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Voorjaar 2022 

 

STAND VAN ZAKEN 

SOCIAAL DOMEIN  

 
 

 
 

WAT STAAT ER IN DEZE NIEUWSBRIEF? 
 

Graag informeren we u met deze nieuwsbrief over de voortgang van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van 
Twenterand. 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 2019-2023 (de 
nota is met een jaar verlengd) is en wordt ook de 
komende jaren verder vormgegeven 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.  
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DE PLANNEN VOOR HET SOCIAAL DOMEIN IN 
2022 EN VERDER 
 
In de vorige nieuwsbrief is al ingegaan op de  werkzaam-
heden voor 2022. De titel ‘Sociaal gezicht behouden 
met zorgelijk financieel toekomstperspectief’ is helaas 
nog steeds actueel. Als gemeente maken we graag 
transparant waar we aan willen werken. Dit geeft kan-
sen om samen met inwoners en organisaties de krach-
ten op deze thema’s te bundelen. In deze nieuwsbrief 
komen al diverse thema's aan de orde zoals beschermd 
wonen, de vormgeving van een was- en strijkservice, 
laaggeletterdheid, de uitwerking van de Regiovisie 
Jeugdhulp, de inclusieve arbeidsmarkt, het preventieak-
koord, de nieuwe Wet inburgering 2021, vervoer en 
eenzaamheid.  
Daarnaast werken we aan onze belangrijkste lokale be-
leidsnota voor het sociaal domein: de Integrale beleids-
nota Sociaal Domein. Deze loopt eind 2023 af en voor-
dat besloten wordt of deze wordt verlengd of ver-
nieuwd dit jaar, zijn we nu de evaluatie hiervan gestart. 
Ook onze nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt gelijk-
tijdig geëvalueerd. Dit is nu nog een aparte beleidsnota 
maar deze zal opgaan in de nieuwe Integrale Beleids-
nota Sociaal Domein.  Heeft u evaluatiepunten? Laat dit 
dan weten! Mailt u met  transformatie@twente-
rand.nl.  
Andere acties die lopen zijn het integraal huisvestings-
plan onderwijs, de schuldenaanpak, de toekomst van 
het jongerenwerk en actualiteiten zoals de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Voor jeugd en participatie 
plegen we onderhoud aan de regelgeving en (sub)regi-
onaal staan er (voorbereidingen voor) aanbestedingen 
op de rol op het gebied van huishoudelijke ondersteu-
ning, trapliften en doelgroepenvervoer (in 2023). 

Overigens zijn er ook diverse landelijke ontwikkelingen, 
zoals de Hervormingsagenda Jeugdhulp en verwachten 
we nog nadere uitspraken van het nieuwe kabinet op 
sociaal terrein waar we mee aan de slag moeten.  
 
Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en een nieuw 
college is in aantocht 
De prioriteiten voor de komende vier jaar zullen mede 
bepaald worden door het nieuwe college, dat een coa-
litieakkoord zal doen verschijnen. Op het moment van 
schrijven is dit er nog niet. Zodra er nieuws over is dan 
verschijnt dit op onze website www.twenterand.nl.   
Een thema dat de komende jaren zeker terug zal komen 
zijn de zorgelijke gemeentefinanciën. Hoewel 2022 een 
sluitende begroting kent, is het meerjarenbeleid erg 
zorgelijk met tekorten van miljoenen.    
Het college zet daarom – met de gemeenteraad - alle 
zeilen bij voor een financieel gezond Twenterand. Die 
stevige aanpak heet ‘Twenterand Duurzaam Financieel 
Gezond’. Dit traject bestaat uit een belangrijke op-
dracht, namelijk het zoeken naar mogelijkheden om in-
komsten te verhogen, kosten te besparen en uitgaven 
te beperken. Niet uitgesloten is dat ook het sociaal do-
mein te maken krijgt met voorstellen om kosten te be-
sparen. Dit zal invloed hebben op ons beleid en plannen 
voor 2022 en verder. Overigens staan wij – ook los van 
dit traject – als gemeente altijd open voor vernieu-
wende plannen die kosten besparen. Middels onze Sub-
sidieregeling innovatiefonds sociaal domein kunnen wij 
ook vernieuwing stimuleren. In 2022 kunt u een subsi-
die aanvragen uit het Innovatiefonds Sociaal Domein. Er 
zijn twee aanvraagrondes, namelijk van 1 t/m 30 juni en 
van 1 t/m 31 oktober. Per ronde is een budget van € 
25.000,- beschikbaar voor innovatieve oplossingen bin-
nen het sociaal domein. Het gaat dan om dingen beter, 
slimmer, anders en door samenwerking aan te pakken. 
Heeft u een vernieuwend idee passend binnen de doel-
stellingen van het innovatiefonds? Neem contact op 
met één van onze medewerkers voor een check gesprek 
via transformatie@twenterand.nl  en kijk voor meer in-
formatie op onze website: https://www.twente-
rand.nl/innovatiefonds-sociaal-domein. 
 

