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1. Inleiding en achtergrond 
Met decentralisaties Jeugd en Wmo komen calamiteiten rond de zorg veel nadrukkelijker op de lokale 
(politiek bestuurlijke) agenda. Met een calamiteit wordt bedoeld:  
 
Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een 
cliënt of medewerker heeft geleid.  
 
Calamiteiten hebben vaak gevolgen voor politiek, publiciteit en personeel, de 3 p’s. 

 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 wethouder 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  betrokken is bij een 
calamiteit. 
 

Bij calamiteiten is het managen van de 3 p’s van belang. Dienstverleners en uitvoeringsorganisaties 
dienen eenduidig en gecoördineerd naar buiten te treden om (verdere) schade aan het beeld rond de 
gemeentelijke zorg en ondersteuning te voorkomen. De coördinatie van deze informatievoorziening ligt bij 
de afdeling Communicatie.  
 

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 
(jeugd-)zorgaanbieders en dienstverleners Wmo/jeugdinstellingen (waar de gemeente, al dan niet 
regionaal, zorg heeft ingekocht) over het melden van en afstemmen over calamiteiten.  
 
In deze handreiking worden in hoofdstuk 2 eerst de wettelijke kaders geschetst, vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 beschreven wanneer een zorgaanbieder en de gecertificeerde instelling een melding moet 
doen bij de toezichthouder en bij de gemeente. 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. 
 
2. Revelante wet- en regelgeving  
In artikel 4.18 van de Jeugdwet is opgenomen dat een jeugdhulpaanbieder, de jeugdhulpverlener en de 
gecertificeerde instelling bij een calamiteit de met toezicht belaste ambtenaren informeren. De met het 
toezicht belaste ambtenaren zijn ambtenaren van de inspectie, aangewezen door de minister en niet de 
ambtenaren van de gemeente.  
 

Artikel 4.1.8 Jeugdwet 

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 kinderbeschermingsmaatregel 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. 
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In artikel 3.4 van de Wmo 2015 is opgenomen dat zorgaanbieders bij een calamiteit de met toezicht 
belaste ambtenaren informeren. Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van 
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 
 

Artikel Artikel 3.4 Wmo 2015 

1. De aanbieder doet bij de toezichthoudende ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, onverwijld melding van: 
a. iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden; 
b. geweld bij de verstrekking van een voorziening. 
2. De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij en naar aanleiding van een 
melding als bedoeld in het eerste lid aan de toezichthoudende ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen 
persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de 
Wet bescherming persoonsgegevens, voor zover deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.  
3. Persoonsgegevens als bedoeld in het tweede lid, ten aanzien waarvan de aanbieder of de beroepskracht op grond 
van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht, worden uitsluitend 
zonder toestemming van betrokkene verstrekt, indien deze niet meer in staat is de toestemming te geven dan wel dit 
noodzakelijk kan worden geacht ter bescherming van cliënten. 

 
Naast de Jeugdwet en de Wmo 2015 zijn ook andere wetten van toepassing, zoals bijvoorbeeld Wet 
Kwaliteit Klachtengeschillen Zorg, Gemeentewet, Wet openbaarheid van bestuur en Algemene Wet 
Bestuursrecht, ook kunnen in soms andere wetten, zoals de WGBO, van toepassing zijn.  
 
3. Meldingen aan de gemeente en aan de inspectie 
Voor calamiteiten bij Jeugdhulpaanbieders

1
 geldt een meldingsplicht aan de inspectie2. Voor de Peelregio 

geldt dat calamiteiten bij Jeugdhulpaanbieders ook gemeld moeten worden aan de gemeente waar de 
calamiteit zich voor doet. Voor calamiteiten bij zorgaanbieders Wmo geldt een meldingsplicht aan de 
gemeentelijk toezichthouder.  
 
