Melding calamiteiten Jeugd (gemeente Arnhem)
Per 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet en de Wmo in 2015 in werking getreden.
Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis organisaties zijn verplicht om
calamiteiten en geweld te melden bij de Inspectie voor de Jeugdzorg.
Wat verstaan we onder een calamiteit?
Een 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 ouder heeft geleid.
Wat verstaan we onder geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering?
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.
Melden bij de inspectiedienst
De jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling, of de Veilig Thuis organisatie meldt de calamiteit
of het geweld binnen drie werkdagen bij de InspectieJeugdzorg (www.inspectiejeugdzorg.nl)
De Inspectie Jeugdzorg zal u in de regel verzoeken om een intern onderzoek te doen aan de hand
van Handvatten voor onderzoek die zij hebben opgesteld (voor meer informatie; zie
www.inspectiejeugdzorg.nl "Leidraad meldingen Jeugd").
Melden bij de gemeente Arnhem
Wij vragen u de calamiteit of het geweld in de zorgrelatie direct telefonisch te melden bij de manager
Veiligheid van de gemeente Arnhem (telefoonnummer 026-3773434)
De manager Veiligheid bepaalt welke vervolgstappen eventueel genomen worden; denk hierbij aan
overleg met de politie, communicatie en dergelijke.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen heeft over het
bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Anne-Mieke Nijland (anne-mieke.nijland@arnhem.nl
026-3773929)) of Ien Kiggen (ien.kiggen@arnhem.nl 026-377-3021).

