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Rapport van bevindingen en oordeel          

 

Beoordeling van de klacht op basis van de 

bevindingen 

 

Vooraf: 

Volgens de wet (art. 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht) wordt een gedraging van 

een persoon of personen (zoals in dit geval medewerkers van Veilig Opgroeien), 

werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, aangemerkt als een 

gedraging van dat bestuursorgaan. In dit geval is dat het college van burgemeester en 

wethouders van Hoogeveen. In het vervolg zal ik daarom in dit deel van mijn rapport 

meestal de term “het college” of “het gemeentebestuur” aanhouden als het over de 

gemeentelijke betrokkenheid gaat.  

Voor alle duidelijkheid wijs ik erop dat ik niet bevoegd ben een oordeel te geven over de 

handelwijze van de individuele zorgaanbieders zoals de SWW, Icare en ZorgZaak, die -elk 

op hun eigen terrein- zijn betrokken bij de hulpverlening aan het gezin van klaagster. Ik 

kan dat alleen voor zover hun handelen tot de eindverantwoordelijkheid van het 

gemeentebestuur behoort. Zie hierna. 

 

1. Verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid gemeentebestuur bij uitvoering 

van jeugdhulp 

 

Voordat ik concreet inga op de verschillende klachtonderdelen acht ik het van belang eerst 

nog wat te zeggen over de verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur heeft bij de 

uitvoering van gemeentelijk beleid, en dan in het bijzonder als die uitvoering is uitbesteed 

of overgedragen aan door de gemeente betaalde, maar buiten de gemeentelijke 

organisatie geplaatste instellingen. In de gezinssituatie van klaagster (hierna te noemen: 

mevrouw) zijn dat onder andere Icare, de SWW en ZorgZaak. 

Anders dan nogal eens wordt gedacht betekent uitbesteding of overdracht van 

uitvoeringstaken aan derde partijen niet dat de verantwoordelijkheid van het 

gemeentebestuur voor de uitvoeringspraktijk daarmee ophoudt. Die blijft. Het 

gemeentebestuur is en blijft altijd (eind)verantwoordelijk en aanspreekbaar op de 

resultaten van de ingeschakelde instellingen. Dat houdt in ieder geval in dat het 

gemeentebestuur alert toezicht moet houden op die instellingen en zo nodig moet 

ingrijpen. Om deze toezichthoudende rol goed te kunnen invullen moet het 

gemeentebestuur regelmatig informeren naar wat er goed gaat en wat niet. In het 

verlengde daarvan kunnen ook burgers zich tot het gemeentebestuur wenden als zij 

klachten hebben over een gecontracteerde zorgaanbieder. Dat betekent dat mensen met 

een probleem moeten kunnen rekenen op een luisterend oor bij hun gemeente en op een 

informele, oplossingsgerichte aanpak als zij problemen of klachten hebben. Gemeenten 

mogen hun inwoners niet van het kastje naar de muur sturen. 

Ik kom op dit aspect terug bij de beoordeling van de klacht van mevrouw. 

 

2. Beoordeling klacht 

 

a. Interne klachtprocedure 

De Nationale ombudsman beveelt vijf vuistregels aan voor professionele 

klachtbehandeling. Zij zijn ook voor de gemeentelijke praktijk heel goed bruikbaar. Dit 

zijn ze: 

1. Wees alert op klachten en bied toegang. 

2. Verken het probleem van de burger. 

3. Los het probleem op. 

4. Geen oplossing, geef zo nodig een oordeel. 

5. Geef gemotiveerd duidelijkheid bij de afronding. 

 

Is in dit geval volgens deze vuistregels te werk gegaan? 

