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1. Doel van deze richtlijn 
 

Als zich een calamiteit heeft voorgedaan bij de uitvoering van de Wmo, verwacht het Toezicht 

Wmo in het kader van reactief toezicht dat een aanbieder1 deze calamiteit zelf onderzoekt.  Het 

Toezicht Wmo stelt een aantal vereisten aan een zelfonderzoek. In deze richtlijn beschrijven we 

deze vereisten. Ook wordt de rol van het Toezicht Wmo omschreven. 

2. Wettelijk kader calamiteiten 
 

Artikel 3.4 van de Wmo geeft het volgende aan: ‘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’ 

 

Een calamiteit wordt in artikel 1.1.1. van de Wmo als volgt gedefinieerd: ‘een niet-beoogde of 

onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot 

een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.’2 

 

De definitie van ‘geweld bij de verstrekking van een voorziening’ is in artikel 1.1.1. als volgt: ‘het 

seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en 

geestelijk geweld jegens 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.’ In het vervolg wordt dit een geweldsincident genoemd.  

 

Ook suïcides en pogingen tot suïcide met ernstig letsel tot gevolg vallen onder dit wettelijk 

kader en moeten gemeld worden bij het Toezicht Wmo. 

 

 
1 Zowel een instelling als een gemeente zelf (zoals wijkteams) kan verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van zorg in 
het kader van de Wmo en daarmee onderhevig zijn aan reactief toezicht.  Om verwarring te voorkomen zal in beide 
gevallen in dit stuk over ‘de aanbieder’ worden gesproken. 
2 Zie art 1.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 



 

   

  

 

 

3. Zelfonderzoek door de aanbieder  
 

Aanvullend op de wettelijke plicht om een calamiteit te melden, verwacht het Toezicht Wmo dat 

een aanbieder zelfonderzoek3 verricht naar een calamiteit. Doel van het zelfonderzoek is dat de 

aanbieder zelf de gelegenheid krijgt te leren van de calamiteit en eventuele maatregelen kan 

nemen, die passen bij de organisatie of de medewerkers. Hierdoor zal de organisatie de 

uitvoering van de maatregelen meer dragen en daarmee ontstaat meer kans op succes. Dit 

betekent dat de aanbieder zelf vaststelt hoe de kwaliteit van ondersteuning was voorafgaand 

aan een calamiteit. Het gaat erom of bijzonderheden in het gedrag van cliënt of omgeving tijdig 

zijn gesignaleerd, of hierover afstemming plaatsvond, of de organisatie voldoende ruimte heeft 

voor medewerkers om af te stemmen, etc. Het gaat niet om de schuldvraag. Uitgangspunt is de 

vraag of een dergelijke calamiteit in de toekomst vermijdbaar is, niet verwijtbaar.  

 

In uitzonderlijke gevallen kan het Toezicht Wmo besluiten het onderzoek naar de calamiteit niet 

door de zorgaanbieder te laten uitvoeren, maar zelf een onderzoek te starten. Ook kan er 

aanleiding zijn voor het Toezicht Wmo om zelf een aanvullend onderzoek uit te voeren. 

Bijvoorbeeld omdat het zelfonderzoek door de zorgaanbieder niet voldoet of als de 

zorgaanbieder geen zelfonderzoek heeft verricht, ondanks een verzoek hiertoe door het 

Toezicht Wmo.  

 

Het kan voorkomen dat in het geval van de calamiteit meerdere partijen betrokken waren of de 

aanbieder aan betreffende cliënt zorg en ondersteuning in het kader van meerdere wetten 

verstrekte. In dat geval stemt het Toezicht Wmo met de landelijke inspectie4 af hoe zij invulling 

geeft aan het toezicht5. De landelijke inspectie of Toezicht Wmo communiceert daarover nader 

met de aanbieder. 

 

Het Toezicht Wmo verwacht dat een zelfonderzoek zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. En dat 

de aanbieder tenminste binnen drie maanden hierover het Toezicht Wmo inhoudelijk informeert 

met een rapportage. Het Toezicht Wmo toetst de rapportage binnen zes weken. Uitkomst 

hiervan is dat de toezichthouder de uitvoering en resultaten van het zelfonderzoek onderschrijft 

of dat de bevindingen bij de toezichthouder aanleiding vormen tot aanvullende vragen. Ook kan 

de toezichthouder naar aanleiding van de rapportage besluiten (alsnog) een vervolgonderzoek 

uit te voeren. 

