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Dit document heeft als doel gemeenten een handvat te bieden voor het voorbereiden van de interne organisatie op de 
ontvangst van meldingen van calamiteiten en voor het maken van afspraken met jeugdhulpinstellingen (waar de 
gemeente, al dan niet regionaal, jeugdhulp heeft ingekocht) en  gecertificeerde instellingen over het melden van en 
afstemmen over calamiteiten rond jongeren tot 18 jaar en dit vast te leggen.

Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale 
(politiek bestuurlijke) agenda. Met een calamiteit wordt bedoeld : 
“niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg 
voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid1”. 

Calamiteiten hebben vaak gevolgen voor personen, politiek, publiciteit en personeel, de 4 p’s2

•	 personen: calamiteiten hebben gevolgen voor de slachtoffers en hun directe omgeving. 
•	 politiek: de kans is aanwezig dat de gemeenteraad (de ‘politiek’) het college van BW zal vragen nadere uitleg te geven 

of ter verantwoording zal roepen.
•	 pers / publiciteit: de kans is aanwezig dat de pers aandacht aan de calamiteit geeft, hoe klein de calamiteit ook is.   

De portefeuillehouder dient daarom op de hoogte gebracht te worden om voorbereid te zijn op persvragen en om 
maatschappelijke onrust te kunnen voorkomen.

•	 personeel: als personeel van een instelling vanuit de uitoefening van hun taak (het werken met jeugdigen tot 18 jaar en 
hun naasten) betrokken is bij een calamiteit.

Bij calamiteiten is het managen van de 4 p’s van belang. Diensten en uitvoeringsorganisaties dienen eenduidig en 
gecoördineerd naar buiten te treden om (verdere) schade aan slachtoffers en hun directe omgeving en het beeld rond de 
zorg voor de jeugd te voorkomen. De communicatie speelt bij calamiteiten dan ook een cruciale rol. In dit document ligt 
de nadruk op de communicatie bij een calamiteit.3

1 Jeugdwet, artikel 4.1.8
2 Ook een incident of een vermissing kan impact hebben op de 3 P’s, maar deze impact is vaak kleiner. Het is aan de gemeente ter beoordeling of 

voor het betreffende incident dit protocol eveneens van toepassing is.
3 Ook bij een incident en vermissing is goede communicatie van belang. Het is dan ook aan te raden om ook afspraken te maken over de 

communicatie bij incidenten en vermissingen. Incidenten of vermissingen zijn (in vergelijking met calamiteiten) relatief lichte verstoringen van 
de dagelijkse gang van zaken in een instelling.

1 Inleiding en       
 achtergrond
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Waar hier over (jeugdhulp)instellingen wordt gesproken, worden zowel de jeugdhulpaanbieders als 
de gecertificeerde instellingen bedoeld. Deze instellingen zijn wettelijk verplicht de calamiteiten bij de 
inspectie te melden.4

Concreet gaat het om afspraken over het melden van calamiteiten rond kinderen en jongeren tot 18 jaar, 
het delen van informatie en de afstemming over externe communicatie (richting gemeenteraad, 
media en inspectie). Gemeenten en jeugdhulpinstellingen kunnen hiermee goed voorbereid zijn op de 
(bestuurlijke) gevolgen van calamiteiten. De handreiking is opgesteld met behulp van expertise vanuit 
verschillende gemeenten, inspectie, juristen en de VNG. 

Deze handreiking richt zich op calamiteiten rond jongeren tot 18 jaar, die hulp ontvangen van/ bij 
jeugdhulpinstellingen, die deze hulp in opdracht van de gemeente uitvoeren. Daarnaast is het als 
gemeente raadzaam om ook op andere terreinen vast te leggen hoe de communicatie loopt en wat 
de te nemen stappen zijn bij een calamiteit (op gebied van melding, onderzoek en afhandeling), 
bijvoorbeeld in geval van calamiteiten met jongeren / gezinnen, die hulp van wijkteams ontvangen. 

