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EEN VERTROUWDE OVERHEID

Het vertrouwen tussen burger en overheid staat onder druk. En dat is ernstig, want 

vertrouwen is het fundament van elke zinvolle wederzijdse relatie. Herstel van vertrouwen 

tussen overheid en burger is het dagelijks werk van de Nationale ombudsman. In de bijna 

14 000 zaken die hij jaarlijks onder ogen krijgt ziet hij hoe vertrouwen geschonden is. 

Vanuit het ombudsperspectief reflecteert de Nationale ombudsman op het belang van 

vertrouwen. Hij analyseert hoe vertrouwen werkt en hoe vertrouwen samenhangt met 

behoorlijkheid. Ook laat de ombudsman zien wat er nodig is om het vertrouwen tussen 

burger en overheid te versterken en zo nodig te herstellen. Niet alleen als het leed 

geschied is in een effectieve klachtafhandeling, maar ook preventief, in het behoorlijk 

omgaan met elkaar.
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1  Vertrouwen in het middelpunt van    
 de belangstelling

Voor de burgers van Nederland en Europa zijn het onzekere tijden, waarin vertrouwen op 

allerlei manieren centraal staat. De kredietcrisis drukt ons met onze neus op het feit dat 

geld niet meer is dan vertrouwen.2  Banken staan of vallen met het vertrouwen dat in hen 

wordt gesteld en niet minder geldt inmiddels voor landen. De vertrouwensregel, die in ons 

staatsbestel de relatie tussen kabinet en parlement bepaalt, staat in een ander daglicht nu 

Nederland geregeerd wordt door een minderheidskabinet. Fluctuaties in vertrouwen in 

ons monetaire stelsel en ons politieke systeem leveren grote risico’s op waarop de burger 

praktisch gesproken geen enkele invloed heeft. Neemt het vertrouwen in de politiek en 

in de overheid af? Hierover bestaat veel discussie. Er zijn in de afgelopen jaren namelijk 

flinke schommelingen gemeten. Volgens de analyse van het Sociaal Cultureel Planbureau 

(SCP) was het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren duidelijk hoger dan in de 

jaren 2002–2004. Het vertrouwen in de politiek was vooral hoog door de aanpak van 

de financiële crisis eind 2008, daalde tijdens de kabinetscrisis medio 2010 en was weer 

hoger na het aantreden van een nieuw kabinet eind 2010.3  Volgens het Centraal Bureau 

voor de Statistiek is het vertrouwen in publieke instituties en organisaties voornamelijk 

toegenomen sinds 2002. Met name het vertrouwen in het rechtsstelsel, in de politiek en in 

de politie is sindsdien flink gestegen.4  

Nederlanders lijken te hechten aan vertrouwen. Het lijkt alsof in Nederland de waarde 

van onderlinge verhoudingen eerder bepaald wordt aan de hand van vertrouwen dan 

op basis van macht en autoriteit.5  Volgens onderzoek vertrouwt het overgrote deel van 

de mensen in Nederland elkaar ook; een argwanende levenshouding vormt slechts de 

uitzondering.6  In vergelijking tot veel andere Europese landen zijn wij daarom een ‘high-

trust’ samenleving.7  Maar tegelijkertijd vindt de burger de wijze waarop we in Nederland 

met elkaar omgaan zorgelijk: toenemende intolerantie en onverdraagzaamheid, het gebrek 

aan respect voor normen en waarden, asociaal gedrag, de verharding en verhuftering en de 

ik-cultuur.8 

  



Volgens het SCP wordt de wijze waarop we met elkaar omgaan het belangrijkste 

maatschappelijke onderwerp in Nederland gevonden. Ook voor de Nationale ombudsman 

vormt de vraag naar de wijze waarop wij in Nederland met elkaar om willen gaan een 

belangrijke vraag. Met zijn visie op het thema vertrouwen in dit jaarverslag levert de 

Nationale ombudsman een bijdrage aan deze vraag.

2  Vertrouwen en behoorlijkheid
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2.1 De burger en het overheidssysteem

In het dagelijks werk van de Nationale ombudsman speelt vertrouwen tussen overheid en 

burger (en bedrijven en instellingen) een belangrijke rol. Regelmatig geven burgers als reden 

voor hun gang naar de ombudsman aan dat zij hun vertrouwen op de overheid verloren zijn, 

omdat hun verwachtingen geschonden zijn. Interventies en eventueel bemiddelingen door 

de Nationale ombudsman zijn vaak gericht op herstel van vertrouwen van de burger op de 

overheid in concrete situaties. Onderzoek richt zich voor een belangrijk deel op dagelijkse 

situaties waarin het vertrouwen onder druk kan komen te staan: handhaving, participatie en 

de omgang met overheidsinstanties. De kernvraag voor de ombudsman is steeds: ‘Wat kunnen 

overheid en burgers in redelijkheid over en weer van elkaar verwachten?’

De Nationale ombudsman realiseert zich dat het afstemmen van verwachtingen geen 

gemakkelijke opgave is. Vanuit zijn perspectief is er een structurele spanning zichtbaar tussen 

enerzijds de overheid als systeem of samenstelling van deelsystemen en anderzijds de leefwereld 

van mensen. De burger is voor veel overheidsdiensten een nummer geworden, terwijl 

diezelfde burger zich in steeds meer onderdelen van zijn sociale leven moet voegen naar de 

structuren die de overheid in wetgeving en beleid heeft vastgelegd. Zelfs bij onderwerpen 

die in de uitvoering voor een belangrijk deel privaat georganiseerd zijn, zoals onderwijs 

en gezondheidszorg, blijkt de overheidsinvloed aanzienlijk, zo niet overheersend. Daarbij 

wordt door wet- en regelgevers en beleidsmakers steeds meer van burgers verlangd dat zij 

de vaardigheden bezitten inzicht te hebben in de vaak, ook voor deskundigen, complexe 

wet- en regelgeving. Steeds vaker liggen de risico’s van het niet voldoen aan bureaucratische 

verplichtingen bovendien bij de burger. Anders gezegd, de overheid als systeem wordt in het 

dagelijkse leven van de burger steeds bepalender, en tegelijkertijd ingewikkelder.

