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Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van een calamiteit bij een jeugdhulpaanbieder bleek dat het melden van 

calamiteiten en geweldsincidenten1 bij de gemeenten in de regio Nijmegen voor zowel Wmo en 

jeugdhulp niet goed is geregeld. Het gevolg is dat voor de veiligheidsregio Gelderland Zuid een 

aanpassing van de calamiteitenprotocollen is doorgevoerd. Met deze brief informeren wij u over de 

gevolgen van deze gewijzigde protocollen. 

 

Jeugdhulp 

Jeugdhulpaanbieders moeten calamiteiten voor onderzoek melden bij de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd. In onze huidige contracten met jeugdhulpaanbieders wordt verder gevraagd een calamiteit 

te melden bij ‘De Gemeente’. In de praktijk komen meldingen op zeer verschillende plekken binnen. 

Dit kan ertoe leiden dat een calamiteit niet de juiste aanpak krijgt, vooral als er sprake is van 

(dreigende) maatschappelijke onrust en / of media aandacht. Ook kan het ertoe leiden dat niet de 

juiste personen (op tijd) worden geïnformeerd.  

 

Wmo 

Aanbieders van Wmo-voorzieningen melden een calamiteit voor onderzoek bij de GGD, waar het 

Wmo-toezicht is belegd. Volgens het huidige meldingsprotocol moet de GGD de melding doorzetten 

naar de beleidsambtenaar Wmo, die op zijn beurt contact opneemt met de ambtenaar IV/OV 

(Integrale Veiligheid/ Openbare Veiligheid). De ambtenaar IV/OV is verantwoordelijk voor het 

opstarten van het proces voor de aanpak van maatschappelijke onrust en processen crisisbeheersing. 

Dit protocol heeft op deze wijze (te) veel schakels naar deze processen. 

 

  

                                                           
1
 Voor de leesbaarheid spreken we in dit document van calamiteiten, waar zowel calamiteiten als 

geweldsincidenten worden bedoeld. 



Calamiteiten óók melden bij de ambtenaar IV/OV 

Deze knelpunten lossen we op met de volgende afspraak: 

Calamiteiten worden door aanbieders gemeld bij de ambtenaar IV/OV van de gemeente waar de 

calamiteit heeft plaatsgevonden, naast de melding die zij moeten doen bij de (landelijke) Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd c.q. Wmo-toezicht van de GGD.  

De ambtenaar IV/OV kan de calamiteit direct opschalen en coördineren als dat nodig is. De 

ambtenaar IV/OV is namelijk getraind, toegerust en gemandateerd om processen crisisbeheersing op 

te starten. 

Voor het melden van een calamiteit bij de gemeente is het volgende van belang om te weten: 

 Een calamiteit wordt door de aanbieder gemeld bij de gemeente waar de calamiteit heeft 

plaatsgevonden. 

 De melding wordt gedaan uiterlijk op de eerstvolgende werkdag nadat de calamiteit heeft 

plaatsgevonden (tussen 8.30 en 17.00 uur).  

 De melding geschiedt bij voorkeur telefonisch via het algemene nummer van de gemeente 

(vragen naar de ambtenaar IV/OV).  

 Met de ambtenaar IV/OV wordt een inschatting gemaakt van de situatie als het gaat om 

(dreigende) maatschappelijke onrust en/ of media aandacht. 

 Bij het melden van de calamiteit wordt door de aanbieder doorgegeven welke andere 

gemeenten eventueel betrokken zijn. Het gaat dan om: 

- een mogelijk andere gemeente waar de desbetreffende cliënt(en) vandaan komt 

(komen) volgens het woonplaatsbeginsel; 

- een mogelijk andere gemeente die (namens meerdere gemeenten) verantwoordelijk is 

voor de contractering van de ondersteuning, jeugdhulp of gecertificeerde instelling. 

 

Notabene: Als er sprake is van een calamiteit welke direct leidt tot maatschappelijke onrust, belt u 

onverwijld de politie. 

 

  



Meldingsprotocol Wmo en Jeugdhulp beschikbaar 

Voor bovenstaande afspraken is een protocol opgesteld voor het melden van calamiteiten die zich 

voordoen bij jeugdhulpaanbieders; een dergelijk protocol bestond nog niet voor de regio. Het 

bestaande protocol voor het melden van calamiteiten bij Wmo-voorzieningen is op dit punt 

bijgesteld. U vindt de protocollen in de bijlage. Deze protocollen zijn ook beschikbaar via de website 

van het Programmabureau Regio Rivierenland, www.rivierenlandkanmeer.nl 

 

Met  vriendelijke groet, / Hoogachtend,  

 

Programmabureau Wmo/Jeugd Regio Rivierenland 

 

 

Bijlagen 

- Protocol meldingen calamiteiten / geweld Jeugdhulp Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar 

- Protocol Wmo meldingen calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 

2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar’ 

 


