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WAT STAAT ER IN DEZE NIEUWSBRIEF? 
Graag informeren we u over de voortgang van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van Twenterand. 
Wederom via onze nieuwsbrief. Hierin staat de stand van zaken rondom actualiteiten op het gebied van jeugd, 
Wmo, participatie, onderwijs en gezondheid. De nieuwsbrief verschijnt in ieder geval twee keer per jaar. 

INLEIDING 
De gemeente Twenterand wil dat al haar inwoners 
kunnen meedoen in de samenleving, zich kunnen 
redden en ontwikkelen. Mensen die dit niet op eigen 
kracht kunnen, helpen we om de ondersteuning te 
krijgen die ze nodig hebben. Aan de hand van de 
Integrale Beleidsnota sociaal domein 2019-2022 is 
en wordt ook de komende jaren verder vorm 
gegeven aan de transformatie in het sociaal domein. 
Zowel op lokaal als regionaal en landelijk niveau 
worden initiatieven ondernomen om het sociaal 
domein te vernieuwen en zaken anders te 
organiseren dichter bij onze inwoners. Deze 
initiatieven moeten er ook voor zorgen dat het 
sociaal domein betaalbaar blijft.  
In deze nieuwsbrief gaan wij in op diverse 
ontwikkelingen met betrekking tot verschillende 
onderwerpen in het sociaal domein.  
 
De inhoudsopgave van deze nieuwsbrief ziet er als 
volgt uit: 
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CULTUUR 
 
Op 9 maart jl. heeft de gemeenteraad de Cultuur-op-
dracht “Cultuur voor iedereen 2021-2024” vast- 
gesteld. Daarmee is o.a. groenlicht gegeven om in de 
komende jaren een vergrote inspanning te  
verrichten voor cultuur in relatie met het sociaal  
domein. Want het motto is dat iedereen in  
Twenterand deel kan nemen aan de lokale kunst en 
cultuur.  
 
De vier muziekverenigingen in Twenterand liepen 
vooruit op deze besluitvorming. Verenigd in het  
Muziekplatform Twenterand hebben zij onder  
andere programma’s ontwikkeld voor mensen met 
een beperking en senioren. 
 
De Bibliotheek Twenterand en Zorgzaam  
Twenterand zijn samen met de cultuurmakelaar ‘een 
kwartiermaker’ een traject gestart waarbij zij ontwik-
kelingen van cultuur in het sociaal domein aanjagen. 
In oktober 2019 is al in het kader van Toon je Kunst 
Twenterand! hierover gesproken met organisaties en 
kunstenaars. Dit aanbod wordt geactiveerd op het 
moment dat er meer bewegingsruimte is om fysieke 
activiteiten te organiseren. 
 
Daarnaast vindt op dit moment onderzoek plaats 
naar een verbinding tussen cultuur en het bestrijden 
van eenzaamheid van senioren van 75+. 
 

TWENTSE CAMERAADJES,  
EEN PRAATKAMERAAD VIA DE CAMERA 

 
• Wil je iets betekenen voor inwoners van 

Twenterand in deze moeilijke tijd, inwoners 
die het Nederlands (nog) niet zo goed  
beheersen?  

• Houd je van praten en maak je makkelijk 
contact met anderen?  

• Lijkt het je leuk om dit via “beeldbellen” op te 
pakken? 

Dan is het nieuwe project Twentse cameraadjes  
van de Twentse Taalpunten iets voor jou!  
Een praatkameraad via de camera. 
 
Taalondersteuning in de bibliotheek of bij wijkcentra 
is vanwege corona nauwelijks mogelijk. Veel mensen 
dreigen daardoor een achterstand op te lopen of een 
terugval te krijgen. Daarom is het Taalpunt Twente-
rand op zoek naar vrijwilligers die in deze periode bij 
willen springen. Het doel is spreken en in contact zijn 
met elkaar. Heeft u interesse geef u dan op! 

Taalpunt Twenterand  
Dianne Spaan-Companje 
de Bibliotheek Twenterand  
06-21612881 
d.spaan@bibliotheektwenterand.nl 

 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 
De Adviesraad heeft in januari 2021 afscheid geno-
men van Greta Loosveld. Greta heeft zich jarenlang 
als bijstandscliënt ingezet in de Adviesraad, gevoed 
door haar eigen ervaringen en kennis. De Adviesraad 
bestaat op dit moment uit 12 leden. De Adviesraad 
heeft aangekondigd actief op zoek te gaan naar 
nieuwe leden. 
 