De brief van het college die ik als een samenvatting van de uitkomst van het interne 

klachtproces beschouw, is op dit punt erg kort en bondig. Wat het extra moeilijk maakt 

om een goed beeld te krijgen van het gesprek dat met mevrouw is gevoerd, is dat een 
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(zakelijk) verslag dat artikel 9:10 Awb verplicht stelt, ontbreekt. Dus ik moet afgaan op de 

inhoud van de collegebrief. Daaruit leid ik af dat het gesprek geen nieuwe gezichtspunten 

heeft opgeleverd. Het gemeentebestuur beschouwt de inbreng van mevrouw als een 

herhaling van zetten. Die wordt niet opnieuw besproken. Van enige reflectie van het 

gemeentebestuur is ook overigens niets terug te vinden in de brief. Dat is ook precies de 

kern van het bezwaar van mevrouw tegen de procedure. Er wordt slechts verwezen naar 

en vastgehouden aan de eigen methodiek van werken. Die wordt nog eens toegelicht. Van 

een serieuze poging om te kijken of het probleem met mevrouw op de een of andere 

manier - bv. via bemiddeling- was op te lossen, is geen sprake. Zijn daarmee kansen 

gemist voor een betere samenwerking? Op die vraag zal ik in het vervolg een antwoord 

proberen te geven. 

 

b. Heeft het gemeentebestuur naar behoren aan zijn zorgplicht voldaan? 

 

Inleiding  

De gemeentelijke verantwoordelijkheid in de jeugd- en gezinsproblematiek is landelijk een 

veelbesproken onderwerp. Het is een delicaat en gevoelig taakveld waarin van bestuur en 

medewerkers veel wordt gevraagd. Er is veel inlevingsvermogen en kennis nodig om te 

beoordelen welke hulp en ondersteuning bij probleemvragen geboden is. Het 

gemeentebestuur heeft hierin een zorgplicht. Ik verwijs daarvoor in het bijzonder naar 

hoofdstuk II van de Jeugdwet.  

Is daaraan in dit geval voldaan? Mevrouw vindt duidelijk van niet. Ze schrijft zelfs, dat het 

gemeentebestuur haar eerder heeft tegengewerkt dan geholpen. Als onderbouwing brengt 

zij in haar klacht verschillende onderwerpen naar voren die in hoofdstuk 1 van de 

Bevindingen integraal zijn terug te vinden. 

Kort samengevat komen ze op het volgende neer: 

- Er was sprake van bedreiging en vernedering door de medewerkers van VO 

- Er was geen enkel begrip voor haar moeilijke (privé)situatie. 

- Er is een zorgmelding gedaan bij VTD zonder overleg met haar vooraf. 

- Haar verzoek om de ontstane vertrouwensbreuk tussen haar en Icare en de SWW, 

verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie, te herstellen is niet gehonoreerd. 

- Er is niets gebeurd met de hulpvraag voor haar kind x, zelfs de inschakeling van de 

huisarts heeft niets geholpen. 

 

Ik bespreek en beoordeel de klachtgronden hierna in dezelfde volgorde: 

 

Bedreiging/vernedering 

Bij problemen waarbij de veiligheid van jonge kinderen in het geding is en waarbij het 

gemeentebestuur betrokken is geraakt zoals hier, is er bijna altijd een zekere spanning 

tussen wat het gemeentebestuur nodig acht en wat het gezin aankan. Soms zal het 

gemeentebestuur ook tot maatregelen moeten besluiten die tegen de wil van ouders 

ingaan, die pijn kunnen doen of waarmee ze in ieder geval niet blij zijn. Maar bedreigen of 

vernederen mag natuurlijk nooit. Mevrouw heeft dit kennelijk wel zo ervaren. Het is voor 

mij onmogelijk op dat punt een objectief oordeel te geven. Bij geen van de gesprekken die 

mevrouw met bijvoorbeeld VO heeft gevoerd, ben ik zelf aanwezig geweest. Ook het 

dossier biedt weinig houvast. Meningen van mevrouw staan daarin tegenover die van 

medewerkers van VO. Geobjectiveerde feiten die meer zijn dan een gevoel alleen, heb ik 

niet kunnen vinden om daarmee een echt evenwichtig oordeel te kunnen geven. Ook de 