In deze handreiking wordt in hoofdstuk 2 kort het kader vanuit de Jeugdwet aangegeven. 
In hoofdstuk 3 wordt beschreven wanneer een jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling 
een melding moet doen bij de inspectie. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van aandachtspunten bij 
calamiteiten. In hoofdstuk 5 wordt beschreven welke stappen de gemeente moet nemen na een 
melding van een calamiteit.

4 Onder inspectie wordt verstaan het samenwerkingsverband van de drie bij de jeugdwet betrokken inspecties (de Inspectie 
Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ)). Deze inspecties 
fungeren in het kader van de Jeugdwet “als ware zij één rijksinspectie”.



Handreiking Communicatie Gemeente(n) bij Calamiteiten Jeugdhulp | 5

Artikel 4.1.8

1.  De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling doen aan de ingevolge deze wet   
  met het toezicht belaste ambtenaren onverwijld melding van:

  a. iedere calamiteit die bij de verlening van jeugdhulp of bij de uitvoering van een   
   kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft plaatsgevonden, en

  b geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermings  
   maatregel of jeugdreclassering. 

2.  De jeugdhulpaanbieder, de jeugdhulpverlener en de gecertificeerde instelling verstrekken 
  bij en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de ingevolge deze 
  wet met toezicht belaste ambtenaren de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens,   
  gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens, die voor het   
  onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.

2 De Jeugdwet

In artikel 4.1.8 van de Jeugdwet is opgenomen dat een jeugdhulpaanbieder, de jeugdhulpverlener en de 
gecertificeerde instelling bij een calamiteit de met toezicht belaste ambtenaren informeren. 

Naast de Jeugdwet kunnen ook andere wetten van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de Wet 
kwaliteit,klachten, geschillen zorg,  de Gemeentewet, de Wet openbaarheid van bestuur en de 
Algemene Wet Bestuursrecht, en WGBO.
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Voor calamiteiten 5 geldt een meldingsplicht aan de inspectie.6 Calamiteiten zijn onder meer:
1. (On)natuurlijke dood van een kind of jongere tot 18 jaar;
2. Ernstige mishandeling of zwaar blijvend lichamelijk letsel van en kind of jongere tot 18 jaar binnen 

gezinssituatie waaroor ingrijpen van buitenaf nodig is gebleken;
3. Ernstige mishandeling of zwaar blijvend lichamelijk letsel van een kind of jongere tot 18 jaar bijvoor-

beeld in een instelling door een medewerker van de instelling (hulpverlener of verzorger) of een andere 
jeugdige;

4. Geweld (zwaar blijvend lichamelijk letsel) tegen medewerkers van een instelling die met kinderen en 
jongeren tot18 jaar en hun ouders werken, door de jongere of de ouder.

Incidenten zijn (in vergelijking met calamiteiten) relatief lichte verstoringen van de dagelijkse gang van 
zaken in een instelling. Soms is het onderscheid tussen een calamiteit en een incident onduidelijk. 
Incidenten) hoeven de jeugdhulpinstellingen niet te melden maar moeten door de instellingen zelf 
geregistreerd en geanalyseerd worden, en tot verbeteracties leiden. Eenmaal per jaar dient de registratie 
naar de inspectie gestuurd te worden. Wanneer het onduidelijk is of de gebeurtenis een calamiteit of een 
incident betreft, en of de inspectie een onderzoek instelt is het raadzaam afstemming te zoeken met het 
loket van de inspectie. 

Met de inspectie zijn afspraken gemaakt over de rol van inspectie en rol van gemeenten bij toezicht. 
Zie hiervoor ook het “Afsprakenkader Toezicht”.

5 Ook voor geweld en gebeurtenissen waarvoor veel media aandacht is, geldt een meldingsplicht aan de inspectie. Geweld bij 
de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering betreft: lichamelijk 
geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder 
of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder 
of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder 
gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft. Veel media aandacht kan bv een tv uitzending betreffen over 
een gezin waar jeugdhulp bij betrokken is.

6 Deze procedure van melding van calamiteiten aan de  inspectie ingevolge de Jeugdwet geldt alleen als het gaat om 
jeugdhulp en niet voor preventie. In de praktijk zal niet altijd duidelijk zijn wanneer er sprake is van jeugdhulp en wanneer er 
sprake is van preventie, bijvoorbeeld in het geval van wijkteams.

