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Doel van het melden van incidenten en calamiteiten
Werkproject De Korenmaat wil graag een prettige en veilige werkplek bieden voor haar cliënten. De
begeleiding is er dan ook op gericht om zoveel mogelijk een goede werksfeer en de veiligheid bij de
werkzaamheden te garanderen. Incidenten en in ernstiger gevallen calamiteiten, zijn gelukkig een grote
zeldzaamheid, maar zijn nooit geheel uit te sluiten. Als er dan toch een incident of calamiteit plaatsvindt, is het
doel deze zorgvuldig te analyseren om ervan te leren. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede door inzicht
te krijgen in voorkomende incidenten. Op grond van dit inzicht wil het werkproject snel en adequaat
maatregelen treffen om de kans op herhaling van (bijna-)incidenten en calamiteiten in de toekomst te
verkleinen.

Definities
Incident: een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces en/of het gezamenlijk werken van Werkproject
De Korenmaat die tot schade aan een betrokkene heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden.
Bijna-incident: elke onbedoelde gebeurtenis met kans op letsel of schade aan de betrokkene die werd
opgemerkt en gecorrigeerd door de medewerker voordat deze de betrokkene kon bereiken.
Calamiteit: iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en
heeft geleid tot een (bijna) ernstig schadelijk gevolg voor, of de (bijna) dood van een patiënt. Ernstig (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag binnen het werkproject. Of een gebeurtenis die (Potentieel) schadelijk voor het
stelsel van zorg en hulpverlening of een verstoring betekent van de openbare orde of maatschappelijke rust.
Hiervoor geldt een wettelijke meldingsplicht.
Betrokkene: cliënt, medewerker, medewerker Stichting Natuurcentrum Arnhem, bezoeker Stadsboerderij De
Korenmaat, Stichting Natuurcentrum Arnhem of andere persoon of organisatie met (bijna) schade en/of (bijna)
letsel.
Melder: degene die een schriftelijke of digitale melding doet.
Medewerker: allen die bij Werkproject De Korenmaat werkzaam zijn, maar kan ook een medewerker van
Stichting Natuurcentrum Arnhem zijn.
Coördinator en Analist: Jos de Bont

Vertrouwen en veiligheid
De procedure werkt alleen als alle betrokkenen bereid zijn om (bijna) incidenten en calamiteiten te melden.
Daarom is het melden van (bijna-)incidenten mogelijk zonder dat dat voor de betrokkenen nadelige gevolgen
heeft. Melden zal nadrukkelijk niet leiden tot het stellen van een schuldvraag. Het gaat hierbij uitsluitend om

het zoeken naar vermijdbaarheid van (bijna-)incidenten, het bespreekbaar maken en ervan te leren, het nemen
van (technische) maatregelen om kans op herhaling te voorkomen.
Meldingen worden gedaan door de medewerker die het meest bij het (bijna-) incident betrokken is. In principe
wordt er niet gemeld over of in plaats van collega's. Als een medewerker iets verneemt over een
(bijna-)incident waarbij een collega betrokken is, attendeert de medewerker zijn collega op de noodzaak dit te
melden.
De Analist behandelt de meldingen vertrouwelijk. De Analist geeft een terugkoppeling van de meldingen en
verbeteracties naar de melder..
De Analistis is gehouden aan volstrekte geheimhouding (ook na beëindiging van zijn taak). Informatie over
(bijna-) incidenten geeft de Analist niet door aan derden, ook niet aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) of aan Justitie (behalve in die gevallen waarin IGZ of Justitie op basis van wettelijke bevoegdheden de
overdracht van deze gegevens afdwingt).
Wanneer echter sprake is van een ernstig strafbaar feit die ondanks genomen maatregelen ook de toekomstige
veiligheid in gevaar brengt, kan aangifte bij de politie/justitie gedaan worden.

Calamiteit:
Als er sprake is van een calamiteit, zal er een melding worden gedaan op grond van artikel 3.4 Wmo 2015 bij de
daarvoor aangestelde toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, VGGM. Dit
gebeurt via de website van VGGM: https://vggm.nl/
https://thmo.itforcare.nl/MagicScripts/MGrqispi.dll?APPNAME=THMO&PRGNAME=CalamiteitPublicStart&ARG
UMENTS=-N07%2C-A02pWI2nDqJjwCLwldCLDuiswwk8e0o of telefonisch via 088 – 3 555 200
De toezichthouder is op grond van de wet WMO 2015 bevoegd om het voorval te bestuderen en informatie te
verzamelen en bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, kan deze ook justitie inschakelen.

Bijzonderheden Werkproject De Korenmaat
Werkproject De Korenmaat is een eenmanszaak die een groep cliënten begeleidt op Stadsboerderij De
Korenmaat en met de groep cliënten als een soort van onderaannemer meewerkt op de Stadsboerderij. Daarbij
wordt nauw samengewerkt met de medewerkers van Stichting Natuurcentrum Arnhem, de eigenaar van
Stadsboerderij De Korenmaat. Deze medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de begeleiding van de groep
cliënten, maar werkt daar wel ook mee samen. Vanuit deze samenwerking kunnen zij ook getuigen/betrokken
zijn bij een incident. Derhalve biedt het Werkproject de medewerkers van het Natuurcentrum ook nadrukkelijk
de mogelijkheid om ook meldingen te doen en stelt dit ook zeer op prijs.

Werkwijze melden
•

Voor een melding komen alle situaties in aanmerking waarbij sprake is van een (bijna) incident of
calamiteit.

•

Melden kan doorlopend plaats vinden.

•

De melder vult het speciale formulier geeft dit aan de Analist.

•

De Analist registreert de melding en behandelt deze vertrouwelijk.

Werkwijze analyse van meldingen
•

De Analist registreert en analyseert de binnengekomen melding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen een maand.

•

Indien nodig vraagt de Analist nadere informatie aan de melder.

•

De Analist bepaalt de ernstscore van de melding aan de hand van de SAC-matrix (bijlage 5 SAC-matrix
uit ‘samen aan de slag met patiëntveiligheid’).

•

Bij elke ernstscore volgt een verdere analyse.

•

De Analist bepaalt aan de hand van punten uit de visgraatmethode (bijlage 6 Visgraatmethode uit
‘samen aan de slag met patiëntveiligheid’) de mogelijke oorzaken van het (bijna-)incident.

Rapportage en verbeteracties
•

De Analist maakt een voorstel voor verbeteracties om de kans op herhaling van het (bijna) incident te
verkleinen.

•

De Analist brengt zo spoedig mogelijk na een voorval verslag uit over zijn bevingen en bespreekt de
voorgenomen verbeteracties.

•

De Analist bewaakt de uitvoering van de verbeteracties.

•

De coördinator inventariseert na maximaal drie maanden de mate van tevredenheid en positieve en
negatieve ervaringen van alle betrokkenen en mogelijke verbeterpunten.

•

De Analist bundelt de (geanalyseerde) meldingen en geplande en gerealiseerde verbeteracties.