mailwisseling tussen mevrouw en VO van juli 2021 geeft mij daarvoor te weinig houvast, 

ook al kan ik me wel goed voorstellen dat mevrouw de passage daarin over de Raad voor 

de kinderbescherming niet bepaald als een geruststelling heeft ervaren, terwijl zij daarom 

nou juist had gevraagd. Voelt dat als bedreigend? Dat kan zeker gezien de problemen 

waarvoor mevrouw en haar gezin zich gesteld zien, waarbij ook al eens eerder de 

mogelijkheid van ondertoezichtstelling (OTS) -een zeer ingrijpende maatregel voor een 

gezin- is gevallen. Erg fijngevoelig vind ik dat soort opmerkingen in ieder geval niet. Maar 
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het gaat me ook te ver om te oordelen dat het gemeentebestuur met dit soort informatie 

de grens van het behoorlijke en professionele heeft overschreden. 

Maar vooral omdat het mij verder aan geobjectiveerde informatie ontbreekt 

meen ik dat ik me over deze klachtgrond van een oordeel moet onthouden. 

 

Geen begrip voor moeilijke (privé)situatie 

Vooral de periode rond de periode datum X en de maanden daarna was er een van grote 

hectiek voor het gezin van mevrouw. Er was sprake van een zorgmelding bij Veilig Thuis 

Drenthe (VTD). Het leven van mevrouw en haar gezin stond behoorlijk op zijn kop. 

VTD had daar ook oog voor en gaf Centrum voor Jeugd en Gezin Hoogeveen (CJG) bij de 

overdracht als opdracht mee: 

"om veiligheidsafspraken te maken en afstemming te zoeken met de GGZ. Verder wordt 

begeleiding voor moeder nodig gevonden (zij 'trekt het allemaal niet meer zo goed"; heeft 

privé veel meegemaakt en staat op het punt van bevallen”). Ook VO memoreert dit in het 

Basisformulier intake. 

De veiligheidsafspraken worden gemaakt (door de SWW) maar komen wel op een 

ongelukkig moment bij mevrouw terecht, namelijk vlak voor de bevalling van haar kind x. 

De afspraken zijn strikt en schrijven vooral de afwezigheid van de vader bij de bevalling 

voor en daarna ook zijn afwezigheid thuis. Mevrouw besluit ervan af te wijken -zonder 

overleg met de SWW als uitvoeringscoördinator maar naar haar zeggen wel in overleg met 

de gynaecoloog- en laat de vader bij de bevalling toe. Ook is hij thuis aanwezig.  

De schending van de afspraken wordt haar zwaar aangerekend, omdat zij er op eigen 

houtje van is afgeweken. Naar mijn oordeel is enige relativering hier toch wel op haar 

plaats. Want hoe goed de afspraken ook zijn bedoeld, zij zijn zonder vooroverleg met 

mevrouw vastgesteld en haar vlak voor haar bevalling meegedeeld. In alle hectiek van 

zo’n emotionele gebeurtenis is het niet zo verwonderlijk dat mevrouw in haar keuze vooral 

haar hart heeft laten spreken en met toestemming van de gynaecoloog de vader bij de 

bevalling aanwezig heeft laten zijn. Was dat in strijd met de afspraken? Ja. En is dat 

mevrouw zwaar aan te rekenen? Naar mijn mening nauwelijks, want nog afgezien van de  

vraag of de eenzijdig aan haar opgelegde afspraken in de gegeven situatie wel realistisch 

waren, was het van mevrouw wel erg veel gevraagd  om in de hectiek van de bevalling 

ook nog te voldoen aan de eis dat wijziging ervan alleen was toegestaan in overleg met de 

SWW (uitvoeringscoördinatie).  

Als mevrouw dit als een voorbeeld ziet van haar klacht dat men onvoldoende begrip had 

voor haar privésituatie, dan begrijp ik dat. 