	

3 Meldingen aan de    
 inspectie



Handreiking Communicatie Gemeente(n) bij Calamiteiten Jeugdhulp | 7

4.1  Gemeente bij calamiteit 

Het is van belang om bij een calamiteit de rolverdeling tussen gemeente en instelling af te bakenen. 
De gemeente heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De instelling heeft een operationele 
verantwoordelijkheid.

4.2  Rol burgemeester en portefeuillehouder jeugdhulp

De burgemeester en de portefeuillehouder jeugdhulp zijn twee belangrijke boegbeelden in de 
communicatie. Hierbij is de rol van de burgemeester, naast de coördinerende rol, vooral een rol van 
maatschappelijke betekenisgeving (burgervaderrol). Denk aan het bezoeken van getroffenen, duiding 
geven, ruimte geven voor verdriet en emoties. De focus van de portefeuillehouder ligt meer op de inhoud 
van de zaak; wat is er gebeurd, hoe heeft dat kunnen gebeuren en wat zijn de gevolgen. Ook is de 
burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en vanuit zijn gezagsrol bij 
de politie betrokken de driehoek (burgemeester, openbaar ministerie, politie). Deze driehoek is leidend 
wanneer er nader politiële inzet nodig is, bijvoorbeeld in de opsporing. 

4.3  Afstemming met de gemeenteraad

Het is van belang om vooraf afspraken te maken met de gemeenteraad, wanneer de gemeenteraad 
geïnformeerd wordt, in welke fase van de werkzaamheden dit gebeurt en welke informatie verschaft 
wordt. Besteed hierbij aandacht aan de openbaarheid van informatie en de openbaarheid van informatie 
van de inspectie. De inspectie zal de betrokken gemeenten rapporteren over haar onderzoek naar de 
calamiteit (zie ook 5.3).

4 Aandachtspunten bij  
 een calamiteit
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5 Interne routing     
 van melding tot     
 rapportage 

De volgende paragrafen beschrijven de stappen die genomen worden tussen de melding van een 
calamiteit tot aan rapportage. Gezien de aard van calamiteiten of de politieke / publieke aandacht 
hiervoor is het van belang dat de stappen van melding tot aan rapportage binnen zo kort mogelijke 
tijd worden genomen.

5.1  Binnenkomst van een melding

Een melding van een calamiteit kan bij de gemeente op verschillende wijze worden gemeld, voorbeelden 
hiervan zijn:
•	 Via een melding van de politie aan de burgemeester;
•	 Via een melding van de betrokken hulpverlenende organisatie aan de verantwoordelijke gemeentelijke 

afdeling; (NB: het is aan te bevelen bij de contractering een bepaling op te nemen dat de betrokken 
instellingen calamiteiten (ook) aan de gemeente meldt);

•	 Onwenselijk, maar in de praktijk wel mogelijk: een calamiteit wordt rechtstreeks bij één of meer van de 
leden van het college van BW gemeld of komt via de media in de openbaarheid. Bij de melding wordt 
die informatie aangeleverd die voor betrokkenen nodig is om verantwoordelijkheid te nemen met 
inachtneming van zo optimaal mogelijke bescherming van privacy.

Hierbij is het van belang om te realiseren dat er verschillende gemeenten betrokken kunnen zijn bij een 
calamiteit, namelijk:
•	 Gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden
•	 Gemeente die het inkoopcontract heeft gesloten met instelling
•	 Gemeente waar de jongere verblijft
•	 Gemeente waar ouders ingeschreven staan/ bij onder voogdijstelling de gemeente waar de jeugdige 

verblijft  (woonplaatsbeginsel)

De gemeente die de melding ontvangt, heeft de verantwoordelijkheid om de andere gemeenten die 
betrokken zijn te informeren en te zorgen voor onderlinge afstemming.
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Kader 5.1 Zaken die op voorhand moeten worden afgestemd en afgesproken tussen  
      gemeenten en jeugdinstellingen

•	 Aan wie (welke afdeling/persoon binnen de gemeente) moeten directe of indirecte meldingen 
van incidenten/ calamiteiten gedaan worden?