Calamiteiten zijn onder meer: 

1. (On)natuurlijke dood van een kind of jongere tot 23 jaar; 
2. Onnatuurlijke dood van een cliënt ouder dan 23 jaar; 
3. Ernstige mishandeling of zwaar blijvend lichamelijk letsel van een persoon binnen een 

gezinssituatie waardoor ingrijpen van buitenaf nodig is gebleken; 
4. Ernstige mishandeling of zwaar blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of medewerker 

bijvoorbeeld in een instelling door een medewerker van de instelling (hulpverlener of verzorger), 
een andere cliënt of een ander persoon; 

5. Geweld (zwaar blijvend lichamelijk letsel) tegen medewerkers van een instelling of cliënten
3
. 

 
Soms is het onderscheid tussen een calamiteit en een incident onduidelijk. Incidenten (niet zijnde 
calamiteiten) hoeven de jeugdhulpinstellingen niet te melden maar moeten door instelling geregistreerd 
en geanalyseerd worden en tot verbeteracties leiden. Eenmaal per jaar dient de registratie naar de 
inspectie gestuurd te worden. Bij een incident is het ook raadzaam om bij twijfel afstemming te zoeken 
met het loket van de inspectie. 
 
In de deelovereenkomsten voor de Wmo staat vermeld calamiteiten en geweldsincidenten onverwijld 
gemeld moeten worden bij de toezichthoudend ambtenaar. Daarnaast moeten zorgaanbieders en 
dienstverleners een klachtenregeling hebben en aan de gemeente een overzicht verstrekken van: het 

                                                      
1
 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. 
2
 Onder inspectie wordt verstaan het samenwerkingsverband van de drie bij de jeugdwet betrokken inspecties (de inspectie 

jeugdzorg, de inspectie gezondheidszorg en de inspectie veiligheid en justitie). Deze inspecties fungeren in het kader van de 
Jeugdwet “als ware zij één rijksinspectie”. 
3
 
3
 Hiermee verbreden we de wettelijke definitie naar feitelijk alle geweldsincidenten jegens een cliënt of personeel, ook door derden 

veroorzaakt. 
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aantal en % afgezet tegen het totaal aantal individuele opdrachtverstrekkingen door dienstverlener 
ontvangen schriftelijke (via post / email) klachten, naar aard en oorzaak inclusief een overzicht van 
afwikkeling en op basis van klachten getroffen maatregelen. 
 
 
4. Aandachtspunten bij een calamiteit 
 
4.1 Rol 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. Verder zijn de volgende 10 tips van belang: 

 
Eerst meeleven, dan afwegen  
1. Tel tot tien na een incident of het publiek worden van een risico voordat u handelt, tijd helpt immers 

vaak de balans tussen emotie en ratio te herstellen.  
2. Wat u wel meteen kunt doen is met empathie de betrokkenen tegemoet treden. Een beetje begrip 

doet iedereen goed. Daarbij hoeft u geen beloften te doen (die schuld maken), de meeste burgers 
vragen daar trouwens niet om. Een roep om maatregelen is vaak een roep om aandacht.  

3. In een democratie bepaalt de samenleving uiteindelijk wat er moet gebeuren. Daarom is het 
noodzakelijk te onderzoeken wat uw burgers nu echt vinden dat hun gemeentebestuur moet doen, en 
dat kan iets anders zijn dan uit de politiek en de media naar voren komt.  

4. Consistentie van beleid is belangrijk. Incidenten zijn vaak, zoals het woord al verraadt, uitzonderingen 
op de regel die daarom nog niet perse nieuwe maatregelen noodzakelijk maken. U had immers van 
te voren hopelijk verstandig beleid ingevoerd waar een enkele zwarte zwaan in voorzien was; niet elk 
incident kan leiden tot verhoging van de norm.  

5. Gebruik incidentenonderzoek als bouwsteen voor redelijk veiligheidsbeleid. Aanbevelingen van een 
onderzoekscommissie zijn dan niet het einde van de discussie, maar het begin van een secure 
zoektocht naar proportionele en effectieve verbeteringen. Er hoort ook ruimte te zijn voor de 
conclusie dat het incident onvermijdelijk was en dat er geen nieuwe maatregelen nodig zijn.  

