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Meldingsformulier Incidenten Personeel en vrijwilligers. 

 
 
Verwerking: 
Melding binnengekomen op:………………… ..Melding behandeld 
door..………………………….……….. 
Melding behandeld 
op:…………………………Meldingsnummer…………………………………….……… 
 

Gebruik dit formulier voor het melden van een incident. 
 
Waar in dit formulier gesproken word over personeelslid worden ook vrijwilligers en 
bestuursleden bedoeld alsmede leveranciers, onderaannemers en of andere betrokkenen die in 
opdracht of uit naam van de stichting handelen of werken. Een incident is iedere gebeurtenis bij 
onderzoek, behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding van deelnemers, die tot 
schadelijk gevolg voor de deelnemer heeft geleid, of had kunnen leiden. Het betreft dus ook 
gevaarlijke situaties! En ongewenste situaties! Ook uitspraken, handelingen en handelingen die 
de stichting zouden kunnen schaden of het belang van algemeen nut kan aantasten. 
 
• Vul voor ieder incident en voor iedere betrokken personeelslid een apart formulier in; 
 
• Kruis alleen het antwoord “anders, namelijk…” aan, als de aangegeven antwoorden de lading 
écht niet dekken; • Heb je een verkeerd antwoord aangekruist? Streep dit antwoord door , kruis 
het juiste antwoord  aan en zet er een pijl bij.  
  
• Het is niet verplicht om je naam in te vullen, maar wel handig, als nadere toelichting door de 
behandelaar/verwerker gewenst is. Het formulier wordt vertrouwelijk behandeld. De naam van 
de melder is alleen bekend bij de behandelaar/ verwerker. Wanneer er een aangifte bij justitie 
voortkomt of zou kunnen voortkomen is het verplicht dat de melder bekend is en getuigen. 
 
A. Algemeen 
 
Datum incident …………………………………….Tijdstip incident ………  ………..……………uur 
Datum melding………………………………………………………………………………….………. 
 
Naam Personeelslid of  dader….……………………………………………..…………………….…… 
 
Naam melder…………………………….…………………………………………………….………..... 
Was u getuige van het incident?        Ja Nee 
Was er een ander getuige?                 Ja Nee    
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 Naam getuige …………………………………………………………………………………………… 
Tel.nr getuige………………………………………………………………………………………….… 
 
Ga door naar B 
 
B. Aard van het incident 
01. Waar vond het incident plaats? (Aankruisen wat van toepassing is) 
 Buiten Hal Zaal Kleedruimte Kantoor Keuken Douche Toilet Overkapping 
Dierenverblijf 
Tuin Kas Moestuin Auto Anders 
namelijk…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
02.Vond het incident plaats tijdens? (Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden 
mogelijk) 
   Groepsbegeleiding Individuele begeleiding Koffie drinken Lunch Wandelen Werken   
Normale   dag activiteiten Werkzaamheden op locatie Dag uitje Begeleide vakantie 
Jaarmarkt Vrijwilliger dag  Open dag  Sponsoractiviteiten   Anders namelijk  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
03.Welk type incident heeft er plaats gevonden. (Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden   
mogelijk) 
Uitschelden Beledigen Verwaarlozing Negeren Geweld Het bewust in een onveilige 
situatie brengen van anderen Het bewust in een onveilige situatie brengen van zichzelf  
Onverantwoordelijk handelen  Vandalisme Diefstal Afpersing Bedreiging 
Onverantwoordelijke opdrachten geven Onverantwoordelijke opdrachten krijgen Seksueel 
getinte opmerkingen Seksueel gerichte handelingen naar anderen Anderen zichtbaar laten 
kijken naar seksueel getinte handelingen Zichzelf seksueel betast in het zicht van anderen 
Anderen opdracht gegeven tot seksueel gerichte handelingen Anders namelijk .…..... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bijlage, geef nummer B Ja Nee. Aantal………... 
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04.Bent u als melder? 
  Dader Slachtoffer Getuige Melder namens de dader Melder namens slachtoffer 
 
 
 
05.Wanneer u melder bent namens slachtoffer. Wie is dan het slachtoffer? 
    
Naam……………………………………………………………………………………………………… 
Adres en woonplaats……………………………………………………………………………… 
 
06.Is het slachtoffer: 
    Deelnemer Personeelslid Vrijwilliger Bezoeker Opdrachtgever Anders  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
C. Wanneer er een slachtoffer is. 
01. Is er sprake lichamelijk letsel. Ja Nee,  zo ja wat  
 
.…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………  
 
Bijlage, geef nummer C,1 Ja Nee. Aantal………....... 
 
02.Is er sprake van geestelijk letsel. Ja Nee, zo ja wat 
......…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………..  
 
Bijlage, geef nummer C,2  Ja Nee. Aantal………….... 
 
03. Waarop is het aangeven van letsel gebaseerd? 
    Vermoeden Eigen waarneming Uit eigen handelen  Horen zeggen Conclusie derden 
 
04. Wanneer letsel aangeven is gebaseerd op eigen waarneming of handelen bent hiertoe 
bevoegd of bekwaam? 
     Ja Nee. Middels? geldig EHBO Opleiding  
 
05. Op het moment van het incident was u toen? 

Personeelslid in dienst Personeelslid buiten dienst Vrijwilliger Bezoeker  
Als derde werkzaam voor de stichting.  
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H. Reactie op het incident 
06. Welke stappen zijn er ondernomen na het incident? (meerdere antwoorden mogelijk) 

huisarts ingeschakeld, familie ingeschakeld, collega ingeschakeld, 
anders, namelijk..……………………………………………………………………… 

 
07. Is het incident gerapporteerd? 

ja  nee 
 

08. Aan wie is het incident gemeld? (meerdere antwoorden mogelijk) 
WMO/GGD, Veilig thuis,  huisarts, familie, collega 
anders, namelijk………………………………………………………………………… 
 

09. Zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van het incident? 
nee →er zijn nog geen maatregelen getroffen,  er is besloten geen 
maatregelen te treffen. 
ja, namelijk…………………………………………………………………………… 

 
10. Hoe kan het incident voorkomen worden? 

……………………………………………………………………………………………       
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………Bijlage geef nummer H.13 ja /  nee. Aantal … 
 

11. Geef aan wat de mogelijke oorzaak was van het incident……………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………………………. 
      ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………...………..  Bijlage geef nummer H.14 ja /  nee. Aantal…  
 

12. Heeft het incident bij de deelnemer tot gevolgen geleid? 
nee (nog) niet merkbaar onbekend 
ja, namelijk……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………..…  Bijlage geef nummer H.15 ja /  nee. Aantal … 
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