De Adviesraad sociaal domein heeft zich in het  
kalenderjaar 2021 betrokken getoond bij de  
volgende onderwerpen. 
 
Wet Adviesrecht 
De wet is er op verzoek van gemeenten gekomen om 
onder andere meer grip te krijgen op kosten van  
bewindvoering. De gemeente Twenterand werkt met 
9 Twentse gemeenten samen om deze wet te 
implementeren. De Adviesraad is positief over dit 
Twenterandse initiatief.  In het regionale overleg 
heeft de voorzitter dit item geagendeerd. Dit heeft 
hij mede gedaan omdat de gemeente Twenterand 
binnen de Twentse samenwerking koploper op dit 
gebied is.  
 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(=TONK) 
Het betreft hier een coronasteunmaatregel die met 
terugwerkende kracht met ingang van  
1 januari 2021 in werking is getreden en uitgevoerd 
wordt door gemeenten. Het gaat hier om bijzondere 
bijstand voor lasten die (Twenterandse) huishoudens 
niet meer kunnen betalen als gevolg van de corona-
crisis. De Adviesraad heeft aandacht gevraagd voor 
een gerichte informatievoorziening aan Twenteran-
ders. 
 
De stand van zaken omtrent de jongerenwerksamen-
werking 
Vanuit de gemeente is de inhoudelijke en procesma-
tige samenwerking geschetst. Zowel inhoudelijk als 
procesmatig was de gemeente Twenterand ernstig 
teleurgesteld. Op initiatief van de gemeente zijn er 
met alle besturen en jongerenwerkers individuele 
gesprekken geïnitieerd, met als doel om de “peil-
stok” in het geheel te steken. De Adviesraad geeft 
aan graag op de hoogte te blijven van de ontwikke-
lingen. Bovendien biedt de Adviesraad aan als  
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sparringpartner van de gemeente te fungeren, om zo 
mogelijk verschillen te kunnen overbruggen.  
 
De gemeentelijke bemoeienissen met de  
Kinderopvangtoeslagenaffaire 
De Adviesraad (net als de gemeente) heeft zorg voor 
getroffen Twenterandse huishoudens. Vanuit de  
gemeente is aangegeven dat er vanuit het Meldpunt 
Schulden en de armoederegisseur acties zijn  
genomen om getroffenen te helpen. 
 
Advisering betreffende Soweco/NUO 
Op 26 maart 2021 is de Adviesraad meegenomen in 
de ontwikkelingen betreffende Soweco. Aan de hand 
van sheets werd er een uitleg gegeven over de 
inrichting van de stichting NUO (= Nieuwe  
Uitvoerings Organisatie). De doelstelling is dat de 
NUO per 1 mei 2021 gereed is en dat er dan  
1 aanspreekpunt is voor (Twenterandse) bedrijven 
inzake de WSW en Participatiewet.  
 
De leden hebben de volgende vragen dan wel aan-
dachtspunten meegegeven: 
 

1. Heeft de arbeidsdeskundige wel genoeg aan 
0,5 fte? Kan hij/zij naar behoren functione-
ren?  
Reactie: Ja, de arbeidsdeskundige houdt zich 
bezig met “reguliere” arbeidsmeldingen. 
Middels inkoop is dit geborgd. 
  

2. Moet de doelstelling niet meer 
“mensgericht” aangepast worden? Voor veel 
WSW-ers is meedoen de hoogste vorm van 
participatie (in plaats van uitstroom naar 
reguliere werk) 
Reactie: De positieve ontwikkeling van de 
WSW-er staat centraal.  

 
3. Blijven de medewerkers op dezelfde plek? 

Reactie: De WSW-medewerkers blijven waar 
ze al werkten. Voor de staf en ondersteuning 
komt er een functieboek, waarover al een 
overeenkomst is met de vakbonden.  

 
4. Klopt het dat WSW-ers in de kern fulltime 

voor 0,7 fte “feitelijk tellen” en dat PW-ers 
straks ook onder de CAO-vallen? 
Reactie: Klopt. 
  

5. Zijn de Soweco-ers die werken onder de  
leiding van Larcom ook per 1-1-2021 in 
dienst gekomen van de gemeente Twente-
rand? 
Reactie: Ja, dat klopt.  

6. Klopt het dat voor beschutte werkplekken er 
ook speciale plekken worden “gecreëerd”? 
Reactie: Ja, het gaat hier om kwetsbare 
Twenteranders, waarvoor een speciale plek 
is gecreëerd. Op dit moment werken zij aan 
de Plesmanweg. Er is geen maximum aan het 
aantal beschutte werkplekken.  
 

