
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesbeschrijving melden calamiteiten  

Jeugdhulpregio FoodValley 
 
  



 

 

1. Calamiteit 
 
Wanneer bij een jeugdhulpaanbieder of een GI een calamiteit heeft plaatsgevonden dient de 
jeugdhulpaanbieder/GI de jeugdhulpregio te verwittigen van de calamiteit die heeft plaatsgevonden. 
 
Onder de term calamiteit wordt, conform artikel 1.1 van de Jeugdwet, het volgende verstaan: 
 

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 geleid. 
 

In overeenstemming met de afgesloten overeenkomsten met de jeugdhulpaanbieders en GI’s dient de 
calamiteit of geweld direct te worden gemeld bij de Gemeente. De jeugdhulpaanbieder meldt de calamiteit of 
geweld als eerst bij de contactpersoon van de betreffende gemeente. De contactpersonen met 
contactgegevens zijn hierna weergegeven onder 2. Daarnaast kan de contractmanager worden 
geïnformeerd. Ten aanzien van de melding van de calamiteit dient rekening te worden gehouden met de 
wetgeving omtrent privacy. 
 
Voorts dient de jeugdhulpaanbieder of GI de calamiteit te melden bij de daarvoor bedoelde Inspectie. 
  



 

 

2. Contactgegevens gemeenten 
 

Barneveld 

 
Functie Telefoonnummer 

Calamiteitendienst 
Sociaal Domein 

0342 495678 

 

Ede 
 

Functie Naam Telefoonnummer Mailadres 

Beleidsregisseur Jeugd Dhr. J-P. Stolte 06-52480572 jan-peter.stolte@ede.nl  

Afdelingsmanager Dhr. P. de Geus 06-28465045 Peter.de.geus@ede.nl  
 
De eerste persoon eerst benaderen. Mocht zij niet te bereiken zijn dan kan contact worden opgenomen met 
de tweede persoon. 

 

Nijkerk 
 

Functie Naam Telefoonnummer Mailadres 

Beleidsmedewerker 
veiligheid 

Mw. H. van 
Nordennen 

06-22749316 h.vannordennen@nijkerk.eu  

Beleidsmedewerker 
veiligheid 

Mw. A. Kooiman 06-50645703 a.kooiman@nijkerk.eu  

Burgemeester  Dhr. G. Renkema 06-53771110 g.d.renkema@nijkerk.eu 

 
Renswoude 
 

Functie Naam Telefoonnummer 

Coördinator Dorpsteam Ermelinde 
Moonen 

0318-578174 of alg. nummer 
0318 - 578 150 
Binnen kantooruren 

Burgemeester Mw. Petra 
Doornenbal Van 
der Vlist  

Tel: 06-10962272   

24/7 bereikbaar 

 

Rhenen 
 

Functie Naam Telefoonnummer Mailadres 

Hedda Klieverik (tot 

17:00 uur) 
Procesregisseur 

CJG 
06-40867030 H.klieverik@cjgrhenen.nl 

Marjolein Zeeman (ook 

na 17:00 uur) 
crisisbeheersing 06-47150994  

Ingrid Sloot (ook na 

17:00 uur) 

plv. adviseur 

crisisbeheersing 

06-53238254  
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Scherpenzeel 
 

Functie Naam Telefoonnummer 

Procescoördinator Jeugd Annemiek Noorlander 06-5009 2202 

Ambt. Openbare orde en 
Veiligheid 

Leon Kornmann 06-22850242 

Burgemeester H.H. de Vries 06-30040028 

Portefeuillehouder jeugd H. van Dijk-van Ommering 06-11190092 

Communicatieadviseur Mieke Wagensveld 
Joanne van Middendorp 

06-21287217 
06-50036998 

 
De eerste twee personen eerst benaderen. Mochten beide personen niet te bereiken zijn dan kan contact 
worden opgenomen met één van de andere drie contactpersonen. 

 
Veenendaal 
 

Functie Naam Telefoonnummer 

Officier van Dienst 
Bevolkingszorg(24/7) 
 

 0318 538840 
 

Achterwacht Rick de Jongh 0318 538231/06-20094767 

 

Mocht de Officier van Dienst Bevolkingszorg onverwacht toch niet bereikbaar zijn, dan kan de achterwacht 

gebeld worden. 

 

  



 

 

3. Contactgegevens contractmanagers 
 
 
Wanneer bij een jeugdhulpaanbieder of GI een calamiteit voordoet dient men dit ook te melden bij hun 
contractmanager. Hieronder treft u de contactgegevens aan van de contractmanager. Mocht u uw 
contractmanager niet kunnen bereiken of heeft u geen aangewezen contractmanager dan kunt u contact 
opnemen via contractmanagment@jeugdfv.nl. 
 
Hieronder treft u de contactgegevens aan van de contractmanagers. De contractmanagers zijn alleen 
bereikbaar tijdens kantoortijden. 
 

Naam Telefoonnummer Mailadres 

Mw. E. van Maanen 0318 - 267384 ellen.van.maanen@jeugdfv.nl 

Mw. M. Gort 06 - 14617127 mariska.gort@jeugdfv.nl 

Algemeen  contractmanagment@jeugdfv.nl  
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