 
Van wie is het risico eigenlijk?  
6. Vraag u dan af: wiens risico is het eigenlijk en wie heeft het veroorzaakt? De diepere vraag is of het 

wel de gemeentelijke overheid is die in actie moet komen.  
7. Burgers geloven in één overheid of tenminste in een samenhangende en samenwerkende overheid. 

Draag daarom niet bij aan de fragmentatie van het openbaar bestuur door afschuiven van 
verantwoordelijkheden naar andere overheden als een oplossing te zien.  

 
Proportioneel besturen  
8. Uw burgers verwachten dat u verstandig bestuurt, dat wil zeggen dat u kosten en baten van 

maatregelen in beeld brengt en met elkaar vergelijkt. Rationele vergelijkingen kunnen de bestuurlijke 
afweging nooit vervangen, maar helpen wel om een geïnformeerd besluit te nemen en uit te dragen.  

 
Niet bij veiligheid alleen  
9. Niet alles is echter te berekenen: waarden en normen tellen zwaar mee in ieders beleving. Bedenk en 

benoem deze expliciet. Burgers staan open voor afwegingen waarbij andere waarden voorop staan 
dan veiligheid, en passen die zelf ook toe. Als burgers aan een nieuw risico worden blootgesteld, is 
het zaak om dat te erkennen en tegelijk te plaatsen in de context van de afweging.  

 
Handelingsperspectief schept vrijwilligheid  
10. Geef burgers context en een handelingsperspectief. Risico’s worden eerder als acceptabel 

beschouwd wanneer ze duidelijk worden uitgelegd en vergeleken met andere dagelijkse risico’s 
zonder overigens emoties te bagatelliseren. Daar hoort ook bij dat mensen weten wat ze preventief of 
bij een calamiteit zelf kunnen doen en wat ze kunnen verwachten van de eventuele risico-veroorzaker 
en van de overheid.  
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4.2 Rol burgemeester en portefeuillehouder jeugd en Wmo 
De burgemeester en de portefeuillehouder Jeugd en Wmo 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.  
 
 
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 toezichthouder zal de betrokken gemeenten rapporteren over haar onderzoek naar 
de calamiteit (zie ook 5.3). Wanneer met een gemeenteraad afspraken zijn gemaakt over het informeren 
van de raad, worden deze als bijlage bij dit calamiteitenplan (versie gemeentenaam) toegevoegd. 
 
 
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 (in zijn/haar rol als korpsbeheerder); 

 Via een melding van de betrokken zorgverlenende organisatie aan de toezichthouder en de 
verantwoordelijke gemeentelijke afdeling;  

 Onwenselijk, maar in de praktijk wel mogelijk: een calamiteit wordt rechtstreeks bij één of meer van 
de leden van het college van B&W gemeld of komt via de (sociale) 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 cliënt verblijft 

 Gemeente waar ouders/cliënt ingeschreven staan (woonplaatsbeginsel) 

 
De gemeente waar zich de calamiteit voor doet is leidend, en heeft de regie. Zij is degene die, als dit nog 
niet is gebeurd, contact legt met de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 (via de beleidsadviseur jeugd/Wmo). 
De uitvoeringsorganisatie wordt geïnformeerd, en voorziet de gemeente van informatie. De gemeente 
waar de calamiteit heeft plaatsgevonden, is ook verantwoordelijk voor het betrekken van en de 
afstemming met de overige betrokken gemeenten (zie bovenstaande punten).  
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De in kader 5.1. genoemde punten worden vastgelegd in interne werkafspraken. 
 
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 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 wethouder 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 wethouder / portefeuillehouder en de burgemeester, organiseren van de 
communicatie vanuit de gemeente en afstemming met communicatiemedewerkers van de melder en 
andere betrokken organisaties (bijvoorbeeld andere instellingen, politie, OM, school). 

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 toezichthouder/inspectie 
en betrokken gemeente(n) eveneens met elkaar afstemmen. 