7. Is er nog steeds onrust onder de WSW-ers 
Reactie: Nee, de meeste WSW-ers blijven op 
hun “eigen” plek werken. De meeste  
WSW-ers zijn positief over de “transforma-
tie”, in de zin dat zij er geen “last” van heb-
ben gehad.  

 
De kern van de zorg van de Adviesraad is de positie 
en kwetsbaarheid van de Twenterandse WSW-ers. 
In principe zou alleen de werkgever op het loon-
strookje veranderen. Gelet op de ontwikkelingen 
heeft de Adviesraad vertrouwen in de huidige koers 
en zal dit ook aan haar achterban aangeven. 
 

VERANDEROPGAVE INBURGERING  
 
De veranderopgave inburgering is in volle gang in de 
gemeente Twenterand. Zoals in eerdere nieuws- 
brieven is gemeld, werkt de gemeente Twenterand 
in Twents verband samen om de nieuwe wet  
inburgering, die per 1 januari 2022 ingaat, tot een 
succes te maken. Onze gemeente krijgt volgend jaar 
een aantal nieuwe wettelijke taken (en rijks- 
financiering) met als doel de integratie en participa-
tie van onze nieuwe Twenteranders te bespoedigen. 
Voor een uitgebreide beschrijving van deze nieuwe 
taken, verwijzen wij u graag naar  
Themadossier Veranderopgave Inburgering: wat ver-
andert er voor gemeenten? (vluchtelingenwerk.nl)   
 
De gemeente Twenterand krijgt de regierol in 2022 
(weer) in handen. Op dit moment staat de aan- 
besteding van de zogeheten B1-route centraal en 
zijn we in Twents verband bezig met de  
aanbestedingsvoorbereidingen van de onderwijs-
route. 
  
Aanbesteding B1-route 
 
In september 2020 heeft ons college ingestemd met 
het regionaal financieren van de inburgerings- 
trajecten (B1-route en de onderwijsroute) waarbij de 
gemeente Enschede een centrale rol  zal vervullen. 
Onze gemeente doet aan deze aanbesteding mee in 
een perceel samen met de gemeenten  
Rijssen-Holten, Wierden, Almelo en Hellendoorn. 
 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering/themadossier-nieuwe-wet-inburgering-wat-verandert-er-voor-gemeenten?gclid=EAIaIQobChMI0e2el4nJ7wIVj-J3Ch29TA8TEAAYASAAEgLny_D_BwE
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering/themadossier-nieuwe-wet-inburgering-wat-verandert-er-voor-gemeenten?gclid=EAIaIQobChMI0e2el4nJ7wIVj-J3Ch29TA8TEAAYASAAEgLny_D_BwE
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De Twentse aanbesteding voor de B1-route is met 
ingang van 31 maart 2021 gestart. 
 
Vanuit Twenterand is vooral ingezet op inburgerings-
locaties die goed en gemakkelijk per openbaar  
vervoer bereisbaar zijn vanuit al onze kernen. Daar-
naast is een goede weging van de prijs/kwaliteit voor 
ons een belangrijk punt net als de te betalen prijs 
voor een B1-inburgeringstraject. Alle boven- 
genoemde punten zijn meegenomen in het bestek.  
 

VERSLAG VAN DE DIGITALE NETWERKBIJEEN-
KOMST ‘VROEGSIGNALERING DOE JE SAMEN’  
 
De bovengenoemde netwerkbijeenkomst vond 
plaats op 10 februari 2021 en werd georganiseerd 
door Incluzio. Alle professionele- en vrijwilligers- 
instanties die “iets” met schulden te maken hebben 
in Twenterand waren (digitaal) aanwezig. Deze net-
werkbijeenkomst in 2021 was een vervolg op de  
netwerkbijeenkomst in november 2019, waarin de 
“bouwstenen” voor de nieuwe schuldenaanpak van 
de gemeente Twenterand centraal stonden. In de 
bijeenkomst waren een aantal ketenpartners aan het 
woord, zoals de armoederegisseur, de St. Urgente 
Noden en het Meldpunt Schulden.   
 
Armoederegisseur; Hanriëtte Drent 
In de bijeenkomst heeft onze armoederegisseur zich 
voorgesteld en uitgelegd welke taken zij in de  
gemeente Twenterand oppakt. De armoederegisseur 
is een pilot en duurt in ieder geval tot 1 januari 2022. 
De taken van de armoederegisseur zijn:  

• Inventariseren of mensen optimaal gebruik 
maken van de voorzieningen, zoals de 
meedoen regeling, schoolpakket of bijvoor-
beeld Stichting Manna en Stichting Leergeld. 

