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Vooraf was ze bang dat de ge-
meente Kampen haar zou
zien als iemand die kwam

vertellen hoe het moet. Maar die
vrees ongewenst te zijn bleek al
snel ongegrond. Een jaar na haar
aanstelling als ombudsvrouw in
Kampen durft Callista Bos te zeg-
gen ‘dat het prima verloopt’. ,,Als
ik aanklop en vraag hoe ze er
samen met de burger uit kunnen
komen, stelt de gemeente zich
open op. Ik zie echt geen hakken
in het zand.’’

Taken
Kampen loopt voorop met een on-
afhankelijke ombudsvrouw voor
het sociaal domein. Sinds overhe-
veling van veel zorgtaken naar ge-
meenten, begin 2015, hebben nog
maar weinig gemeenten zo’n per-
soon aangesteld voor klachten
over bijvoorbeeld Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) en
jeugdzorg. 

Sinds oktober vorig jaar vervult
Callista Bos de sociale ombuds-
functie in Kampen.

U bent nu een half jaar in func-
tie. Wat valt vooral op? 
,,Hoe belangrijk mijn onafhanke-
lijkheid is. Mensen hebben een
klacht of zorg over de gemeente
die ze niet bij de gemeente willen
neerleggen. Wel bij mij, de drem-
pel is lager. Ik beoordeel niet de in-
houdelijke kant van de zaak, het
gaat om hoe mensen het ervaren.
Een luisterend oor is zo belangrijk.
Het gevoel dat ze gehoord worden,
dat wat wordt gezegd niet het ene
oor ingaat en het andere uit. Ook
help ik mensen de zaak op een rij-
tje te zetten, kijken wat hebben ze
zelf gedaan en nog kunnen doen
en wat ik nog kan betekenen. Be-
middeling kan ook nog, als dat
niet werkt, kan ik zwaarwegend
advies uit brengen. Dat is nog
maar een keer voorgekomen.
Meestal is het voldoende dat men-
sen kunnen praten met iemand
die niet van de gemeente is. Als ze
het gevoel hebben serieus te wor-

den genomen, blijven ze in niet
hun emotie hangen en dan dringt
de inhoud van de boodschap beter
door. Vaak klopt de boodschap
wel, maar is de inhoud niet over-
gekomen.’’

Wat is het effect op de ge-
meente? 
,,Wat ik inbreng, wordt positief
opgepakt. Dat merk ik bijvoor-
beeld aan de houding van ambte-
naren. Uiteindelijk gaan de bur-
gers met een beter gevoel naar
huis. Als de boodschap overkomt,
accepteren ze die beter, wat de in-
houd ook mag zijn. Kampen zou
wel meer rekening moeten hou-
den met haar positie ten opzichte
van burgers. Mensen zijn bang
voor de gevolgen van een klacht.
Of dat terecht is, kan ik niet beoor-
delen. Ik zie wel dat mensen bang
zijn dat ze op hun klacht worden
afgerekend. De gemeente moet

beseffen dat ze ten opzichte van de
burger een machtige positie heeft.
Die burgers zijn afhankelijk van de
gemeente en haar besluit. Blijf be-
wust van die positie en houd daar
rekening mee.’’

Het gros van de gemeenten
heeft geen lokale ombudsfunc-
tie. Waar moeten burgers dan
naar toe? 
,,Naar de provinciale of landelijke
ombudsman. Deze hanteren for-
mele procedures. Ik probeer juist
uit het juridische circuit te blijven.
Natuurlijk heb je bezwaar- en be-
roepsprocedures. Maar daar los je
niets mee op als het gaat over hoe
iemand iets beleeft.’’

Maakt u op termijn u zelf over-
bodig? 
,,Dat denkt ik niet, het gaat nooit
honderd procent goed. Niet bij be-
drijven, niet bij een gemeente. Het
blijft belangrijk dat mensen te-
recht kunnen bij iemand die onaf-
hankelijk is. Nu nog zorgen dat de
ombudsfunctie gemakkelijk te
vinden is. Dat wordt gelukkig aan
gewerkt.”

� Callista Bos is bereikbaar via
ombudsvrouwkampen@zorgbe-
lang-overijssel.nl of 074-
2913597.

‘Mensen zijn bang dat ze op hun
klacht worden afgerekend’
Ze biedt een
luisterend oor,
bemiddelt en
brengt zonodig een
zwaarwegend
advies uit. En, zo
merkt sociale
ombudsvrouw in
Kampen Callista
Bos, de gemeente
neemt haar serieus.

Callista Bos is ombudsvrouw in Kampen voor het sociaal domein

� Klacht over gemeente Kampen? Burgers kunnen daarvoor te-
recht bij ombudsvrouw Callista Bos. FOTO FREDDY SCHINKEL

Gemeente moet
beseffen dat ze ten
opzichte van de
burger een machtige
positie heeft 
– Callista Bos