 

Kader 5.1 Zaken die op voorhand moeten worden afgestemd en afgesproken tussen 
gemeenten en dienstverlenersinstellingen 
 

 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 hoofdstuk 1 en 
uitwerking in hoofdstuk 3) 

 Wie moeten binnen en buiten de gemeente geïnformeerd worden (bestuurders, inhoudelijke 
afdelingen, communicatieafdelingen, andere gemeenten)  

 Wie/welke afdeling komt in actie wanneer (jeugd-)zorginstellingen betrokken zijn die door de 
gemeente gefinancierd worden.  

 Wie gaat na welke instelling betrokken is geweest bij de cliënt/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?  
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5.3 Onderzoek inspectie jeugd 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- of zorginstelling gevolgen moet hebben voor de inkoop 
van hulp/zorg bij deze instelling en de daarbij te maken afspraken. De evaluatie kan aanleiding zijn om 
het protocol aan te passen. 
 
 
 

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; 
 

Kader 5.3 Privacy  
 

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.  
 
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.  
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6. Tot slot 
Dit protocol geeft handvatten voor de interne organisatie van gemeente(n) en voor het maken van 
afspraken met jeugdhulp/zorginstellingen over het melden en afstemmen van communicatie bij 
calamiteiten 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.  
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Bijlage 1 : Voorbeeldcasus Jeugdhulp 
 
Communicatiechecklist 
 
Een dood kind in een kofferbak. Vermiste broertjes naar wie collectief gezocht wordt. Een puber die 
schietend door een school loopt. Een jeugdhulpverlener die van seksueel misbruik wordt verdacht. Stuk 
voor stuk scenario’s waar gemeenten voor kunnen komen te staan. Incidenten waarbij communicatie voor 
verantwoordelijk bestuurders een doorslaggevende rol speelt. Benaderd vanuit crisiscommunicatie gaat 
het bij dit soort incidenten niet om informatievoorziening of schadebeperking. Het gaat primair om 
betekenisgeving. Maar hoe organiseer je de communicatie? 
 
GRIP 
Een incident in het kader van Jeugdzorg zal niet snel een GRIP worden. Krijgt het incident wel een GRIP 
aanduiding? Dan gelden de afspraken die in de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant zijn gemaakt. Voor 
communicatie betekent dit concreet dat de communicatieoperatie vanaf een GRIP 2 vanuit het Regionale 
Actiecentrum in Eindhoven onder leiding van een Hoofd Actiecentrum Communicatie (HCOM) wordt 
uitgevoerd. 
 
Geen GRIP 
De meeste incidenten zullen geen GRIP aanduiding krijgen. Dat betekent dat de Veiligheidsregio niet 
actief in beeld komt. Dat betekent dus ook dat de communicatie lokaal georganiseerd wordt. De 
werkwijze tijdens het incident is overigens onafhankelijk van GRIP of geen GRIP. De werkwijze is die 
vanuit de crisiscommunicatie. Hierin is het merendeel van de communicatieadviseurs in de 21 gemeenten 
uit de Veiligheidsregio getraind.  
 
Er is een incident en dan? 

1. De lokale senior communicatieadviseur stelt zich de vraag: kan ik dit aan? Heb ik de gewenste 
kwaliteit en capaciteit in huis? 

2. Zo ja? Dan gaat het lokale team aan de slag. 
a. Het lokale team kan altijd sparren met de HCOM die piket heeft. 
b. Wie de HCOM’s zijn, wat hun telefoonnummers zijn en wie er dienst heeft, staat op het 

Extranet
4
 van de Veiligheidsregio 

3. Zo nee? Dan vraagt de senior communicatieadviseur via de gemeentesecretaris om burenhulp
5
. 

De communicatieadviseur moet op dat moment duidelijk aangeven waar behoefte aan is (iemand 
die omgevingsanalyses maakt, iemand die perscontacten kan onderhouden, iemand die de hele 
operatie leidt etc.) 

a. Ook als er hulp vanuit een buurgemeente wordt geboden, kan met sparren met de 
HCOM die piket heeft. 

b. Wie de HCOM's zijn, wat hun telefoonnummers zijn er wie er dienst heeft, staat op het 
Extranet van de Veiligheidsregio. Een HCOM is ook via de lokale ambtenaar 
rampenbestrijding te benaderen. Hij/zij kan een HCOM via de pager alarmeren.  

