacten zijn over 
het algemeen constructief. We hebben contact gehad met: 

 Gemeente de Bilt 

 MENS de Bilt 

 SSW 

 Landelijk Ombudsteam van de PvdA 

 Juristennetwerk van de PvdA 

 PvdA gemeenteraadsfractie De Bilt 
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Publiciteit 
 
Het Ombudsteam heeft in 2016 op de volgende manieren publiciteit gezocht:  

 Het jaarverslag 2015 is aangeboden aan de maatschappelijke samenwerkingspartners van 
het Ombudsteam; 

 Het jaarverslag 2015 is aangeboden en besproken in de algemene ledenvergadering van de 
PvdA de Bilt; 

 Het Ombudsteam heeft een pagina op de website van PvdA de Bilt; 

 Er zijn folders en visitekaartjes verspreid tijdens het canvassen; 

 Ook op de jaarmarkt in de Bilt zijn folders en visitekaartjes verspreid; 

 Het Ombudsteam heeft getwitterd. 
 

  



8 
 

Financiën  
 
In 2016 had het Ombudsteam een werkbudget van € 250,- 
 
In 2016 werden de volgende onkosten uit dit budget betaald:  
Druk- en verzendkosten jaarverslag 2015 € 10,- 
Kosten telefoonabonnement   € 25,- 
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Conclusies en aanbeveling 
 

Aantallen en thema’s 
Ten opzichte van 2015 zijn er meer casussen binnengekomen (19, in 2015 waren dat er 11). 
Er was veel problematiek op het gebied van huisvesting en financiën. De WMO-problematiek is sterk 
afgenomen. Dit komt waarschijnlijk omdat de problematiek rondom de invoering inmiddels voor het 
grootste deel is opgelost.  
 
Tevredenheid vragenstellers 
Ook in 2016 hebben we de vragenstellers na het afsluiten van de casus gevraagd of ze tevreden 
waren over de ondersteuning van het Ombudsteam. De meeste mensen waren tevreden; een 
enkeling was ontevreden omdat het Ombudsteam niet alles kon oplossen.  
 
Bereikbaarheid 
Bekendheid en bereikbaarheid zijn essentieel voor het functioneren van het Ombudsteam. De 
bereikbaarheid is via de e-mail en de telefoon goed. De bekendheid laat nog te wensen over. Vooral 
na het canvassen kwamen er weer casussen binnen.  
 
Aanbeveling 
De behandeling van de casussen en de interne werkwijze  van het Ombudsteam bevallen goed en 
kunnen gecontinueerd worden. Het Ombudsteam beveelt aan om in 2017 te proberen de 
bekendheid van het Ombudsteam te vergroten. Mogelijk moet er meer gebruik worden gemaakt van 
sociale media. Het Ombudsteam zal hier zelf over nadenken.  