Ook de burger maakt een ontwikkeling door, in die zin dat de individualisering meer 

zelfbewustzijn meebrengt waardoor de burger zich minder vanzelfsprekend door systemen 

laat leiden. De burger is in redelijke mate geneigd om op informatie van deskundigen en 

de overheid af te gaan, maar ziet die informatie als een begin om zelf verder onderzoek te 

doen. Veel burgers stellen zich kritisch op, stellen vragen en verlangen een bepaalde kwaliteit 

van handelen van de overheid. Kortom: de overheid is enerzijds steeds meer aanwezig in 

het dagelijks leven van de burger en anderzijds stelt de burger zich kritischer op. In die zin 

neemt de spanning tussen de burger en het overheidssysteem toe en dat heeft invloed op het 

vertrouwen tussen burgers en overheid.   
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2.2  Rechtmatigheid en behoorlijkheid

Wetgeving en beleid vertalen zich in de richting van burgers veelal in juridische rechten 

en plichten enerzijds en financiële aanspraken of verplichtingen anderzijds. Daarmee wordt 

de burger primair aangesproken als homo economicus – vrij vertaald – als de rationele, 

calculerende burger. In het politieke debat en de media ontstaat gemakkelijk het beeld 

van een veeleisende burger die alleen tevreden is wanneer hij zijn zin krijgt. Het werk 

van de Nationale ombudsman is niet primair gericht op rechten en financiële aanspraken, 

maar, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), op de behoorlijkheid van het 

overheidshandelen. In onze rationalistische en op het primaat van het geld georiënteerde 

samenleving vormt de behoorlijkheid naast de rechtmatigheid een minder harde factor. 

Rechten zijn afdwingbaar, behoorlijkheid is dat niet. Deze relativering gaat echter voorbij 

aan de betekenis van de behoorlijkheid voor burgers. Als mensen niet behoorlijk behandeld 

worden dan raakt dit mensen vaak emotioneel. Het geraakt zijn door de overheid vormt 

vaak de achtergrond van klachten en juridische procedures.

De Awb kanaliseert deze spanning met zorgvuldige voorbereiding van besluiten en 

mogelijkheden voor bezwaar, beroep bij de rechter, intern klachtrecht en de gang naar de 

lokale of Nationale ombudsman. Het risico van deze wijze van kanaliseren is dat de relatie 

tussen overheid en burger primair als een juridische relatie wordt gezien en als zodanig wordt 

ingevuld. Als een besluit bij de burger tot kritische vragen leidt, dan kan hij die kenbaar 

maken via de weg van bezwaar en beroep, zoals onderaan dat besluit staat. Op jaarbasis 

zijn er 2,6 miljoen van dergelijke bezwaarprocedures en naar schatting vele tienduizenden 

klachtenprocedures. Voor de burger blijkt een dergelijke bezwaarprocedure de slechtste ervaring 

die hij met de overheid kan hebben.9  Vanwege de juridiserende werking van het maken van 

bezwaar of het klagen draagt dit eerder bij tot meer spanning dan tot ontspanning van de 

verhoudingen. Dit roept de noodzaak op om de wijze te heroverwegen waarop bezwaren en 

klachten een rol spelen in de verhouding tussen overheid en burger.10  

In het werk van de Nationale ombudsman ligt besloten dat er steeds naar gestreefd 

wordt om binnen de door wet- en regelgeving getrokken juridische en financiële kaders 

de behoorlijkheid van het overheidshandelen te bevorderen. Kern van de zaak is dat 

overheidshandelen rechtmatig én behoorlijk moet zijn. De overheid mag zich in de uitvoering 

niet eenvoudigweg beroepen op ‘regel is regel’11 en bij de uitoefening van bevoegdheden moet 

steeds ook aandacht zijn voor de behoorlijkheidsaspecten die een rol spelen.

2.3  Een behoorlijke behandeling versterkt vertrouwen

Behoorlijk handelen van de overheid is randvoorwaardelijk voor het vertrouwen van 

de burger. Het ombudskwadrant stelt dat er door verbinding tussen rechtmatigheid en 

behoorlijkheid vertrouwen kan ontstaan.12  Op die manier wordt de legitimatie van de 

autoriteit van de overheid door de burger erkend en kunnen besluiten en handelingen 

worden aanvaard. In de praktijk gaat het erom dat wanneer bijvoorbeeld een politieagent 

correct optreedt bij het uitschrijven van een boete, hij zijn eigen gezag (be)vestigt. 

Dit roept bij de overtreder bereidheid op om de boete te accepteren. Maar ook als de 

communicatie met de Belastingdienst Toeslagen, al dan niet via ICT-systemen, prettig 

verloopt, krijgen burgers het vertrouwen dat de uitkomst van de berekening klopt. Dit is 

weer bevorderlijk voor een positief beeld van de Belastingdienst. 
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Er bestaat een direct verband tussen een behoorlijke behandeling door de overheid en 

het vertrouwen in die overheid. De stelling van de Nationale ombudsman luidt: ‘Door 

behoorlijke behandeling van burgers kan het vertrouwen van burgers in de overheid 

versterkt worden.’ In dit verslag is dat aan de hand van concrete onderwerpen uit het werk 

van de Nationale ombudsman in 2011 uitgewerkt. In de volgende paragraaf volgt allereerst 

een korte beschrijving van het ‘vertrouwensmodel’van de Nationale ombudsman. 

3.1  Confidence en trust

Vertrouwen is noodzakelijk, omdat zonder vertrouwen de keuzes voor al dan niet handelen en 

het al dan niet verbindingen aangaan te complex zijn. Vertrouwen werkt als een vermindering 

van die complexiteit. De socioloog Luhmann maakt een onderscheid tussen twee vormen van 

vertrouwen, die ook centraal staan in het vertrouwensmodel van de Nationale ombudsman: 

confidence en trust, het vertrouwen op systemen en het vertrouwen in personen.13  Toegespitst 

op de overheid betekent dit dat vertrouwen de overheid als systeem of samenstel van 

deelsystemen kan betreffen (vertrouwen op of kunnen rekenen op), of bepaalde handelingen 

of prestaties van overheidsdienaren (vertrouwen in). Dit zijn twee vormen van vertrouwen die 

elkaar negatief of positief kunnen beïnvloeden.