Maar het meest pregnant komt dit naar voren bij de uitwerking van de opdracht van VTD 

om te zorgen voor een goede begeleiding van mevrouw. Uit het dossier blijkt dat het 

gemeentebestuur op dit punt niet erg faciliterend is geweest, zelfs een koppeling met de 

collega's van de WMO komt pas heel laat -na het contact van mevrouw met mij- op gang. 

Daardoor komt hulp voor het gezin in de maanden rond de bevalling moeizaam van de 

grond. Een aantal maanden daarna is de hulp van SWW (uitvoeringscoördinatie) in het 

geheel niet beschikbaar. Ook ZorgZaak dat later bij de hulp aan mevrouw betrokken is, 

neemt dat waar. Eigenlijk komt het erop neer dat van mevrouw heel veel wordt gevraagd, 

ook door VO, maar dat ze het vooral zelf allemaal moet zien te rooien. De gemeentelijke 

aandacht lijkt zich te beperken tot de rol van VO bij de veiligheidssituatie van de kinderen. 

De ondersteuningsvraag, neergelegd in dezelfde opdracht van VTD, lijkt daaraan 

ondergeschikt en komt daardoor onvoldoende uit de verf. 

Extra wrang daarbij is dat het tweede element van de opdracht van VTD aan het 

gemeentebestuur (CJG) ook geen positieve uitkomst oplevert.  

De opdracht van VTD aan het CJG luidde: afstemming zoeken met de GGZ over 

psychische hulp aan de vader.  

In het dossier heb ik geen aanknopingspunten kunnen vinden dat het met deze opdracht 

veel verder is gekomen. De hulpverlening maakt zich daarover zelf ook zorgen. "Passende 

hulp voor de vader komt niet op gang", zo tekende ik op uit het dossier. Natuurlijk is dit 

falen niet in de eerste plaats het gemeentebestuur aan te rekenen. Maar zorgelijk is het 

wel: te moeten vaststellen dat de psychische hulp aan de ex-partner niet goed van de 

grond komt, terwijl zijn rol zo wezenlijk is in de veiligheidssituatie van het gezin. 
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Samenvattend luidt mijn oordeel dat het gemeentebestuur tekort is geschoten in 

de ondersteuning aan mevrouw en haar gezin, zeker in de maanden rond de 

bevalling waarin zij die hulp hard nodig had. 

 

Zorgmelding bij VTD zonder overleg 

De zorgmelding in maart zorgt naar mijn mening voor een belangrijk kantelpunt in het 

hele hulpproces daarna. De manier waarop zowel Icare, de SWW en VO met de inciden-

ten en de nasleep ervan zijn omgegaan, heeft het vertrouwen van mevrouw in de 

hulpverlening ernstig geschokt. En dat is ook niet meer echt goed gekomen. Had dat 

anders, beter gekund? Naar mijn mening wel en ik zal dat toelichten. 

 

De twee bij het gezin betrokken hulporganisaties Icare en de SWW 

(uitvoeringscoördinator) zien in het incident en de nasleep daarvan aanleiding opnieuw 

een zorgmelding te doen bij VTD. In strijd met de geldende meldcode doen zij dat zonder 

overleg vooraf met mevrouw. VO wordt wel ingelicht en stemt ook met de melding in. 

Maar VO doet dat zonder zich er eerst goed van te vergewissen of de instellingen de 

meldcode wel hebben gevolgd. VO acht dat niet haar taak, zo bevestigen de medewerkers 

van VO mij op de hoorzitting. Dat is, zo vinden zij, de verantwoordelijkheid van de 

professional of de professionele organisatie zelf.  

Naar mijn overtuiging is die opvatting niet houdbaar. Zij miskent de eind-

verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur in dit proces wettelijk heeft. Ik verwijs 

daarvoor naar wat ik daarover in hoofdstuk 1 van dit oordeel heb geschreven.  

