
 

Regels bij ondersteuning door het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid (PvdA)
i
 

 De doelstelling van het Ombudsteam PvdA, afdeling Apeldoorn (hierna het Ombudsteam), is 
om u met raad en daad bij te staan met het oplossen van uw  probleem met een 
(overheids)instantie. Door samen met u te onderzoeken en informeren over welke initiatieven 
door u moeten / kunnen worden ondernomen om tot een mogelijke oplossing te komen.  
Het Ombudsteam zal u ondersteunen bij het oplossen van uw probleem. U blijft daarom 
verantwoordelijk voor de vraag die u aan het Ombudsteam stelt. Het Ombudsteam kan nooit 
(juridisch) aansprakelijk worden gesteld.   

 Twee vrijwilligers van het Ombudsteam zullen u ondersteunen bij het oplossen van uw 
probleem. Door het Ombudsteam wordt bepaald wie dit zijn.   

 In de contacten tussen u en vertegenwoordigers van de PvdA Apeldoorn  wordt er met respect 
met elkaar omgegaan.   

 De ondersteuning die het Ombudsteam u biedt is kosteloos. Ook hoeft u geen lid te 
zijn/worden van de PvdA.  

 U kunt aangeven waar u het gesprek met het Ombudsteam wilt houden. Van u verwachten wij 
dat u evt. kosten die voor worden gemaakt zelf betaald. De afspraak kan bijvoorbeeld ook bij u 
thuis plaats vinden.  

 In het eerste gesprek maken u en het Ombudsteam kennis met elkaar. In dit gesprek schets u 
uw probleem. Daarnaast spreken u en het Ombudsteam de wederzijdse verwachtingen uit  
ten opzichte van elkaar. Tot slot worden er afspraken gemaakt over wat het Ombudsteam  
(in eerste instantie) voor u gaat doen.   

 Om u goed te kunnen ondersteunen geeft u aan het Ombudsteam alle informatie die voor het 
oplossen van uw probleem  van belang is. Het Ombudsteam informeert u over welke acties zij 
voor u ondernemen. Om uw probleem op een goede manier op te lossen, is van belang dat 
iedereen alle informatie juist en volledig aan elkaar verstrekt.     

 Als er afspraken worden gemaakt dat u of het Ombudsteam iets zal doen, dan worden deze 
afspraken nagekomen. Gemaakt afspraken kunnen in overleg met elkaar veranderd worden.   

 Met de twee vrijwilligers van het Ombudsteam maakt u afspraken over de manier waarop zij u 
ondersteunen.  

 Als u niet tevreden bent over de manier van werken van de vrijwilliger(s) dan kunt u dit 
kenbaar maken aan de coördinator van het Ombudsteam PvdA afdeling Apeldoorn, e-mail: 
ombudsteam-pvda-apeldoorn@hotmail.nl of telefoonnummer: (06) 4173 23 33.  Er wordt dan 
gekeken hoe uw  probleem opgelost kan worden.  

 Door u en het Ombudsteam kan de ondersteuning van het Ombudsteam worden gestopt, als 
een van beide partijen zich niet aan deze regels houdt.   

 Als deze regels niet duidelijk zijn, niet voorzien in een bepaalde situatie of tot onrechtvaardige 
situaties leiden, dan beslist coördinator van het Ombudsteam hoe er gehandeld moet worden. 
Hiervoor zal hij/ zij – indien nodig- overleg hebben met het afdelingsbestuur van de PvdA, 
afdeling Apeldoorn.    
 
 

Voor akkoord gaarne ondertekening op:……………………..  

Cliënt                               Namens het Ombudsteam PvdA Apeldoorn  

Dhr./mevr. ………………………………   Vrijwilliger/contactpersoon …………………………………… 

Handtekening:      Handtekening:   
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 Deze regels zijn opgesteld conform artikel 400 Burgerlijk Wetboek Boek 7 
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