De overheid kent op macroniveau vele systemen die bijdragen tot het vertrouwen van de 

burger op de overheid. Rechtsstaat en democratie zijn de belangrijkste waarborgen en beide 

zijn op verschillende manieren nader uitgewerkt in bijvoorbeeld rechten en onafhankelijke en 

onpartijdige rechtspraak enerzijds en actief en passief kiesrecht anderzijds. De vertrouwensregel 

vormt de kern van onze parlementaire democratie, die ertoe bijdraagt dat de kiezer kan 

vertrouwen op het democratisch gehalte van onze regeringsvorm, omdat een kabinet 

weggestuurd kan worden en nieuwe verkiezingen leiden tot hernieuwing van de samenstelling 

van de volksvertegenwoordiging. Kortom: vertrouwen op het overheidssysteem is verbonden 

met een samenstel van machten die elkaar in een zeker evenwicht houden. Juist de spanning 

tussen deze machten is essentieel voor het vertrouwen. Confidence heeft ook betekenis in 

meer concrete situaties. Voor confidence is het van belang dat burgers erop kunnen rekenen dat 

het meeste verloopt zoals zij verwachten. Doet de politie altijd iets met mijn aangifte? Word ik 

daadwerkelijk teruggebeld na mijn contact met de belastingtelefoon? Wordt mijn uitkering juist 

vastgesteld en op tijd uitbetaald? Voor de burger vormen de vele concrete contacten met de 

overheid steeds weer toetsingsmomenten of de overheid te vertrouwen is. Het vertrouwen van 

de burger op de overheid is opgebouwd uit zijn praktijkervaringen.

In deze concrete contacten op microniveau speelt ook een andere vorm van vertrouwen, 

namelijk trust. Kenmerkend van trust is dat het actiever van aard is. Het heeft betrekking op 

personen en de relatie tot hen. In het geval van trust is het vertrouwen niet abstract maar 

maken we een keuze en geven we commitment af naar een persoon.14 

3  Het vertrouwensmodel
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 We stellen ons welwillend, empathisch op naar deze ander. Dit vertrouwen in kan ontstaan 

tussen twee mensen die elkaar persoonlijk waarnemen, serieus nemen en behoorlijk 

behandelen. De verdachte ervaart de rechter als onpartijdig, de verkeersdeelnemer ervaart de 

politieman als serieus vertegenwoordiger van het gezag op straat. Daarmee heeft vertrouwen 

in een relationeel karakter, terwijl het vertrouwen op de instituties van rechtsstaat en 

democratie een meer zakelijk karakter draagt.

Bij veel prestaties van de overheid is vanwege de complexiteit voor burgers niet direct na 

te gaan waar men op basis van het systeem recht op heeft of niet. Het al dan niet krijgen 

van de prestatie vormt dan geen beschikbaar middel om te kunnen vertrouwen of niet. 

In de praktijk blijken mensen dan af te gaan op de wijze waarop ze behandeld worden. 

Het contact kan zo vertrouwenwekkend zijn dat op de juistheid van de uitkomst van dat 

contact vertrouwd wordt.15  Als iemand door een klachtambassadeur van het UWV op een 

goede manier geholpen wordt (vriendelijk, coöperatief, tijdig en begrijpelijk) dan is de kans 

groter dat de beslissing van het UWV waar het om gaat als juist aanvaard wordt. Het begint 

met vertrouwen in de klachtambassadeur, vervolgens vertrouwen op de juistheid van de 

beslissingen van het UWV en ten slotte vertrouwen op het UWV als organisatie. Fouten en 

niet behoorlijk optreden stellen het vertrouwen op de proef.

Alhoewel het natuurlijk belangrijk is om het systeem zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk 

in te richten, vergt het winnen van vertrouwen van burgers ook nog wat anders, zeker 

voor de lager opgeleiden in de samenleving. Voor hen zijn de systemen van de overheid al 

gauw onbegrijpelijk en ontoegankelijk. Dat terwijl het begrijpen van wat er gebeurt een 

fundamentele behoefte is van de mens. Het gaat er dan om dat de vertegenwoordigers 

van de overheid ook trust, een goede vertrouwensrelatie, met deze burgers weten op te 

bouwen. Hoewel politici, bestuurders en ambtenaren primair mensen zijn als iedere burger, 

hebben zij de voortdurende neiging om ‘systeemgedrag’ te vertonen. Zij handelen vanuit 

bevoegdheden, budgetten en procedures. Zij sturen de bureaucratie aan en belichamen die 

bureaucratie. Daarmee gaan zij voorbij aan de behoefte van veel mensen. Het is essentieel dat 

individuele politici, bestuurders en ambtenaren inhoudsvolle relaties met burgers aan gaan, 

die op andere wijze houvast bieden aan burgers.

Belangrijk is de wisselwerking tussen confidence en trust. Wanneer confidence niet volstaat 

of afbrokkelt, dan kunnen overheidsvertegenwoordigers bijdragen door middel van het meer 

relationele vertrouwen dat zij genieten (trust). Het omgekeerde is ook mogelijk. Wanneer 

een systeem faalt, en het de verantwoordelijken niet lukt om op basis van hun persoon en 

hun relaties het vertrouwen te winnen dat zij de situatie de baas kunnen worden, dan holt 

het vertrouwen achteruit. Dit is wat het geval lijkt te zijn geweest bij de financiële crisis.16

Vertrouwen in
(trust)

Vertrouwen op 

Figuur 1
Vertrouwen 
burger in en op 
de overheid
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3.2  Blind vertrouwen heeft plaatsgemaakt voor 
 kritische betrokkenheid

De overheid kan in al haar onderdelen niet meer rekenen op blind vertrouwen. 

