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Geachte heer Burgers,
Toezicht Sociaal Domein (hierna: TSD) onderzocht in de gemeente Wijchen de
hulpverlening door het lokale netwerk aan gezinnen waarbij sprake is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling. Dit onderzoek resulteerde in het rapport
‘Het lokale netwerk na Veilig Thuis’. Het gemeentelijk rapport met goede punten,
verbeterpunten en aanbevelingen voor uw gemeente is in november 2019 aan u
aangeboden.
De gemeente Wijchen heeft de aanbevelingen vanuit het onderzoek nader uitgewerkt
in een verbeterplan, waarin de gewenste situatie werd geschetst inclusief de te
nemen stappen. TSD ontving informatie over de voortgang door middel van een
tussenevaluatie en interne documenten die de voortgang beschreven.
Op 20 januari jl. heeft uw gemeente met de online conferentie ‘Samenwerken in de
veiligheidsketen’ aan TSD en alle aanwezige partijen gepresenteerd welke verbeteracties zijn ondernomen en welke resultaten zijn behaald.
TSD heeft op basis van de rapportages en de eindpresentatie gezien dat de
gemeente Wijchen aan de slag is gegaan met de verbeterpunten en aanbevelingen,
zoals aangegeven in het onderzoeksrapport. TSD hecht veel waarde aan het feit dat
de aanbevelingen samen met betrokken instanties zijn opgepakt. Dit heeft op het
gebied van overdracht, veiligheid, regievoering, integraal werken en evalueren de
nodige verbeteringen in gang gezet.
Er zijn positieve resultaten behaald op alle hierboven genoemde gebieden. Het
gezamenlijk oppakken van de aanbevelingen heeft de samenwerking tussen het
sociaal wijkteam, Veilig Thuis, zorgaanbieders, onderwijs en andere partijen
versterkt. De verbeteracties hebben geleid tot een heldere werkwijze rondom de
warme overdracht, hernieuwde samenwerkingsafspraken over casus- en procesregie
en netwerkbijeenkomsten die ook in de toekomst worden voortgezet.
De gemeente heeft goede vorderingen gemaakt op het gebied van veiligheid; er is in
het sociaal wijkteam ingezet op deskundigheidsbevordering met betrekking tot het
gezinsonderzoek en de kindcheck. Ook is de veiligheidsbeoordeling
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gestandaardiseerd en is er explicieter aandacht geweest voor het vertalen van
veiligheid naar een veiligheidsplan. Er is oog voor (blijvende) aandachtspunten op
het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld het zicht houden op en evalueren van de
risico’s in een gezin en niet alleen de hulpvraag van de ouders hierin leidend te laten
zijn.
Daarnaast zijn goede vorderingen gemaakt in het integraal werken volgens de
uitgangspunten van 1Gezin1Plan1Regisseur. Naast de werkafspraken over
regievoering worden medewerkers getraind in casusregie. De casusregisseur zorgt
voor de overdracht van het veiligheidsplan aan alle betrokken partijen en plant de
MDO’s. Naast de hulpverlenende partijen worden ook scholen en kinderopvang
betrokken.
Duidelijk is dat afstemming en samenwerking blijvende aandacht vraagt. Niet alleen
tussen bovengenoemde partijen, maar in het gehele (lokale en regionale) netwerk.
TSD spreekt daarom ook haar waardering uit over de werk- en netwerkbijeenkomsten
die worden georganiseerd in de gemeente.
Met deze brief sluit TSD het natraject in de gemeente Wijchen af.
De gemeente Wijchen heeft tezamen met betrokken partijen in het lokale netwerk de
verbeterpunten en aanbevelingen opgepakt. Gemeente en organisaties hebben
hierbij duidelijk goede resultaten behaald.
TSD wenst de gemeente Wijchen en betrokken partijen veel succes bij het verder
werken aan verbeteringen en het versterken van de samenwerking in het lokale
netwerk.
Met vriendelijke groet,

mr. S.N. (Sanne) van Muijden
Programmadirecteur Toezicht Sociaal Domein

