
e gènante vertoning rond het
plots de wacht aanzeggen van de
zeer gewaardeerde Kinderom-
budsman Marc Dullaert heeft in

korte tijd forse deuken geslagen in de ge-
loofwaardigheid van de Nationale Ombuds-
man, Reiniervan Zutphen. Bijna een jaar in
functie wilde hij nu een stempel drukken op
zijn organisatie. Zijn'eigen team' samen-
stellen,'de ruimte benuftend die de wet
hem biedt', zo schreef hijaan Kamervoorzit-
terArib. Dat juisteenOmbudsman in plaats
van dewetteliike rekvan zijn bevoegdheid
teverkennen te allen tijde hartvoorde zaak
en integriteit zou moeten uitstralen, is ken-
nelijk niet aan hem besteed. In bestuurlijk
Bargoens is het eervolle ambtvan Ombuds-
man bij uitstekde plekvoor'dienend'en
nietvoor'dwingend leiderschap'.

Het vertrek van Dullaert 'kon niet als een
verrassing komen'en'komt op een logisch
moment' verklaarde van Zutphens woord-
voerster verdel wat haaks staat op alle be-
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richtgeving over Dullaerts vertrek. Het
schept een vernietigend beeld. Te beginnen
ergertVan Zutphens geschuil achter woord-
voerders. Les 1 in mediatraining voor dum-
mies: Toon statuur door zelf het journaille te
woord te staan in precaire zaken; alles over-
laten aan een'woordvoerster'is het equiva-
lentvan'ikversta u niet, de lijn hapert, ik
vrees dat ik nu een tunnel inga...'.

Dat Dullaerts vertrekwél als een verras-
sing komt is onder meer duidelijk omdat hij
in septembervootzitterwerd van het Euro-
pese netwerk van Kinderombudsmannen,
die stap had overlegd metvanZutphen, die
erakkoord meeging, en dat natuurlijk
nooitgedaan zou hebben als zijn functie als
Nationale Kinderombudsman niet zou wor-
den verlengd. Hii stortte zich met hart en
ziel in deze internationale functie en pre-
senteerdevorige week maandag namens de
organisatie nog een rapport over vluchtelin-
genkinderen. Dat hem donderdag dewacht
werd aangezegd, levert grote onduideliik-
heid voor deze functie en internationaal ge-
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zichtsverlies op. Maar dat deertvan Zutphen
kennelijkniet.

Verder wordt gewag gemaakt van een ex-
tern adviseur die 'in stilte' een 'gespreksno-
titie'produceerde die slechtviel in de onder-
nemingsraad. Een kruiperige stiekemerd
met kek brilmontuur en dito uurtarief
doemt op. De ondernemingsraad verwijt
hem gebrekaan zorgvuldigheid en transpa-
rantie,'uitgerekend de zaken waarop de
Ombudsman geachtwordt de overheid te
beoordelen'.Au.

Inmiddels weten we ook dat zijn voorgan-
ger, de alom gewaardeerde en gerespec-
teerde Alex Brenninkmeijer 'volgens een
deel van de Kamer te activistisch' was. Een
bedenkelijk Íiome voor een betrokken en
kritische Ombudsman. Van Zutphen was
volgens deze critici in tegenstelling tot zijn
voorganger'niet polariserend'. Dullaert
komtuit de stal van Brenninkmeijer en is
net als hij actief, zichtbaar, agerend en agen-
derend. Die gedreven, kritische houding
zou Van Zutphen'irriteren'.

Overigens was het mij voor deze commo-
tie niet eens opgevallen datwe metVan Zut-
phen kennelilk met een tandeloze Ombuds-
man van doen hadden. Hij presenteerde in
augustus een vernietigend rapport over de
pgb-crisis.

DatVan Zutphen niet zou polariseren is
inmiddels een gedateerde aanname. Na15
duizend handtekeningen voor de petitie
'Dullaert moetblijven'kan men zelfs stellen

dat er nog nooit een ombudsman is geweest
die méérweerstand heeft opgewek dan hij.

De vele ondertekenaars geven een krach-
tig signaal hoe zij het ambt van de ombuds-
man ingevuld willen zien. De reuring die
het gedwongen vertrek van Dullaert veroor-
zaakt geeft aan dat men grote behoefte heeft
aan een Nationale ombudsman die actief is,
daadkracht en moed toont.lemand die met
hart en ziel voor de belangen van burgers
staat. Een luis in de pels is, en geen schoot-
hondjevan de overheid dat poogtveront-
waardigde, verontruste en benadeelde bur-
gers te sussen. Dit alles is vernietigend voor
het vertrouwen datje als burger die het op
neemt tegen de overheid, wil hebben in de
ombudsman.

Pas hetvroegsttegen het eindvan hetjaar
is een nieuwe Kinderombudsman be-
noemd. ondermeer kinderen met een be-
perkingen hun ouders, verwikkeld in het
bureaucratische inferno dat de transitie in
de jeugd-ggz nogaltijd metzich meebrengt,
zullen een krachtige belangenbehartiger
ontberen. Of de vele thuiszitters waarvoor
het passend onderwijs nog steeds geen pas-
klaarantwoord heeft. Ofdevele andere kin-
deren waarvoor de Kinderombudsman zich
sterk maakte. Helaas, tegen de Nationale
Ombudsman kan ie bij geen enkele instan-
tie een klacht indienen.

Harriet DuurvooÉ is publicist.
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