Vanuit die eindverantwoordelijkheid en vanwege het ingrijpende karakter van een 

zorgmelding had het gemeentebestuur de voorgenomen melding van Icare en de SWW 

niet alleen moeten toetsen of de geldende meldcode is gevolgd, maar ook moeten 

afwegen of zo'n zorgmelding wel de meest passend stap was om mevrouw en haar gezin 

verder te helpen. Op beide punten heeft het gemeentebestuur naar mijn oordeel niet 

adequaat en pro-actief gehandeld. 

Waarom is niet gekozen voor een overleg met mevrouw (en haar raadsman) om de op 

zich alarmerende situatie te bespreken en te kijken naar een andere, minder belastende 

oplossing? Zo'n overleg zou, wat de uitkomst daarvan ook zou zijn, in ieder geval 

betekend hebben dat mevrouw een faire kans had gekregen haar mening te geven over 

de situatie. Daarmee was zeer waarschijnlijk voorkomen wat nu wel is gebeurd, dat 

mevrouw het gevoel kreeg dat er dingen achter haar rug om werden bedisseld. Dat was er 

vervolgens weer de oorzaak van dat zij het vertrouwen in de hulpverlening, en ook in VO, 

volledig kwijtraakte. 

Mijn conclusie: door te verzuimen mevrouw de kans te geven over de 

(voorgenomen) zorgmelding haar mening te geven heeft het gemeentebestuur in 

strijd gehandeld met het beginsel van fair play. Haar klacht hierover is daarom 

terecht. 

 

Herstel van vertrouwen  

Met mijn kritiek op de procedurele aspecten van de zorgmelding zoals ik die zojuist heb 

verwoord, is overigens nog niet alles gezegd. Minstens zo kritisch oordeel ik over de 

manier waarop het gemeentebestuur de draad daarna weer heeft opgepakt. De 

hernieuwde bemoeienis van VO begint met een gesprek in april 2021 onder regie van VTD 

met mevrouw en haar raadsman, waarbij de verantwoordelijkheid voor het gezin weer 

teruggelegd wordt bij VO. In dat gesprek zegt mevrouw toe dat zij wil meewerken met 

VO, maar geeft wel onmiskenbaar aan hoe moeilijk dat haar valt na alles wat er is 

gebeurd. Er is sprake van een vertrouwensbreuk en die is niet zomaar hersteld.  

Had dat niet een duidelijk signaal moeten zijn voor het gemeentebestuur om eerst te 

proberen weer een redelijke basis van vertrouwen te krijgen door het gebeurde goed uit 

te praten? Een open en eerlijk gesprek bij de start van een nieuwe episode, een gesprek 

met alle betrokkenen onder regie van het gemeentebestuur, dat was passend geweest. 

Dat was niet alleen goed voor het verdere proces maar waarschijnlijk was daarmee ook 

voorkomen -wat nu wel is gebeurd- dat er klachten kwamen te liggen bij de twee 

zorginstellingen die bij de zorgmelding betrokken waren. 

Helaas is het allemaal niet zo gegaan. In plaats van pogingen om het vertrouwen te 

herstellen kreeg mevrouw bij herhaling het verwijt dat zij niet steeds moest terugkomen 
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op de "dingen uit het verleden" (waaronder met name de bewuste zorgmelding bij VTD; 

zie bijvoorbeeld het verslag van het gesprek van datum x waarin VO de samenwerking 

met mevrouw aankondigt, de brief datum x waarmee het gemeentebestuur zijn 

zorgmelding bij VTD toelicht, en de brief van datum x waarbij de klacht van mevrouw bij 

het gemeentebestuur ongegrond wordt verklaard.)  

Daarmee is mevrouw onvoldoende recht gedaan, een handelwijze die niet past 

binnen de eisen van een professionele bejegening van cliënten. 

Ook op dit punt acht ik de klacht van mevrouw terecht. 