•	 Wat is het telefoonnummer voor het melden van incidenten/calamiteiten aan de gemeente?
•	 Criteria voor het doen van meldingen aan de gemeente (zie definitie calamiteit in paragraaf 1 en 

uitwerking in paragraaf 3)
•	 Wie moeten binnen en buiten de gemeente geïnformeerd worden (bestuurders, inhoudelijke 

afdelingen, communicatieafdelingen, andere gemeenten) 
•	 Wie/welke afdeling komt in actie wanneer jeugd(zorg)instellingen betrokken zijn die door de 

gemeente gefinancierd worden. 
•	 Wie gaat na welke instelling betrokken is geweest bij het kind / de jongere voorafgaand aan het 

incident en welke rol de instelling heeft vervuld.
•	 Wie verzorgt de interne communicatie, waaronder richting wethouder.
•	 Hoe worden afspraken vastgelegd?

5.2  Communicatie stappen na melding calamiteit

Nadat een calamiteit gemeld is bij de gemeente, worden de volgende stappen gezet. Het is van belang 
om de verantwoordelijkheid van elke stap te beleggen bij een afdeling/persoon/functie:  
1. Informatie verzamelen. Portefeuillehouder jeugdhulp stemt op voorhand met het gemeentelijk 

apparaat af wie welke specifieke informatie bij calamiteiten verzamelt.
2. Informatie deling intern. Zowel op voorhand als tijdens/na een calamiteit wordt tussen de   

gemeentelijke partijen afgestemd wie de informatievoorziening richting de verantwoordelijke 
bestuurders verzorgt, wie waar nodig de informatievoorziening coördineert en welke directie de 
communicatie richting media (in afstemming met de woordvoerder van de portefeuillehouder en de 
burgemeester) verzorgt of waar nodig coördineert. Bij het verspreiden van de informatie naar de overige 
partijen is het van belang om de privacy van de betrokkenen te borgen. Het is dan ook essentieel om 
binnen de gemeente en naar derden alleen de initialen, geslacht en leeftijd van de betrokkenen te 
communiceren, i.p.v. NAW-gegevens en geboortedatum.

3. Vaststellen communicatiestrategie. Opstellen van een communicatieboodschap en –strategie ten 
behoeve van de portefeuillehouder en de burgemeester, organiseren van de communicatie vanuit de 
gemeente en afstemming met communicatiemedewerkers van de melder (en overige instellingen).

4. Communicatie onderling. De betrokken partijen (inclusief betrokken gemeenten) houden elkaar  
actief op de hoogte van de voortgang van de afhandeling van de calamiteit. Indien de inspectie een 
melding heeft ontvangen en een actieve rol wenst te vervullen, is van belang dat inspectie en  
betrokken gemeente(n) eveneens met elkaar afstemmen. De rollen van de burgemeester en de 
portefeuillehouder kunnen onderling spanningen opleveren. Maak die in een zo vroeg mogelijk 
stadium besprekbaar.

Kader 5.2 Voorbeelden van benodigde informatie voor de wethouder/ burgemeester

•	 Soort melding (indeling criteria);
•	 Coördinerende partij ambtelijk en bestuurlijk (wethouder, regiowethouder of (regio)

burgemeester);
•	 Betrokken partijen;
•	 Ondernomen en te ondernemen acties;
•	 Mediabeeld, wijze van communicatie incl. boodschap (indien relevant);
•	 Advies aan wethouder / portefeuillehouder en burgemeester t.a.v. te ondernemen acties (of 

niet);
•	 Wijze waarop de wethouder / portefeuillehouder en burgemeester op de hoogte wordt 

gehouden;
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5.3  Onderzoek inspectie en volgordelijkheid