• Voorzieningen laagdrempelig maken. 

• Centraal aanspreek- en signaleringspunt 
voor informele partners, vrijwilligers en 
professionals op het gebied van armoede en 
schulden. 

• ‘Spin in het web’: formeel en informeel aan-
bod verbinden met als doel versnippering te 
voorkomen. 

• In gesprek gaan met de klant en een brede 
intake houden, waarbij alle levensgebieden 
aan de orde komen. Biedt zelf hulp bij enkel-
voudige hulpvragen. Bij meervoudige hulp-
vragen de ketenpartners inzetten. 

• De armoederegisseur is aangesloten bij de 
Twentse Vroegsignalering (in samenwerking 
met Meldpunt Schulden). 

 

Belangrijk is dat de armoederegisseur laagdrempelig 
en onafhankelijk is en dat (schuld)hulp gratis wordt 
aangeboden aan Twenteranders.   
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar 
www.dekrachtvantwenterand.nl 
  
Stichting Urgente Noden (SUN) 
De SUN is een officiële ketenpartner van de  
gemeente Twenterand met ingang van 1 januari 
2021. SUN Twente helpt Twenteranders die in een 
acute noodsituatie zijn beland en geeft financiële 
steun aan diegenen die tussen wal en schip dreigen 
te vallen. SUN helpt als andere mogelijkheden niet 
(meer) bestaan.  
 
In 2020 waren er 166 aanvragen uit Almelo,  
Hardenberg en Twenterand. Aanvragen kan via  
https://suntwente.nl/aanvragen 
Als er geen hulpverlener in beeld is, dan kan de  
aanvraag gedaan worden via de armoederegisseur in 
de gemeente Twenterand. Voor meer informatie 
https://suntwente.nl/ 
 
Het Meldpunt Schulden en de armoederegisseur in 
actie om de wettelijke vroegsignalering op te pakken 
Het Meldpunt Schulden is een integraal onderdeel 
van de dienstverlening in het Sociaal Domein van de 
gemeente Twenterand. Het meldpunt zet zich niet 
alleen in voor mensen die al schulden hebben, maar 
ook bij het vroeg signaleren van betalingsachterstan-
den. 
 
Sinds januari 2021 is de gemeente Twenterand bij 
wet verplicht om vroegsignalering van schulden te 
regelen. De gemeente Twenterand werkt op vroeg-
signaleringsgebied samen in Twents verband.  
 
Hoofddoel van de wettelijke vroegsignalering is het 
voorkomen dat de schuldenlast hoog oploopt. Dit 
doen we in Twenterand door “vroeg eropaf te gaan” 
en zo Twenteranders in een preventieve schuldfase 
te bereiken.  
 
De Twenterandse wettelijke vroegsignalering wordt 
gedaan door Hanriëtte Drent (armoederegisseur) en 
Monique Lammertink (Meldpunt Schulden).  
De integrale aanpak is uiteraard van groot belang; als 
inwoners bekend zijn bij WMO, Jeugd etc. dan wordt 
dit uitgezet. 
 
 
 
 
 

http://www.dekrachtvantwenterand.nl/
https://suntwente.nl/aanvragen
https://suntwente.nl/
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TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE 
KOSTEN (TONK) 
 
Vanaf 1 maart jl. kunnen inwoners van Twenterand 
een aanvraag doen voor de Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK). Inwoners komen in 
aanmerking voor de TONK als het inkomen fors is ge-
daald door de corona crisis en hierdoor de huur- of 
woonlasten niet meer kunnen worden betaald.  
 
Wat zijn precies de voorwaarden? 

• Het netto-inkomen van het huishouden is 
ten minste met 30% gedaald ten opzichte 
van januari 2020; 

• De huur- of hypotheeklasten bedragen na af-
trek van de huurtoeslag of voorlopige terug-
gave meer dan € 430,- per maand; 

• Het huishouden heeft niet meer dan  
€ 5.000,- geld direct beschikbaar.  

 
Zijn bovenstaande drie voorwaarden van toepassing 
dan vergoedt TONK het bedrag boven de € 430,- per 
maand tot een maximum van € 300,- euro per 
maand. TONK kan worden aangevraagd tot  
1 juli 2021 met terugwerkende kracht vanaf  
1 januari 2021.  
 