 

Hulpvraag kind 

Verschillende keren heeft mevrouw de hulpvraag voor haar kind aan de orde gesteld. Een 

reactie daarop blijft uit. Zie ook de reactie van ZorgZaak hierover. Al in datum x ligt er 

een advies van organisatie x die het kind goed kent, om de hulp niet te beperken tot kind 

x maar systeemhulp in te zetten voor het hele gezin.  

Er wordt geen beslissing over genomen. Het gemeentebestuur geeft daarvoor als 

motivering dat er gebrek aan medewerking is van mevrouw en dat het daarom allemaal 

niet verder komt. Wat daarvan ook zij, er ligt wel een verzoek van de huisarts wiens 

oordeel zwaar meeweegt in dit soort situaties. Die probeert bij herhaling maar tevergeefs 

een antwoord te krijgen. Ook op acties van mijn kant -tijdens dit klachtonderzoek- blijft 

het stil.  

Dit is in strijd met het beginsel dat verzoeken met voortvarendheid moeten 

worden opgepakt. Mevrouw beklaagt zich daar terecht over.   

 

Geen hulp maar tegenwerking 

Voor mevrouw is het duidelijk: het gemeentebestuur heeft niet aan zijn zorgplicht jegens 

haar en haar gezin voldaan. Zij gaat zelfs nog een stuk verder en schrijft dat VO haar niet 

heeft geholpen maar eerder heeft tegengewerkt.  

Is haar stelling terecht?  

Uit de gesprekken die ik met de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur in het 

kader van dit klachtonderzoek heb gevoerd, heb ik de stellige indruk overgehouden dat zij 

zich met professionele intenties hebben ingespannen om mevrouw en haar gezin te 

helpen. "Tegenwerking" past daar als kwalificatie niet bij. Wel is het zo dat er in het 

proces keuzes zijn gemaakt -hoe onbedoeld misschien ook- die mevrouw onnodig zwaar 

hebben belast. Ik heb de voorbeelden daarvan zojuist uitvoerig besproken en toegelicht. 

Mede daardoor liep het hulpproces al vrij snel averij op. Deze conclusie komt ook redelijk 

overeen met de waarnemingen van ZorgZaak in het stuk waarnaar ik al eerder verwees. 

ZorgZaak signaleert onder andere dat het ontbreken van één goed aanspreekpunt voor 

mevrouw ernstig belemmerend heeft gewerkt. Er werd van alle kanten aan haar 

getrokken, er was geen goede samenwerking met de uitvoeringscoördinator (lange tijd 

was die er zelfs helemaal niet). Verder heeft het naar mijn indruk ook niet echt geholpen 

dat VO in de samenwerking met mevrouw strak bleef vasthouden aan de eigen 

werkmethodiek en protocollen. Met wat meer maatwerk toegesneden op de gegeven 

gezinssituatie, zou in datum x wellicht meer zijn bereikt, met mogelijk ook een groeiend 

vertrouwen bij mevrouw als bijkomend resultaat. 

 

Tenslotte: de zorgmelding van VO zelf 

Hoewel mevrouw dit onderwerp niet met zoveel woorden in haar verzoekschrift aanroert, 

acht ik het wel van belang er wat over op te merken. Mijn opmerkingen sluiten naadloos 

aan bij wat ik eerder over de melding in datum x heb geschreven. Opnieuw stel ik ook hier 

de vraag waarom niet is gekozen voor de weg van overleg of bemiddeling om daarmee te 

komen tot werkbare afspraken met mevrouw (bij voorkeur samen met haar raadsman) 

Jammer genoeg is het niet (opnieuw) geprobeerd met als 

gevolg: een onbevredigende patstelling in het hele hulpproces. Het staat stil. Wegens 

gebrek aan capaciteit bij VTD gebeurt er al sinds datum x helemaal niets meer. Dat is toch 

wel een heel treurige conclusie na alles wat er sinds datum x wederzijds- aan 

inspanningen is gevraagd en geleverd. Een uitkomst met eigenlijk alleen maar verliezers.   

 

Hoogeveen, 12 april 2022 

Maas van Egdom, ombudsman 
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