Vertrouwen vandaag de dag vergt voortdurende zorg. Vertrouwen is een voortgaand 

proces, waarbij het erop aankomt in hoeverre de overheid en politici, bestuurders en 

ambtenaren bereid zijn om te bouwen aan de vertrouwensband met burgers.

In de analyse van de Nationale ombudsman rekent de overheid er teveel op dat mensen 

wel zullen vertrouwen op haar systemen. En bij kritiek of afnemend vertrouwen lijkt 

het erop dat de overheid voornamelijk reageert door te investeren in de aanpassing van 

systemen in plaats van het aanpassen van het eigen gedrag. Grootschalige reorganisaties 

worden gestart, of men investeert in dure ICT-projecten. Men probeert bijvoorbeeld de 

traagheid van de bureaucratie, of de onjuistheid van sommige systematische beslissingen 

aan te pakken. Alleen investeren in systemen is niet voldoende. De meerwaarde ligt bij het 

aangaan van inhoudsvolle relaties met burgers, waarvan er zoveel zo kritisch zijn.

Kritiek ontvangen is echter niet per se negatief. In het perspectief van de Nationale 

ombudsman kan het uiten van kritiek ook als een uitnodiging tot verbinden worden 

gezien. Kritiek op de overheid getuigt van betrokkenheid bij de overheid, en deze 

betrokkenheid is minstens zo belangrijk voor het levendig houden van de democratie als 

vertrouwen. Zo stelt de filosoof Rosanvallon dat een moderne democratie enkel mogelijk 

is dankzij een goed portie wantrouwen. Een democratisch systeem heeft kritiek nodig, 

in aanvulling op de democratische kanalen van politieke partijen en verkiezingen.17  

Kritische geluiden van burgers laten betrokkenheid zien en zouden opgepakt kunnen 

worden als nuttige signalen aan de hand waarvan de overheid zich kan verbinden en 

verbeteren. Het wekt dan ook verbazing dat bij sommige publieke organisaties de 

ontvankelijkheid voor klachten slechts gering is.

Ook de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) is bezig met een 

onderzoek naar vertrouwen in de burger.18  Tussen de resultaten van dit onderzoek en 

de visie van de ombudsman in dit jaarverslag zijn belangrijke overeenkomsten. In het 

rapport van de WRR ligt de nadruk op de betrokkenheid van burgers bij de democratie. 

Betrokken burgers zijn belangrijk voor een levende democratie, want zij verlenen 

legitimiteit door te stemmen, zij houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties 

scherp en zorgen dat zij zich gecontroleerd weten, en zij hebben een belangrijke rol in de 

inkleuring van beleid; zo stelt het rapport. Volgens de WRR is het voor de betrokkenheid 

van burgers noodzakelijk dat beleidsmakers hen serieus nemen en hen de ruimte geven. 

Daarvoor is het volgens de WRR nodig dat beleidsmakers burgers vertrouwen. 

3.3  Vertrouwen in de burger

Ook de Nationale ombudsman benadrukt het belang van vertrouwen in de burger. Om de 

(soms kritische) betrokkenheid van burgers optimaal te benutten, is naast het vertrouwen van 

de burger op de overheid en in haar vertegenwoordigers, het vertrouwen van de overheid 

in burgers ook erg belangrijk. Dit vertrouwen wordt enerzijds bepaald door de regels die de 

verhouding tussen burger en bureaucratie bepalen. De burger klaagt over de bemoeizucht, het 

teveel aan regeltjes, de bureaucratie en de betutteling. Onze wet- en regelgeving is complex, 

moeilijk toegankelijk en geeft zelfs voor deskundigen vaak aanleiding voor twijfel en discussie.
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Te meer omdat de kwaliteit van wet- en regelgeving sterk onder druk staat en vaak op het 

laatste moment in het wetgevingsproces nog belangrijke aanvullingen en wijzigingen worden 

aangebracht. Voor het vertrouwen van de burger in de overheid is het daarom belangrijk dat de 

overheid zich voortdurend afvraagt welk effect wet- en regelgeving heeft.

Anderzijds speelt vertrouwen in de burger ook een rol in de relatie tussen ambtenaren en 

burgers. Ook in concrete relaties tussen ambtenaren en burgers blijkt dat er regelmatig sprake 

is van wantrouwen. Het afgelopen jaar is hier bij de Nationale ombudsman onderzoek naar 

gedaan. 19  Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat ambtenaren hun vertrouwen in burgers 

met iets minder dan een 7 uitdrukken. Bij een kwart tot een derde van de ambtenaren is 

sprake van expliciet wantrouwen. Ook blijkt dat er een aantal negatieve beelden van burgers 

leeft onder ambtenaren. Volgens de ondervraagde ambtenaren zijn burgers overwegend niet 

goed op de hoogte van de taken van publieke organisaties, niet goed in staat om publieke 

vraagstukken te beoordelen, communiceren burgers niet helder, zijn zij niet constructief 

maar gericht op hun eigenbelang, en proberen burgers niet eerst hun problemen zelf 

op te lossen. 20  Deze eigenschappen achten ambtenaren juist wel van belang voor een 

goede vertrouwensrelatie met burgers. De resultaten doen vermoeden dat burgers soms 

onvoldoende serieus worden genomen.

3.4  Tot slot

In deze paragraaf zijn twee vormen van vertrouwen naar voren gekomen: confidence en 

trust. Om het vertrouwen van de burger in de overheid te versterken is een betekenisvolle 

relatie tussen burger en overheid nodig. Om te komen tot een inhoudsvolle relatie moet 

de overheid bewust kiezen voor een houding van vertrouwen in de burger. Dit houdt ook 

in dat de overheid de kritische betrokkenheid van de burger positief waardeert. Alvorens 

in te gaan op hoe de overheid invulling kan geven aan deze basishouding, om zo het 

vertrouwen in en vertrouwen op de overheid te versterken, wordt een aantal in 2011 door 

de Nationale ombudsman behandelde klachten beschreven waarin vertrouwen een rol 

speelt. Deze voorbeelden illustreren hoe het vertrouwen van burgers in en op de overheid 

wordt geschonden.