De gemeente verwacht dat vooral kleine  
ondernemers zoals ZZP’ers in aanmerking komen 
voor de TONK, bijvoorbeeld ondernemers die door 
het inkomen van de partner geen recht hebben op 
de Tozo. Maar ook ondernemers die wel recht  
hebben op Tozo of anderen kunnen recht hebben op 
TONK. De gemeente heeft daarom het ROZ ingelicht 
over het bestaan van de TONK.  
 
TONK kan via het digitale aanvraagformulier op de 
gemeentelijke website worden aangevraagd. Op  
verzoek kan ook een papieren aanvraag worden  
toegezonden.  
 
Bij het behandelen van de TONK-aanvraag zal de  
gemeente aanbieden te kijken naar de totale financi-
ele situatie van de aanvrager. Eventuele financiële 
problemen komen we dan in een vroegtijdig stadium 
op het spoor. 

 
SAMEN TEGEN EENZAAMHEID 

 
Bij deze informeren wij u weer over de voortgang:  
de projectorganisatie heeft qua activiteiten het  
gevoel in een spagaat te staan; juist nu er door de 
aanhoudende coronapandemie meer eenzaamheid 

is, kunnen veel groepsactiviteiten niet doorgaan of 
niet worden opgestart. Maar omdat regeren  
vooruitzien is, wordt achter de schermen voort- 
varend doorgewerkt aan de bouwstenen uit het  
actieplan, wordt kennis gedeeld en verrijkt en  
worden nieuwe verbindingen gelegd. 
  
Enkele highlights: 
 
Sociale kaart 
Uit de inventarisatie onder de coalitie bleek o.a. de 
behoefte aan een goede sociale kaart. Inmiddels is 
een externe partij ingeschakeld om de website  
Helpende Handen om te bouwen naar ’Wegwijzer 
Twenterand’ en hier o.a. sterk verbeterde zoek- en 
printfuncties aan toe te voegen. 
 
Communicatie 
De landelijke campagne ‘’Een tegen eenzaamheid’’ 
met tv-spotjes e.d. is gericht op bewustwording. 
Ook lokaal wordt regelmatig aandacht gevraagd voor 
dit thema. Zo is rondom de jaarwisseling onder-
staande affiche breed in Twenterand verspreid. De 
projectgroep heeft nu een bureau in de arm geno-
men voor het opstellen en uitvoeren van een lokaal 
communicatieplan over dit onderwerp.  
De luisterlijn is vanaf 26 februari jl. bereikbaar via het 
nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Het nummer 
is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens 
met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben 
aan een vertrouwelijk gesprek. 
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Trainingen signalering eenzaamheid 
Het trainingsaanbod ‘’signalering eenzaamheid’’ is 
nader uitgewerkt en prominenter op de website van 
Meldpunt Eenzaamheid Twenterand gezet. De  
komende tijd vinden weer enkele trainingen plaats.  
De training blijkt interessant te zijn voor thuiszorg-
medewerkers maar is eigenlijk voor iedere professio-
nal die aan huis komt, van toegevoegde waarde. 
 
Meldpunt Eenzaamheid heet voortaan Meldpunt 
Eenzaamheid Twenterand 
Het bleek nodig de naam van de gemeente  
Twenterand nadrukkelijker aan de naam van  
Meldpunt Eenzaamheid te verbinden, omdat het 
Meldpunt soms benaderd werd door inwoners uit 
andere delen van het land. Bestaande communicatie 
uitingen zijn hier nu op aangepast.  
 
Uitkomsten landelijke benchmark 
De resultaten uit de landelijke benchmark onder de 
gemeenten die zijn aangesloten bij het landelijk  
actieplan ‘’Een tegen eenzaamheid’’ zijn bekend. De 
benchmark geeft een goed beeld van waar onze  
gemeente staat. Twenterand doet het relatief goed 
en heeft op veel gemeenten een voorsprong omdat 
het bijv. al een coalitie en een signaal-/meldpunt 
heeft. De benchmark maakt ook duidelijk dat er nog 
veel te doen is; het bestrijden van eenzaamheid 
vergt een lange adem en een brede aanpak, ook  
buiten het sociale domein. 
 
Regionaal webinar 
Op 4 februari jl. vond op initiatief van de gemeente 
Losser een regionaal webinar over de aanpak van 
eenzaamheid in de regio plaats. Het webinar was 
vooral gericht op het uitwisselen van kennis en het 
leggen van nieuwe verbindingen. Vanuit de lokale 
projectgroep is kennis gedeeld over het Meldpunt 
Eenzaamheid Twenterand.  
 