Instellingen die onder de Jeugdwet vallen zijn verplicht calamiteiten bij de inspectie te melden. 
De inspectie is verplicht onderzoek in te stellen naar deze calamiteiten en hierover te rapporteren. 
De inspectie heeft met de gemeenten afgesproken dat de inspectie de betrokken gemeenten zal: (1) 
informeren indien daar gedurende het onderzoek aanleiding voor is en (2) rapporteren over de uitkomst 
van het onderzoek. Het is daarom aan te bevelen dat de betrokken gemeenten het onderzoek van de 
inspectie afwachten alvorens zelf informatie te verzamelen of in debat te gaan over de calamiteit. 
Dit is ook de gebruikelijke gang van zaken op Rijksniveau. De inspectie maakt daarbij onderscheid tussen 
calamiteiten en incidenten: de inspectie onderzoekt calamiteiten altijd, maar onderzoekt niet altijd 
andere meldingen van jeugdhulp instellingen. Bij het inspectie loket kunnen betrokken gemeenten 
informeren of de inspectie een onderzoek instelt.

5.4  Evaluatie proces en afhandeling
Na afloop van een calamiteit, verdient het aanbeveling om een evaluatie te houden over het verloop van 
het proces rondom de (afhandeling van en communicatie over de)calamiteit. Hierbij kan aandacht 
besteed worden aan de communicatie, de tijdigheid, de informatiedeling. Tevens kan aan de orde komen 
of het handelen van de betreffende jeugdhulp/instelling gevolgen moet hebben voor andere processen/
beleid en de daarbij te maken afspraken. De evaluatie kan aanleiding zijn om het protocol aan te passen.

Kader 5.3 Privacy in overweging

In het kader van het onderzoek en de privacy van de betrokkenen is het niet opportuun om 
bepaalde informatie naar buiten te brengen. Eventuele informatie zou niet alleen de privacy 
kunnen schenden, maar is ook belastend voor de betrokkenen. Informatie kan zinvol lijken 
maar het is vaak moeilijk in te schatten of er een relatie tussen het incident en de hulpverlenings-
geschiedenis is.

Wat betreft interne deling van informatie. De informatie voor bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van de wethouder, betreft informatie om te bepalen hoe het systeem heeft gewerkt en welke 
partijen hun aandeel hebben gehad in de zorg. Privacy / beroepsgeheim brengt met zich mee dat 
zeer terughoudend dient omgegaan te worden met informatie over wat die hulp precies inhield. 
Ten aanzien van de privacy gelden eisen aan informatie die de wethouder tot zich mag nemen, 
een wethouder heeft  bijvoorbeeld wel recht op bepaalde dossierinformatie, maar mag  niet zelf 
(medische) dossiers inzien.

De informatie naar buiten toe is vooral zgn. ‘buitenkantinformatie’, dus informatie over het proces 
en de partijen die in deze casus betrokken zijn. Waarbij ook een factor is hoeveel reeds in de media 
bekend is geworden. Bijv. als iedereen spreekt over de naam van het kind, is alleen het vermelden 
van initialen uit oogpunt van privacy niet meer nodig. Anderzijds moet natuurlijk wel gewaakt 
worden om op geruchten in te gaan die met de inhoud van de zorg te maken hebben. Mocht 
onjuiste informatie in de media opduiken, dan kan het ook in belang van kind en ouders zijn deze 
informatie te ontkrachten en de juiste informatie te verstrekken.



Tot slot
Deze handreiking geeft handvatten voor de interne organisatie van gemeente(n) en voor het maken van 
afspraken met jeugdhulpinstellingen over het melden en afstemmen van communicatie bij calamiteiten 
rond jongeren tot 18 jaar en de wijze waarop dit in een protocol kan worden vastgelegd. Het is een 
handreiking die toegepast moet worden op de lokale situatie. Tot slot is de handreiking een levend 
document, dat naar aanleiding van calamiteiten of nieuwe kennis aangepast kan worden. 

Lees verder
•	 Het Transitibureau Jeugd heeft een handreiking opgesteld over de “toeleiding naar jeugdhulp in 

crisissituaties”.

•	 Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft in 2013 een publicatie “Ingrijpende  
gebeurtenissen” uitgebracht waarin ook een handvat wordt gegeven hoe met dit type sociale drama’s 
om te gaan. Deze bundel is te downloaden via www.burgemeesters.nl/ingrijpendegebeurtenissen. 

http://www.burgemeesters.nl/ingrijpendegebeurtenissen
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