Overheid heeft 
vertrouwen in de 
burger

Vertrouwen op
(confidence)

Figuur 2
Basishouding van 
de overheid
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4.1  Jelmer

Eind 2011 heeft het onderzoek naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen 

(UMCG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) veel aandacht getrokken. Jelmer 

had als één van een vroeg geboren drieling darmproblemen waarvoor hij in het UMCG 

geopereerd werd. Vervolgens bleek hij na de operatie een hersenbeschadiging te hebben 

waardoor hij ernstig geestelijk en lichamelijk gehandicapt was geraakt. Gegevens van zijn 

toestand tijdens de operatie zijn verloren gegaan omdat de stekker van een monitor uit 

het stopcontact was geraakt. Het ziekenhuis informeerde de ouders slechts summier over 

de precieze toedracht waarop zij de IGZ om onderzoek vroegen. De IGZ deed ruim drie 

jaar over dat onderzoek en kwam met een kritisch rapport dat kort daarna vanwege kritiek 

van het ziekenhuis en de advocaat van de betrokken anesthesioloog werd ingetrokken en 

vervangen door een rapport dat veel minder belastend was voor het ziekenhuis en de arts.21  

Na afloop van het onderzoek stelde de moeder over het werk van de IGZ op de radio:

‘Hoe moet je zo’n instantie dan nog serieus nemen. (...) Als dit het niveau van werken is, 

vraag je je af: wat heeft zo’n inspectie voor nut? (...) Nu vertrouw je erop dat de inspectie 

haar taak doet en de patiëntveiligheid dient. Dan vertrouw je eigenlijk op iets wat er niet is, 

dan kun je misschien beter helemaal geen inspectie hebben. Dan weet je dat het er niet is.’ 22  

Het vertrouwen van de ouders van Jelmer in de gezondheidszorg door het UMCG en de 

kwaliteit van het toezicht van de IGZ werd beschaamd omdat beide delen van de overheid 

letterlijk onverantwoord handelden. Een ziekenhuis moet bij een incident met een baby de 

ouders op eigen initiatief op de best mogelijke wijze uitleggen wat er is gebeurd. De IGZ 

moet bij calamiteiten haar bevoegdheden als inspectie zodanig gebruiken dat opgehelderd 

wordt wat er is misgegaan en wat ervan te leren valt. In deze concrete zaak tekent zich 

duidelijk af wat nodig is voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Dat weegt 

kennelijk zwaar voor mensen: de overheid moet open en duidelijk handelen, zodat de burger 

zekerheid krijgt over de feiten en een inspectie moet eerlijk en betrouwbaar handelen zodat 

de burger zekerheid heeft over de rol van een inspectie en wat zij van een inspectie mag 

verwachten.

4.2  Homopesten

Mede naar aanleiding van een incident met weggepeste homo’s in Utrecht had de Gay 

Krant een meldpunt ingericht waarop veel signalen van in de knel geraakte homo’s 

binnenkwamen. Een verkenning van de problemen door de Nationale ombudsman leidde 

tot de conclusie dat het vooral ging om het vertrouwen dat homopesten ook daadwerkelijk 

(eventueel strafrechtelijk) aangepakt wordt. Overleg tussen het Openbaar Ministerie en de 

Nationale ombudsman heeft geleid tot het uitgeven van de kaart ‘Stop homopesten’ die 

op 9 december aan de hoofdredacteur van de Gay Krant is aangeboden. Deze kaart 

4  Actuele vertrouwenskwesties



– op creditcardformaat – maakt duidelijk wat gepeste homo’s en politie, justitie en 

burgemeester in redelijkheid van elkaar mogen verwachten als er incidenten zijn. Op de 

achtergrond speelt een belangrijke rol dat het Openbaar Ministerie de afspraken rond het 

behandelen van zaken rond (homo)discriminatie versterkt heeft. Voor homo’s – en ook 

anderen die op grond van discriminatie gepest worden – is het van belang te weten wat 

ze van de overheid in redelijkheid kunnen verwachten als ze gepest worden en dat de 

overheid ook tot actie overgaat als dat nodig is.

4.3  Zelfstandigen zonder personeel

Het vertrouwen van veel vanuit de Werkloosheidswet (WW) startende zelfstandigen 

zonder personeel (zzp’ers) is geschokt doordat de Belastingdienst en het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) conform het politieke speerpunt 

digitale bestandsvergelijking toepasten op opgaven van zelfstandigen voor de fiscale 

zelfstandigenaftrek enerzijds en de opgave van gewerkte uren voor de WW anderzijds.23  

Na deze bestandsvergelijking werd in de media aangekondigd dat er grootschalige fraude 

was gepleegd door zzp’ers en volgden duizenden bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 

sancties. Na onderzoek van de Nationale ombudsman bleek dat in de bestandsvergelijking 

structurele fouten zaten aangezien een belangrijk deel van de werkcoaches onjuiste 

informatie aan zzp’ers had gegeven. Ook bleek de schriftelijke informatie van het 

UWV onvolledig of onjuist. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) stelde zich echter op het standpunt dat de wet duidelijk is en dat het de eigen 

verantwoordelijkheid van de zzp’er is om de wet te volgen. Kamerbreed werd een motie 

aangenomen om de gevolgen van de bestandskoppeling en automatische terugvordering 

te beperken. Politiek gesteggel leidde tot twee herbeoordelingsronden van de zaken van de 

zzp’ers door twee verschillende commissies (Commissie Veerman en Commissie Asscher-

Vonk). Het werk van de op politieke compromissen tussen Tweede Kamer en minister 

berustende commissies leverde vanuit het oogpunt van vertrouwen een opmerkelijk beeld 

op omdat bleek dat in 65% van de gevallen de sanctiebeslissing niet juist was.24  Dat zijn 

in verhouding tot reguliere bezwaar- en beroepsprocedures extreem hoge cijfers, die 

aantonen dat er inderdaad iets mis was met de beoordeling van deze zaken door het UWV.

