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Betreft: Woo-verzoeken

Geachte heer, mevrouw,

De afgelopen maanden heb ik een tweetal plezierige gesprekken gevoerd met uw 
sectorhoofd John van Wijgerden en uw senior adviseur aanhoudend en 
grensoverschrijdend gedrag Ruud Miedema. In die gesprekken hebben wij vastgesteld 
dat er al geruime tijd een zeker spanningsveld bestaat tussen de rol die de Nationale 
ombudsman op grond van de wet zou moeten vervullen en de invulling die hij daaraan
geeft. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat dit spanningsveld dezerzijds als 
problematischer wordt ervaren dan binnen uw organisatie het geval is. Dat wij als 
gevolg daarvan zo nu en dan enkele kritische kanttekeningen hebben geplaatst bij het
functioneren van de heer Van Zutphen en uw organisatie is u wellicht bekend. 
Gelukkig echter gaven de heren Van Wijgerden en Miedema allebei aan dat de 
Nationale ombudsman zich maar wat graag laaft aan de kritiek die wij ventileren en 
het ook verder zonder meer op prijs stelt om te blijven vernemen hoe zijn 
dienstverlening door ons en onze cliënten wordt ervaren. Ik heb hen dan ook 
toegezegd dat wij in onze contacten met de heer Van Zutphen zowel als in die met 
een aantal externe belanghebbenden bij diens organisatie nog enige tijd de rol van 
luis in de pels zullen blijven vervullen.
  Eerder deze week heb ik in dit verband met uw collegae afgesproken dat u van onze 
kant verscheidene verzoeken om informatie zult ontvangen rond een aantal thema's 
die ons interesseren. Aangezien de heer Van Zutphen eerdere verzoeken van dien 
aard – net als tal van brieven, klachten en herroepingsverzoeken – veelal 
onbeantwoord heeft gelaten kleden wij de verzoeken die wij thans aan u zullen 
voorleggen daarbij in als verzoeken in de zin van de Wet open overheid (Woo), die 
aldus de rol krijgt van stok achter de deur. Ik ga er overigens, de alleszins 
lovenswaardige woorden indachtig die de heren Van Wijgerden en Miedema hebben 
gewijd aan het belang van transparantie, van uit dat het hanteren van die stok in het 
geheel niet nodig zal zijn. Dat neemt echter niet weg dat het ook dan nog voor alle 
betrokkenen handig is wanneer zij weten binnen welk stelsel van normen en 
begrippen de verzoeken dienen te worden afgehandeld. Wanneer wij u dus verzoeken 
om de openbaarmaking van bepaalde documenten dan weet u zo – bijvoorbeeld – dat 
daarmee op documenten in de brede zin van artikel 2.1 van de Woo wordt gedoeld.
  Voor bijgaand en voor alle Woo-verzoeken die nog zullen volgen geldt dat wij het om
de werkzaamheden die een en ander met zich meebrengt zoveel mogelijk te 
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stroomlijnen op prijs stellen wanneer u, voor zover u die rol niet zelf vervult, een 
vaste contactpersoon wilt aanwijzen die de communicatie rond de verzoeken verzorgt.
Verder zouden wij het waarderen wanneer u bij alle communicatie die rond de 
verzoeken noodzakelijk is gebruik maakt van middelen die niet alleen vlot 
functioneren, maar ook het milieu zo min mogelijk belasten. Voor elk Woo-verzoek dat
dezerzijds aan u wordt voorgelegd geldt voorts dat ik gaarne eerst een overzicht 
ontvang van de documenten die in het kader van dat verzoek openbaar zouden 
kunnen worden gemaakt, waarna ik al dan niet steekproefsgewijs zal aangeven van 
welke documenten ik een, te allen tijde digitale, kopie wens te ontvangen. Ten slotte 
verzoek ik u om bij de behandeling van de verschillende verzoeken de termijnen die in
de Woo zijn neergelegd strikt in acht te nemen, zodat wordt voorkomen dat wij ons 
ter zake tot de rechter moeten wenden. Ik dank u bij voorbaat voor de te nemen 
moeite.

Hoogachtend,

Stichting de Verbeelding onderschrijft de Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties en streeft in dit verband onder meer naar het terugdringen van het gebruik van papier 
en inkt. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u deze brief niet wilt uitprinten of 
fotokopiëren en wanneer u haar wilt beantwoorden via ons e-mailadres. Doet u mee?
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