
 
Toelichting Gemeente Koggenland 
op rapportage Nationale Ombudsman: Klachten uit zicht, mensen buiten beeld  
 
De Nationale Ombudsman heeft in december 2019 het rapport aangeboden bij de 
klachtencoördinator met het verzoek om de rapportage door te zetten naar het college van 
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Bijgaand gaat het  verzoek en de rapportage van 
de Nationale Ombudsman. De rapportage en de resultaten van Koggenland zijn op 13 januari ter 
kennisgeving aangenomen door het college van burgemeester en wethouders.  
 
Korte samenvatting en oproep Nationale Ombudsman  
De Nationale Ombudsman ontvangt regelmatig klachten en signalen van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt die bij hun gemeente geen voet aan de grond krijgen als zij zich met hun problemen 
melden. De Nationale Ombudsman heeft daarom een onderzoek gestart. Het onderzoek richt zich op 
de behandeling van mensen met een arbeidsbeperking, in het bijzonder mensen die op een 
beschutte werkplek werkzaam zijn. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat mensen met een 
arbeidsbeperking knelpunten ervaren bij de toegang tot beschut werk. En mensen die wel een 
werkplek hebben gevonden lopen daar tegen diverse problemen aan. De Nationale Ombudsman 
constateert dat de overheid hun burgers uit het zicht is geraakt.  
 
De Nationale Ombudsman roept de verantwoordelijke wethouders op om zorg te dragen voor:  

1. één loket waar burgers terecht kunnen met hun problemen of klachten;  
2. een vinger aan de pols te houder bij de afhandeling van klachten van mensen met een 

arbeidsbeperking, ongeacht waar de klachtafhandeling plaatsvindt; en  
3. actief navraag te doen hoe het met mensen met een arbeidsbeperking op hun aangepaste 

werkplek vergaat.  
 
Resultaten Koggenland 
Het sociaal domein en juridische zaken hebben in overleg met Win Bijman het onderzoek van de 
Nationale Ombudsman doorgenomen en onderzocht hoe het zicht verhoudt tot Koggenland (de 
taken zijn ondergebracht bij WerkSaam).  
 
Eén loket waar burgers terecht kunnen met hun problemen of klachten  
Wij hebben een zorgloket ingericht. Het loket is beschikbaar voor iedere inwoner/klant van 
Koggenland met een zorgvraag, ook voor inwoners met een arbeidsbeperking. De afgelopen jaren is 
geïnvesteerd in de bekendheid van het zorgloket onder de inwoners/klanten en samenwerkende 
organisaties, waaronder WerkSaam. De medewerkers van WerkSaam zijn bekend met ons zorgloket 
en verwijzen inwoners/klanten waar nodig door. Ook zijn er informatiefolders over het zorgloket 
beschikbaar bij WerkSaam.  
 
Daarnaast kennen wij vanaf 2015 een ‘no-wrong-door’ beleid tussen WerkSaam en Koggenland. Dit 
betekent een warme overdracht en begeleiding van de klant bij een vraag, probleem en/of klacht. 
Hiermee proberen wij te voorkomen dat de klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd, dat er 
naar elkaar worde gewezen en dat de klant verdwaalt in een bestuurlijk doolhof.  
 
Een vinger aan de pols te houden bij de afhandeling van klachten van mensen met een 
arbeidsbeperking, ongeacht waar de klacht afhandeling plaatsvindt 
WerkSaam/Koggenland 
Jaarlijks wordt door WerkSaam gerapporteerd over hun klachtenafhandeling.  
 
 
 



Koggenland 
Op dit moment loopt de klachtenafhandeling voldoende, alleen is dit een proces dat wij continu 
willen verbeteren. Afgesproken is dat het sociaal domein en juridische zaken (formele 
klachtenafhandeling) meer informatie met elkaar zullen delen, zoals bestuurlijke rapportages. Zodat 
wij meer inzicht krijgen in de hoeveelheid en de aard van de klachten (formeel en informeel). 
Daarnaast is de wens uitgesproken om meer te werken aan het afstemmen van de bekendheid van 
een klacht binnen het sociaal domein.  
 
Actief navraag doen hoe het mensen met een arbeidsbeperking op hun aangepaste werkplek vergaat 
Dit wordt niet actief gedaan. De taken zijn ondergebracht bij WerkSaam en wij hebben besloten ons 
niet actief te mengen in de uitvoering van deze taken. Dit neemt niet weg dat soms een actieve 
navraag of inmenging noodzakelijk is. Hiervoor passen wij maatwerk toe: dit wordt alleen gedaan als 
de zaak het vraagt.  
 
De Goorn, 13 januari 2020 
 