Het is evident dat deze zzp’ers in hun vertrouwen ten opzichte van het UWV 

geschokt zijn. Kern van de zaak is dat de zzp’ers onvolledig en onjuist zijn ingelicht 

over hun verplichtingen onder de WW. Door de ruwe en onvoldoende doordachte 

bestandskoppeling is niet betrouwbaar gehandeld. Ook is het UWV niet respectvol met 

de zzp’ers omgegaan doordat publiekelijk te vergaande conclusies zijn getrokken. Tot slot 

is niet gebleken van een betrokken en oplossingsgerichte houding aangezien het UWV – 

met de minister als aanstuurder – ten onrechte geweigerd heeft correctiemogelijkheden te 

benutten en dat politiek gesteggel geleid heeft tot twee herbeoordelingsronden die zeer 

veel tijd kostten.

4.4  Q-koorts

De Stichting Q-uestion wendde zich tot de Nationale ombudsman in verband met de 

gevolgen van chronische Q-koortsbesmettingen. De patiënten voelen zich in de steek 

gelaten: de gedupeerde geitenhouders werden gecompenseerd, maar zij niet. In reactie op 

vragen van de Nationale ombudsman heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) in eerste instantie gereageerd met een verwijzing naar de bestaande 
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regelingen op het terrein van de gezondheidszorg en inkomenscompensatie. In de kern 

gaat het hier om vertrouwen van de minister op het systeem van financiële regelingen 

voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en inkomenscompensatie. De Q-koortspatiënten 

legden meer nadruk op hun relatie met de overheid en stelden de vraag: ‘Kunnen wij in 

verband met de aanpak van de Q-koorts voldoende vertrouwen hebben in de overheid?’ 

Deze vraag treft twee kwesties. In de eerste plaats of bij de afweging die is gemaakt bij 

het informeren van het publiek en de planning van het nemen van maatregelen zoals het 

ruimen van geiten, voldoende gewicht is toegekend aan de belangen van burgers om niet 

besmet te raken met Q-koorts. In de tweede plaats of er, als gekozen is voor uitstel van 

het ruimen van geiten – omdat dat economisch en moreel een zeer ingrijpende beslissing 

was, en eventueel in combinatie met te beperkte voorlichting aan het publiek over de 

besmettingsrisico’s – op die grond reden is voor compensatie.

Beide vragen vormen reden voor de Nationale ombudsman om in 2012 nader onderzoek 

in te stellen naar de tijdigheid en volledigheid van de informatievoorziening aan het 

publiek, de tijdigheid van de genomen maatregelen zoals ruiming van geiten en ten slotte 

de vraag of excuses en in bepaalde gevallen een vorm van compensatie op zijn plaats is. 

Allemaal vragen die het vertrouwen in de overheid betreffen.

4.5  Veteranen

Veteranen die zijn teruggekeerd van verschillende militaire missies en kampen met een 

posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) krijgen de schade door psychische problemen 

niet vergoed door het Ministerie van Defensie. In honderden gevallen heeft dit geleid 

tot complexe en tijdrovende civiele procedures. In deze procedures beriep het ministerie 

zich onder meer op de verjaring van deze civiele claims. In 2010 heeft de Nationale 

ombudsman in overleg met het Ministerie van Defensie en de betrokken militaire 

vakbonden bemiddeld over de uitgangspunten voor een mogelijke regeling die verder 

procederen in beginsel overbodig maakt. Lange tijd werden er echter geen financiële 

middelen vrijgemaakt om de claims af te wikkelen. Ook een persoonlijk appel op de 

minister-president om vanuit het kabinet de verantwoordelijkheid te nemen voor het 

inlossen van deze ereschuld ten aanzien van deze kwetsbare groep veteranen leidde hier 

niet toe. Hierbij werd betoogd dat de Nationale ombudsman moest vertrouwen op de 

juiste werking van het politieke systeem, waarbij de minister van Defensie de aangewezen 

persoon was om tot een oplossing te komen. Wat hiervan ook zij, uiteindelijk is eind 2011 

een budget van € 110 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van deze regeling. 

Eind december 2011 stemde ook de Eerste Kamer in met de Veteranenwet waarin de 

Nationale ombudsman is aangewezen als de ombudsman voor veteranen. Dat is een 

verheugende ontwikkeling omdat de ombudsman in die rol kan bijdragen tot versterking 

van het vertrouwen van veteranen in de overheid.

4.6  Tot slot

In deze zaken was het vertrouwen van de burger in de overheid geschonden. Dit werd 

veroorzaakt doordat de overheid bij de uitvoering de burger niet behoorlijk behandelde. De 

voorbeelden laten zien dat de burger van de overheid verwacht dat deze toegankelijk is en open 

en duidelijk communiceert. Ook speelt respect en betrouwbaarheid een rol. 



In het voorbeeld van de zzp’ers wordt duidelijk dat een oplossingsgerichte houding ertoe doet.25  

Doordat dit werd nagelaten kwam geen inhoudsvolle relatie tussen beide tot stand, maar leidde 

het optreden van de overheid juist tot verlies van vertrouwen. Op welke wijze kan de overheid 

het vertrouwen van de burger in en op de overheid versterken? Een slimme overheid weet 

concrete interacties met burgers te benutten zodat de relatie met burgers wordt versterkt en het 

vertrouwen groeit.
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5  Naar een vertrouwde overheid

5.1  Teveel nadruk op confidence: betrouwbare systemen

Waarom wordt door de overheid onvoldoende aandacht besteed aan een behoorlijke 

uitvoering? Bij politici en beleidsmakers ligt veel nadruk op betrouwbare systemen: het 

‘vertrouwen op’ staat in ons openbaar bestuur centraal. Daarmee hangt samen dat er in 

politiek en bestuur meer aandacht is voor wetgeving en beleid dan voor de uitvoering. 