Meer informatie kunt u lezen in de tussenrapportage  
1e jaar Actieplan Samen tegen Eenzaamheid. 

 
AUTOMAATJE TWENTERAND 

 
ZorgSaam Twenterand heeft recent een inhoudelijke 
(tussen-)rapportage aangeleverd over de eerste  
pilotperiode 2019 - 2020. Deze startte effectief op  
5 juni 2019 met een eerste feestelijke rit door  
Mark Paters.  
 

 
 
Cijfers 
Na een stijgende lijn en toenemende belangstelling 
in het eerste jaar -308 ritten in zes hele maanden- 
zijn er in 2020, ondanks de coronapandemie, toch 
nog 291 ritten verzorgd.  
Een ruime meerderheid van de 123 unieke  
deelnemers is alleenstaand (55%) en tussen de 70 en 
85 jaar. De top 3 van bestemmingen bestaat uit:  
medische ritten, deelname aan activiteiten en  
familiebezoek.  
 
Dubbel effect 
Door AutoMaatje kunnen deelnemers reizen zonder 
een beroep te hoeven doen op familie,  
mantelzorgers of andere middelen van vervoer. 
Daarnaast vormt een rit met AutoMaatje  een  
moment van sociaal contact tussen de reiziger en de 
vrijwillige chauffeur. Het mes snijdt hierdoor aan 
twee kanten. 
 
Belmaatje 
Vanuit de gedachte dat inwoners die al weinig  
sociale contacten hebben door de coronasituatie  
extra hard werden geraakt en misschien wel een-
zaam waren, nam AutoMaatje Twenterand in de  
zomer van 2020 het initiatief om de vrijwillige  
chauffeurs in te zetten als ‘belmaatje’. Zij belden alle 
vaste reizigers met enige regelmaat en boden aan 
hen een luisterend oor. Daarnaast waren zij alert op 
signalen van behoeften aan ondersteuning. 
 
Medisch noodzakelijke ritten 
Vanaf 1 juli 2020 werden de ritten coronaproof  
hervat en beperkt tot medisch noodzakelijke ritten. 
Hiervan is momenteel nog steeds sprake. Momen-
teel wordt de dienstverlening onder de aandacht  
gebracht voor vaccinatieritten. Zodra de omstandig-
heden het toelaten wordt weer gestart met de regu-
liere ritten. 
 
Doorgroei 
De pilot zou aanvankelijk 2 jaar duren maar is  
vanwege corona voorlopig met één jaar verlengd. Dit  
om AutoMaatje Twenterand een eerlijke kans te  
geven voor een groei naar volwassenheid. Volgens 
de ANWB zijn hiervoor doorgaans twee (normale) ja-
ren nodig. 
 
Meer informatie kunt u lezen in de tussenrapportage  
1e pilotperiode AutoMaatje. 
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DE MaaS-PILOT TWENTE EN GOAN!  
 
Na onze berichtgeving afgelopen najaar vond er een 
korte try-out plaats met de nieuwe app ‘’GOAN!’’. 
Hoewel de testgroep gebruikers door de omstandig-
heden zeer klein was, gaven de opgedane ervaringen 
ruime input voor verdere verbetering en  
doorontwikkeling van GOAN!.  
 
Hier is de afgelopen maanden aan gewerkt en een 
korte demo van de verbeterde app aan de deelne-
mende gemeenten gaf een goede indruk. 
 

De eerdergenoemde brede uitrol van 
‘GOAN!’ onder de Wmo-ers met een 
regiotaxipas begin van dit jaar, is door 
de coronapandemie tot nader order  
uitgesteld. Binnenkort vindt er wel een 
tweede test plaats van de verbeterde 

app met een kleine testgroep. Zodra de corona-rou-
tekaart een gunstiger beeld vertoont, volgt een gefa-
seerde benadering van meerdere groepen reizigers. 
De verwachting is dat dit vóór aanstaande zomer 
plaats kan vinden.  
 

 
 
Inmiddels zijn naast Regiotaxi Twente en het  
openbaar vervoer (inclusief buurtbussen) ook de  
lokale ANWB AutoMaatjes aan de app gekoppeld. 
Verder wordt hard gewerkt om diverse deeldiensten 
als deelauto’s, deelscooters en deelfietsen  
aangesloten te krijgen.  
Hiervoor is een marktconsultatie gehouden en  
worden er afspraken gemaakt met marktpartijen. 
 