4. Daarnaast kan men altijd (dus ook als er geen sprake is van een GRIP situatie) een beroep doen 
op het Bovenregionale Team. In dit team zijn verschillende expertises gebundeld. Bijvoorbeeld de 
communicatieve deskundigheid in het omgaan met zedenzaken. 

a. Ook de contactinformatie voor het Bovenregionale Team staat op het Extranet van de 
Veiligheidsregio. 

5. Duurt een incident lang of vergt het langere nazorg? Doorloop dan opnieuw bovenstaande 
stappen.  

 
  

                                                      
4
 Inloggen op Extranet Bevolkingszorg doe je zo: Via www.bevolkingszorgbzo.nl. Leden regionaal team 

communicatie/ nieuwe gebruikers: gebruikersnaam: voornaam+ achternaam (eventuele tussenvoegsel voluit 
schrijven), wachtwoord: pincode van de communicator. Medewerkers met een account voor Compas kunnen 
dezelfde inloggegevens gebruiken voor de website van bevolkingszorg. 
5
 In de Peel gaan de afdelingsmanagers Communicatie op korte termijn om de tafel om afspraken over deze 

burenhulp te maken. Dit heeft met name te maken met burenhulp in de nazorgfase.  

http://www.bevolkingszorgbzo.nl/
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Bijlage 2 
 
Organisatie 
 
GRIP 
Een incident in het kader van Jeugdzorg/Wmo zal niet snel een GRIP worden. Krijgt het incident wel een 
GRIP aanduiding? Dan gelden de afspraken die in de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant zijn gemaakt. 
Dan wordt er gewerkt met een Gemeentelijk Beleidsteam of een Regionaal Beleidsteam. 
 
Geen GRIP 
De meeste incidenten zullen geen GRIP aanduiding krijgen. Dat betekent dat de Veiligheidsregio niet 
actief in beeld komt. Dat betekent dus ook dat afstemming en overleg lokaal georganiseerd worden. In 
een dergelijke situatie stelt de “vindplaats-gemeente

6
” een overleg in. Aan tafel zitten: 

- Burgemeester 
- Wethouder Jeugd/Wmo 
- Gemeentesecretaris 
- Manager Communicatie 
- Manager Jeugd/Wmo 
- Ambtenaar Rampenbestrijding/Manager Veiligheid 
- Optioneel: hulpdiensten, GGD, coördinator CJG 

 
Er is een incident en dan? 
De werkwijze van dit ingestelde overleg is vergelijkbaar met dat van een GBT of RBT. In dit overleg 
worden de strategische lijnen bepaald op basis van de aangeleverde informatie. Informatie komt ter tafel 
via de manager Communicatie, de manager Jeugd/Wmo, de ambtenaar rampenbestrijding en de 
(mogelijk) aanwezige hulpdiensten. Via dezelfde mensen komt de informatie bij de operationele 
organisatie. Onderdeel van dit overleg is ook de afstemming op bestuurlijk niveau tussen mogelijk 
meerdere betrokken gemeenten.  
 
  

                                                      
6
 “Vindplaats-gemeente”: de gemeente waar het slachtoffer gevonden wordt. Een slachtoffer kan zijn ouderlijk huis 

in gemeente A hebben, opgevangen zijn in gemeente B  en gevonden in gemeente C. Gemeente C is dan 

communicatief in the lead. Afstemming met de andere gemeenten is noodzakelijk.  
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Bijlage 3  
 

 

Bereikbaarheidslijst in geval van calamiteiten Wmo en Jeugd 
(NB: door iedere gemeente afzonderlijk te vullen) 
 
 

 

Instelling Contactpersoon Contactgegevens 
   

   

 
 