Goede uitvoering, uitvoering waarin de burger en de behoorlijke behandeling van de 

burger centraal staan, heeft veelal een lagere prioriteit. Met de consequenties hiervan 

wordt de Nationale ombudsman in zijn werk geconfronteerd. Dit hangt samen met 

twee factoren. In de eerste plaats vormt het primaire instrumentarium van de politiek 

en het beleid de institutionele, juridische en financiële invulling van beleid. Vaak wordt 

naar aanleiding van incidenten om maatregelen op beleidsniveau gevraagd en probeert 

de regelgever betere uitvoering in nieuwe regels te vangen. Soms leidt de kritiek in de 

politieke arena tot strengere protocollen voor de praktijk. Deze benadering kan goed 

werken maar kan ook leiden tot ongewenste of averechtse effecten. Er zijn op veel 

beleidsterreinen zo veel regels, instructies en protocollen voor de uitvoering, dat het 

primaire proces er eerder door gehinderd dan gestimuleerd wordt. En dit gaat ten koste 

van een behoorlijke relatie met de burger.

Dit geldt meer en meer ook voor de relatie tussen de ministeries en gemeenten. Hierin 

staat het financiële kader, de rechtmatigheidscontrole en de verantwoording naar alle 

afzonderlijke vakministeries voorop. Ook hier rijst de vraag: in hoeverre vertrouwen 

de departementen in Den Haag op gemeenten? In hoeverre krijgen gemeenten 

keuzevrijheid, die op lokaal politiek niveau ingevuld kan worden? In dit bestuurlijke 

gedrang raken de belangen van burgers vaak buiten beeld. Voorbeelden hiervan zijn de 

recente decentralisatie van taken rond de jeugdzorg en de Wajong en de begeleiding en 

dagbesteding AWBZ. Lukt het de gemeenten om de uitvoering in deze verschillende 

beleidskolommen samen te brengen tot een gerichte aanpak van jeugdproblemen? 

Markant is in dit verband dat de waardering van burgers voor de overheid structureel lager 

uitvalt als het gaat om de samenwerking bínnen de overheid.26  
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In de tweede plaats vormt het een ervaringsgegeven dat vertrouwen en behoorlijkheid 

ten opzichte van institutionele, financiële en juridische aspecten als zachte – ‘softe’ – 

factoren worden beschouwd. In de benadering van politici, bestuurders en ambtenaren is 

tevredenheid van burgers een bijkomstigheid en daarom krijgt uitvoering ook een lagere 

waardering dan beleid maken. Dit betekent dat het ‘vertrouwen op’ als vanzelf de nadruk 

krijgt en het ‘vertrouwen in’ minder.

5.2  Meer nadruk op vertrouwen in: trust

Zoals eerder gezegd kan een behoorlijke behandeling van de burger door de overheid 

bijdragen aan vertrouwen. De nadruk op systemen leidt er echter toe dat er minder 

aandacht is voor het relationele aspect, terwijl dit voor de burger juist belangrijk is. 

Hoe kan de overheid inhoud geven aan ‘vertrouwen in’? De visie van de Nationale 

ombudsman om dit vertrouwen te verkrijgen en te versterken, is gebaseerd op de methode 

van de Nationale ombudsman die berust op het realiseren van een constructieve schakel, 

een interface, tussen overheid en burger. Deze interface is opgebouwd uit drie onderdelen:

1. persoonlijk contact. Veel kan schriftelijk en via ICT-systemen geregeld worden,   

 maar als het erop aan komt is een telefoontje of direct persoonlijk contact essentieel;

2. burgers serieus nemen en met respect behandelen. Dit is de kern van behoorlijk   

 met elkaar omgaan, zoals uitgewerkt in de behoorlijkheidsnormen. Veel irritatie   

 tussen overheid en burger vindt zijn oorsprong in miskenning en achteloos reageren;

3. niet óver de burger beslissen, maar mét de burger. Dit kan door vormen van   

 participatie bij grote projecten, maar ook bij individuele kwesties. Het komt erop  

 aan om ondanks de verschillende rollen van overheid en burger op een   

 gelijkwaardige wijze met elkaar om te gaan.

Bij elk van deze drie onderdelen is het van belang dat de overheid kiest voor vertrouwen 

in de burger. Vertrouwen is een kerningrediënt voor alle interfaces van de overheid. Bij 

persoonlijk contact beïnvloedt de houding die de betreffende ambtenaar aanneemt de 

mate waarin het mogelijk is een inhoudsvolle relatie op te bouwen. Treedt hij de burger 

wantrouwend tegemoet of wordt er op basis van vertrouwen gecommuniceerd? Daarnaast 

geeft ook een behoorlijke en respectvolle behandeling de burger vertrouwen. Onbehoorlijk 

behandeld worden leidt tot een aantasting van het idee dat de overheid te vertrouwen is. 

Mét de burger beslissen kan tot slot alleen tot goede resultaten leiden als de overheid bereid 

is de burger vertrouwen te schenken. Kritiek van burgers is een vorm van betrokkenheid 

die de overheid zou moeten toejuichen. Zo vormt een basishouding van vertrouwen een 

voorwaarde voor de overheid om interfaces goed vorm te geven en vervolgens in contact 

met de burger te komen tot een inhoudsvolle relatie. Door op deze wijze met burgers om 

te gaan lukt het veelal om de menselijke maat terug te brengen in de verhouding tussen 

overheid en burger. Deze menselijke maat is essentieel voor vertrouwen.

Vertrouwen op
(confidence)



6  Conclusies en aanbevelingen

Het onderwerp vertrouwen staat volop in de belangstelling: vertrouwen in het kabinet 

en in de overheid, vertrouwen van de consument, vertrouwen in elkaar. Het vertrouwen 

tussen burger en overheid staat echter onder druk. In het dagelijks werk van de Nationale 

ombudsman speelt vertrouwen tussen overheid en burger een belangrijke rol. Burgers die 

klagen bij de Nationale ombudsman hebben vaak hun vertrouwen in de overheid verloren 

omdat hun verwachtingen van de overheid zijn geschonden. Terwijl een behoorlijke 

behandeling van burgers door de overheid het vertrouwen van burgers in de overheid 

juist kan versterken. Belangrijk hierbij is de wisselwerking tussen vertrouwen op systemen 

(confidence) en vertrouwen in mensen (trust). Wanneer een systeem faalt en vertrouwen 

op het systeem (confidence) afbrokkelt, dan kunnen overheidsvertegenwoordigers in hun 

concrete contacten met burgers bijdragen door het meer relationele vertrouwen dat zij 

genieten (trust). Voorwaarde is dat zij op hun beurt burgers met vertrouwen tegemoet 

treden. De voorbeelden uit paragraaf 4 van situaties waarin het vertrouwen in en op de 

overheid onder druk kwam te staan, vormen slechts een greep uit de praktijk van de 

Nationale ombudsman. Welke conclusies zijn op basis van deze ervaringen nu te trekken 

over het versterken van de vertrouwensband tussen de overheid en de burger?

