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Geachte heer/mevrouw, 

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) zijn 

gemeenten ook verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de 

voorzieningen. Per 1 februari 2016 is GGD Flevoland aangesteld als toezichthouder 

op de uitvoering van de ondersteuning. Dit doet zij voor alle gemeenten, met 

uitzondering van de lokale taken van de gemeente Almere. Deze voert de gemeente 

Almere zelf uit. 

Calamiteiten en geweldsincidenten U heeft als aanbieders van maatschappelijke 

ondersteuning de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden. 

De definitie van een calamiteit: Een niet—beoogde of onverwachte gebeurtenis die 

betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening, en die tot een ernstig schadelijk 

gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

- Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt 

- Elke suïcide van een cliënt 

- Elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt 

- Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als 

gevolg van het handelen van een cliënt 

De definitie van een geweldsincident: Lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht 

jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt, 

door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende 

het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft. 

U dient een calamiteit of geweldsincident binnen 2 werkdagen te melden bij de 

gemeente Almere. 
 

 

Dienst Sociaal Domein 

 

C. Riedewald 
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Contact 

U kunt melding doen middels het contactformulier op www.almere.nl onder "melding 

WMO". U kunt contact opnemen met de gemeente Almere via 14036. 

Voor aanbieders van jeugdhulp geldt dat meldingen van 

geweldsincidenten/calamiteiten die zich voordoen als gevolg van de jeugdhulp, 

gedaan moeten worden bij de landelijke inspecties. Jeugdhulpaanbieders melden 

bij de Inspectie Jeugdzorg (IJZ). Jeugdgezondheidszorg meldt bij de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg (IGZ). Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het 

WMO— toezicht voor advies. 

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op zorg die op grond van de 

Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg wordt geboden en op het 

Advies— en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig thuis). 

Het kan voorkomen dat u deze brief meerdere malen vanuit verschillende gemeenten 

ontvangt. De communicatie van de centrumgemeente m.b.t. 

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen verloopt via de Raden van Bestuur. 

Wij verzoeken u deze brief te delen met de voorzieningen. 

Met vriendelijke groet, 

Rob Fennema toezichthouder WMO 

2015, afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling 
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