 

 
3 Het uitvoeren van een zelfonderzoek door de aanbieder wordt ook door de IGZ en de IJZ gehanteerd. Het Toezicht 
Wmo sluit aan bij deze beproefde manier van onderzoek. 
4 Bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of het Toezicht Sociaal Domein 
5 https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2017/06/01/afsprakenkader-en-draaiboeken-voor-de-afstemming-van-
het-wmo-toezicht-van-de-gemeente-en-het-nalevings--en-stelseltoezicht-van-de-rijksinspecties-in-het-sociaal-domein  

https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2017/06/01/afsprakenkader-en-draaiboeken-voor-de-afstemming-van-het-wmo-toezicht-van-de-gemeente-en-het-nalevings--en-stelseltoezicht-van-de-rijksinspecties-in-het-sociaal-domein
https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2017/06/01/afsprakenkader-en-draaiboeken-voor-de-afstemming-van-het-wmo-toezicht-van-de-gemeente-en-het-nalevings--en-stelseltoezicht-van-de-rijksinspecties-in-het-sociaal-domein


 

   

  

 

 

Wanneer een onderzoek naar een calamiteit is afgerond, communiceert het Toezicht Wmo dit 

naar de aanbieder en de betreffende gemeente.  

 

4. Vereisten rapportage zelfonderzoek 
 

Hieronder volgt een opsomming van gegevens die het Toezicht Wmo in de rapportage van het 

zelfonderzoek verwacht aan te treffen, indien van toepassing: 

1. Gegevens van de cliënt/bewoner/aanvrager: naam, geboortedatum, geslacht, Wmo- 

indicatie 

 

2. Datum calamiteit en datum van melden bij het Toezicht Wmo 

 
3. Samenstelling van de calamiteitencommissie (bij voorkeur zo onafhankelijk mogelijk):  

- functie en achtergrond van de leden  

- mate van betrokkenheid bij de calamiteit 

 
4. Betrokken beroepskrachten bij de calamiteit (indien nodig, benoemd door gebruik 

initialen):  

- functies  

- bevoegd- en bekwaamheid van betrokken medewerkers en een reflectie daarop, waaronder 

opleidingsniveau 

- rol bij de calamiteit/incident  

 
5. Wijze waarop het onderzoek is verricht:  

- welke medewerkers zijn geïnterviewd?  

- wie zijn verder betrokken in het onderzoek, zoals cliënt, wettelijk vertegenwoordiger, 

nabestaande? Op welke wijze, bijvoorbeeld door middel van interviews?  

- welke informatiebronnen zijn geraadpleegd?  

- welke (interne) richtlijnen en protocollen6 zijn bij het onderzoek betrokken? Graag deze als 

bijlage meesturen met de rapportage 

- is er een externe deskundige geraadpleegd? Zo ja, op welke wijze?  

- is een analysemethode toegepast, bijvoorbeeld PRISMA, SIRE, Tripod, DAM? 

 
6. Beschrijving van de feiten, zodanig dat het verloop van de calamiteit inzichtelijk is voor 

de lezer. Betrek daarbij de volgende aspecten: 

- tijdlijn/chronologisch feitenrelaas 

- Wmo-indicatie en doelen uit het zorgplan 

 
6 Zoals een agressieprotocol of suïcideprotocol  



 

   

  

 

 

- locatie en context van de ondersteuning  

- risico-taxatie en/of signaleringsplan 

- waren relevante protocollen bekend bij medewerkers en zijn deze toegepast? 

- welke vorm van toezicht op de cliënt of mate van bereikbaarheid van de aanbieder vormde   

onderdeel van de ondersteuning? 

- wijze van afstemming tussen zorgverleners onderling, met ketenpartners en met sociaal 

netwerk in aanloop tot de calamiteit. Was er contact, wie had regie, is er (indien van 

toepassing) intern of extern opgeschaald? 

- acties naar aanleiding van de calamiteit, zoals betrokkenheid Openbaar Ministerie, aangifte 

bij de politie met datum, plaats en persoon die aangifte heeft gedaan, melding in 

Waarschuwingsregister Z&W. 

7. Analyse van de bevindingen, indien mogelijk tot hoofdoorzaken, met behulp van de 

aangegeven methode 

 
8. Hoe luiden de conclusies? 

 
9. Welke verbetermaatregelen zijn of er worden getroffen aansluitend op de bevindingen? 

Op welke wijze zijn of worden deze maatregelen geborgd? 

 
10. Beschrijving van de nazorg die is verleend aan de betrokkenen en aan de betrokken 

zorgverleners. Geef eveneens aan wat de reactie is van cliënt, bewoner, wettelijk 

vertegenwoordiger of nabestaande op de wijze waarop de calamiteit is afgehandeld en op de 

nazorg die is geboden 

 
11. Acties van de bestuurder. Reactie van de bestuurder op de analyse, conclusies en 

verbetermaatregelen 
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