Wij houden u op de hoogte! 
 

KENNISCENTRUM MENSENHANDEL TWENTE 
VAN START! 

 
Vanaf 1 mei 2021 gaat het Kenniscentrum  
Mensenhandel in Twente (KMT) van start en zal het 
zijn plek krijgen bij het Zorg- en Veiligheidshuis 
Twente.  Het KMT is een doorontwikkeling van het in 
2016 gestarte Meldpunt Loverboy-problematiek 

Twente. De problematiek waar het KMT zich mee be-
zig gaat houden, is dan ook breder dan die van het 
Meldpunt Loverboyproblematiek.  

 
Het KMT richt zich op alle vier vormen van  
mensenhandel die wij onderscheiden:   

• Seksuele uitbuiting, dwang bij seksuele 
dienstverlening, loverboy slachtoffers; 

• Uitbuiting in arbeids- of dienstverleningsrela-
ties, bv. in de horeca, land- en tuinbouw; 

• Criminele uitbuiting en bedelen onder 
dwang, plegen van diefstal, drugs- 
smokkel en het  knippen van hennep; 

• Het gedwongen afstaan van organen. 
Het KMT richt zich op potentiële, vermoedelijke en 
daadwerkelijke slachtoffers. Het doel is  
uiteindelijk het aantal slachtoffers van mensenhan-
del te verminderen door in te zetten op  
preventie, signalering, ondersteuning van  
slachtoffers en het frustreren en aanpakken van da-
ders. Naast de slachtoffers zelf, richt het KMT zich 
ook op hun omgeving (vrienden, familie, buren, etc.) 
en kunnen professionals er terecht voor informatie 
en advies. 
 
Het KMT gaat zich met de volgende kerntaken bezig-
houden: 

• Advies, voorlichting en preventie,  
expertise en kennisdeling voor  
professionals; 

• Registratie en risicotaxatie van  
meldingen, procesregie en afstemming met 
de lokale structuur; 

• Samenwerking met politie en andere  
belangrijke ketenpartners. 

 
Het KMT zal, zoals we dat ook kennen van het Zorg- 
en Veiligheidshuis, voornamelijk procesregie voeren 
in casuïstiek. De Twentse gemeenten blijven zelf  
verantwoordelijk voor hun eigen cases.  
 
De start van het KMT is 1 mei 2021. Het is een 
nieuwe organisatie met nieuwe taken en er is in heel 
Nederland geen vergelijkbaar voorbeeld. Het KMT zal 
tijd nodig hebben om zich de problematiek eigen te 
maken en volledig operationeel te worden. Een  
officiële opening wordt in het najaar gepland, als het 
KMT de eerste gewenningsperiode achter de rug 
heeft en er hopelijk ook weer wat meer mogelijk is 
qua coronamaatregelen. 
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DATAGEDREVEN WERKEN IN TWENTERAND 
 
Het takenpakket en de financiële verantwoordelijk-
heid in met name het sociaal domein van de  
gemeente Twenterand is groot. Data en monitoring 
helpt onze gemeente om uit de hoeveelheid aan 
data de juiste informatie te filteren met als doel 
daarmee onze prestaties te verbeteren. Bovendien 
vraagt uw Raad en onze (informatie)samenleving om 
gemeente die open en transparant is. De gemeente 
Twenterand werkt met ingang van het kalenderjaar 
2019 aan de ontwikkeling van datagedreven werken. 
 
Datagedreven beleid helpt bij het behalen van  
resultaten voor onze inwoners. Als onze data op 
orde is, is de gemeente Twenterand beter in staat 
beter beleid te ontwikkelen, beleid beter uit te voe-
ren en het gevoerde beleid beter te verantwoorden. 
 
Samenwerking met Kennispunt Twente (Twentse 
Monitor Sociaal Beleid) 
 
Het Kennispunt Twente levert hoogwaardige  
sturingsinformatie voor de veertien gemeenten in 
Twente. Door deze samenwerking kan de gemeente 
Twenterand beleidskeuzes beter funderen en  
beargumenteren.  
Het Kennispunt Twente is een overheid gerelateerd 
onderzoeksbureau. Het Kennispunt Twente levert 
een belangrijke kwartaalbijdrage door de Twentse 
Monitor Sociaal Domein samen te stellen. Dit ge-
beurt in opdracht van het OZJT en de 14 Twentse ge-
meenten. 
 