De overheid is steeds verder doorgedrongen in het dagelijkse leven van burgers. Via wet- 

en regelgeving is een verfijnd stelsel van rechten en plichten ontstaan dat inmiddels een 

grote complexiteit kent. De overheid maakt daarbij veelal gebruik van twee primaire 

sturingsinstrumenten: wet- en regelgeving en budgetten: juridische en economische 

prikkels die positief en negatief, stimulerend en sanctionerend kunnen uitwerken. Veel 

nadruk ligt daardoor op de betrouwbaarheid van systemen. Hoewel beide instrumenten 

van belang zijn voor het ontwikkelen van vertrouwen tussen overheid en de burger, 

schieten ze daarin uiteindelijk tekort. Wat ontbreekt is het concreet kunnen veranderen 

van houding en gedrag van politici, bestuurders en ambtenaren naar burgers. Binnen de 

getrokken wettelijke en financiële kaders ontwikkelt de overheid zich nog steeds als een 

samenstel van deelsystemen dat continu de neiging heeft om typisch ‘systeemgedrag’ 

te vertonen: gehoorzaam aan wet- en regelgeving en binnen het financiële kader, maar 

onvoldoende in contact met de gerechtvaardigde belangen van de burger. Veel nadruk 

ligt nu op de betrouwbaarheid van systemen, terwijl nog onvoldoende aandacht wordt 

gegeven aan het relationele aspect van vertrouwen (in).

Ook een ander aspect van vertrouwen blijft op dit moment bij de overheid onderbelicht: 

de waarde van de kritische betrokkenheid van burgers. Burgers, bedrijven en instellingen 

staan van dag tot dag in een afhankelijkheidsrelatie tot de overheid. Veelal gaat het in de 

verhouding tussen de burger en de vele verschillende onderdelen van de overheid goed. 

De burger kan in beginsel op de overheid vertrouwen. Concrete situaties waarin dat 

vertrouwen echter onder druk komt te staan zijn om twee redenen van belang. Als de 

overheid niet op een constructieve wijze reageert dan dreigt vertrouwensverlies én de 

overheid mist zo een belangrijke prikkel om te verbeteren. De burger wordt meer en 

meer een kritische partij voor de overheid. De burger verlangt kwaliteit, betrouwbare 

informatie en responsiviteit. Daarom is de overheid het meest gediend met kritisch 

vertrouwen van de burger.
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Hoe werkt het vormgeven van vertrouwen? De kernvraag is wat burger en overheid in 

redelijkheid van elkaar kunnen verwachten. De crux zit in het woord redelijkheid: is het 

dat wat de wetgever heeft bepaald of is er meer vereist? Wat verwachten mensen, waar 

mogen zij op vertrouwen? Overheden moeten ‘de kritische burger’ opzoeken en meer op 

een aansprekende en creatieve wijze betrekken bij de uitvoering van de overheidstaak. Dit 

versterkt niet alleen het vertrouwen van de burger in de overheid, maar draagt ook bij aan 

het verder ontwikkelen van een vertrouwde overheid: een overheid die open en duidelijk, 

respectvol, betrokken en oplossingsgericht, en eerlijk en betrouwbaar handelt.

De visie van de Nationale ombudsman om het ‘vertrouwen in ‘te verkrijgen, is gebaseerd 

op de door hem gebruikte methode die berust op het realiseren van een constructieve 

schakel tussen overheid en burger. Deze ‘interface’ is opgebouwd uit drie onderdelen: 

persoonlijk contact, elkaar met respect behandelen en mét elkaar beslissen. Bij ieder van 

deze drie onderdelen kan de overheid steeds kiezen voor vertrouwen. Vertrouwen als basis 

voor het persoonlijk contact, vertrouwen als gevolg van elkaar met respect behandelen en 

vertrouwen als voorwaarde voor met elkaar beslissen. Een slimme overheid weet concrete 

interacties met burgers te benutten zodat haar relatie met burgers wordt verstrekt en het 

vertrouwen groeit: een overheid waarmee wij vertrouwd zijn.

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen van de Nationale ombudsman:

– Goed contact met burgers is gebaseerd op het creëren van vertrouwen in de

 overheid (trust), door middel van het vormgeven van interfaces op basis 

 van vertrouwen:

	 •	 Contact	mag	schriftelijk	of	digitaal,	maar	moet	zo	persoonlijk	

  mogelijk zijn.

	 •	 De	burger	moet	behoorlijk	–	respectvol	en	serieus	–	

  behandeld worden.

	 •	 Waarbij	vanuit	de	verschillende	rollen	van	overheid	en	burger	wel	op		

  gelijkwaardig niveau wordt gehandeld, bijvoorbeeld door participatie.

– De complexiteit van wet- en regelgeving moet beperkt worden en   

 problemen moeten niet primair opgelost worden met nieuwe regels en nieuwe 

 verantwoordingsverplichtingen of protocollen. In plaats daarvan moet er meer 

 aandacht en waardering komen voor een behoorlijke uitvoering. Daarbij 

 past vertrouwen.

– Overheidsorganisatie en de politiek moeten meer kennis opdoen over de 

 werking van vertrouwen in de praktijk van de uitvoering: hoe werkt het creëren 

 van vertrouwen? Deze vertrouwensmechanismes moeten consequent in de 

 uitvoering toegepast worden, met ruggensteun vanuit de politiek.

– Vertrouwen scheppen is voor een belangrijk deel mensenwerk. Professionals bij 

 de overheid moeten daarom de ruimte hebben voor eigen afweging en niet te  

 veel worden ingeperkt door protocollen en procedures. Hierbij past vertrouwen.
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