De Twente Monitor Sociaal Domein (TMSD) toont 
het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering vanuit de Jeugdwet en huishoude-
lijke ondersteuning, dagbesteding en individuele be-
geleiding vanuit de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) in alle Twentse gemeenten. De 
TMSD maakt vergelijkingen mogelijk tussen een ge-
meente en de regio, maar ook tussen de gemeenten 
onderling. 
 
De Twentse gemeenten hebben de Twentse Monitor 
Sociaal Domein sinds 2015 (door)ontwikkeld om van 
elkaar te kunnen leren en opbrengsten te delen met 
elkaar. De inhoud van de monitor is continu in  
ontwikkeling, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten en 
actualiteiten. Belangrijk om te vermelden is dat de 
website een (vastgesteld) deel van de informatie 
toont, die niet te herleiden is naar personen.  
 
 
 

De monitor is te bereiken via de volgende link:  
Twentse Monitor Sociaal Domein 
 
Neem gerust even een kijkje! 
 
Samenwerking met Divosa op het gebied van Sociale 
Zaken 
 
Voor Sociale Zaken werken wij samen met de Divosa 
Benchmark. Dit is het instrument waarmee gemeen-
ten hun resultaten op gebied van Werk & Inkomen, 
Statushouders en Armoede & Schulden kunnen  
meten en vergelijken. De Benchmark geeft actuele 
cijfers van de uitvoering én helpt die te duiden. De 
informatie uit de Benchmark wordt gebruikt voor het 
opstellen van de monitor Sociale Zaken. De monitor 
Sociale Zaken wordt ieder kwartaal opgesteld en  
besproken met de Wethouder.   
 

OVERIG NIEUWS 
 
Het sociaal domein is volop in beweging en het is 
voor onze samenwerking belangrijk om aan te geven 
waar de komende periode ook nog aan gewerkt 
wordt. Denk hierbij aan: 
 

o Er start een onderzoek of een lokaal preven-
tie akkoord in Twenterand haalbaar is, in  
navolging van een nationaal akkoord.  Doel is 
om in samenwerking te werken aan  
verbetering van de gezondheid van onze in-
woners. (zie ook www.loketgezondleven.nl); 
 

o Met het onderwijs werken we aan een 
integraal huisvestingsplan, het beleid voor-
en vroegschoolse educatie wordt uitgebreid 
(de wettelijk verplichte HBO-coach)  en er 
komt een update van de verordening leerlin-
genvervoer. In aanvulling op de verordening 
is de gemeente ook bezig met beleidsregels 
voor leerlingenvervoer; 

 
o In samenwerking met de andere Twentse  

gemeenten is een regiovisie jeugdhulp in de 
maak. Gemeenten streven ernaar om  
duurzaam het jeugdstelsel in te richten,  
zodat gemeenten kwalitatief goede zorg 
(blijven) bieden die aansluit bij behoeften 
van jeugdigen en gezinnen en dat deze zorg 
betaalbaar is en blijft. Regionale samen- 
werking is daarbij nodig voor het  
organiseren van de specialistische jeugdhulp 
die de schaal van een individuele gemeente 
te boven gaat.  

http://www.loketgezondleven.nl/
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De regiovisie zal richting moeten geven aan 
de opdracht voor onze jeugdregio en is 
noodzakelijk voor het vormgeven van de 
inkoop en de uitvoering van de regionale  
opdracht. Tot de zomer zal er met betrokke-
nen de visie worden opgesteld, zodat deze 
na de zomer door de gemeenteraden kan 
worden vastgesteld; 
 

o De aandacht voor de aanpak van zorgfraude 
door gemeenten groeit. Casuïstiek en verha-
len in de media tonen de noodzaak daarvoor 
ondubbelzinnig aan. Ze laten ook zien dat de 
fraude zich in verschillende vormen  
manifesteert. In Twente zijn nadere proces-
afspraken gemaakt om een volgende stap te 
zetten. Gedacht wordt om ook een landelijke 
proeftuin te worden op dit gebied. Lokaal is 
een update van ons beleidsplan Handhaving 
in de maak, die hier ook nader op zal ingaan. 
Het plan komt voor de zomer. 

 

Heeft u vragen hierover of wilt meedenken met 
Thema’s meldt u dan gerust! 

 

 

TENSLOTTE 

Er gebeurt uiteraard nog veel meer rond het sociaal 
domein maar met deze highlights hopen wij u op 
hoofdlijnen bijgepraat te hebben. 
 
Met uw vragen, opmerkingen en vooral uw ideeën 
kunt u terecht bij: transformatie@twenterand.nl 

mailto:transformatie@twenterand.nl