TWENTSE KOERS 

 
Op 8 december jl. hebben de 17 
bestuurders van de Integrale Sa-
menwerkingsagenda Twente 
unaniem ingestemd met een 
verlenging van vijf jaar voor de 
Integrale Samenwerkings-
agenda Twente (2022-2027). 
Met de verlenging verandert 
ook de naam: de Integrale sa-
menwerkingsagenda Twente 
wordt de Twentse koers.  

mailto:transformatie@twenterand.nl
mailto:transformatie@twenterand.nl
http://www.twenterand.nl/
https://www.twenterand.nl/innovatiefonds-sociaal-domein
https://www.twenterand.nl/innovatiefonds-sociaal-domein
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De Twentse koers is een samenwerking tussen de 14 
Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor 
Menzis, GGD Twente, provincie Overijssel en vele an-
dere partijen op het gebied van zorg en ondersteuning. 
Andere partijen zijn onder meer zorgaanbieders, wel-
zijnsstichtingen, huisartsen, inwonersinitiatieven en 
schuldhulpverleningsorganisaties.    
Doelstelling van de agenda is meer gezonde levensjaren 
voor de Twentse burger. Door integrale en domein 
overstijgende samenwerking verhogen we de kwaliteit 
van leven, zelfredzaamheid en welzijn. Hierbij ligt de na-
druk op (positieve) gezondheid en preventie en daar-
mee het voorkomen van ziekte en zorg. Zo houden we 
de zorg voor iedereen beschikbar, toegankelijk en be-
taalbaar. Themalijnen binnen de agenda zijn: jeugd, 
schulden en armoede, ouderen, psychisch kwetsbaren 
en preventie en gezondheidsbevordering.   
De Twentse koers is een unieke samenwerking over de 
grenzen van wetten en organisaties heen. Er worden 
verbindingen gelegd tussen het medisch en sociaal do-
mein. De samenwerking is niet alleen regionaal een suc-
ces maar krijgt ook landelijk veel aandacht en wordt ge-
zien als een voorbeeld voor andere regio’s.  

 

ACTIEPLAN SAMEN TEGEN EENZAAMHEID   
 
Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem in onze 
samenleving. Meer dan een miljoen Nederlanders voe-
len zich erg eenzaam en dit aantal stijgt. In Twenterand 
willen we eenzaamheid tegengaan. Daarom is het actie-
plan ‘Samen ben je niet alleen’ opgesteld. Hierbij infor-
meren wij u over de voortgang. 

 
Campagne Bewustwording 
Deze campagne is eind 2021 afgerond met een laatste, 
aansprekende uiting rond de feestdagen. Wij hopen dat 
we hiermee een stukje hebben kunnen bijdragen aan 
een toegenomen bewustwording van eenzaamheid on-
der de inwoners van Twenterand en aan vermindering 
van het taboe dat hier nog steeds op rust. 

 

 
 
Uitbreiding coalitie en netwerk 
Ten opzichte van onze vorige nieuwsbrief zijn weer 
enkele nieuwe coalitiepartners toegetreden: Stichting 
De Zonnebloem, Taalpunt en Humanitas.   

 
Pakket Digitaal 
Het Pakket Digitaal, een nieuwe bij de Bibliotheek 
ingekochte activiteit, is opengesteld voor aanmelding. 
Het betreft een individuele training in het gebruik van 
digitale middelen voor ouderen, gericht op het 
onderhouden van contacten zoals beeldbellen en 
Whats-appen. De activiteit behelst een gratis tablet-
uitleen van drie maanden, gedurende welke de lener 
thuis begeleid wordt door speciaal getrainde 
vrijwilligers. Pakket Digitaal richt zich op zelfstandig 
wonende ouderen en wordt vraaggericht aangeboden. 
De inwoner bepaalt wat hij graag wil leren. Hierin 
onderscheidt de activiteit zich van meer klassikale, 
groepsgewijze cursussen die een standaard aanbod 
kennen. 

 
Trainingen signalering 
De ervaring leert dat de eenzame oudere zichzelf niet 
snel bij het Meldpunt Eenzaamheid meldt. Daarom 
verlegt de projectgroep de focus meer naar vrijwilligers 
die bij de mensen over de vloer komen en naar 
professionals in contactberoepen zoals kappers, 
pedicures en schoonheidsspecialisten. Deze komen in 
gesprek met de klant, zijn bij uitstek goede 
signaleerders en kunnen een mooie brugfunctie naar 
het Meldpunt vervullen. In dit licht zijn in mei jl. een 
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aantal Vriezenveense kappers door gecertificeerde 
trainers getraind op ‘’signalering eenzaamheid’’. Dit 
bleek een daverend succes. De workshop werd 
gewaardeerd met een 9. Het is de bedoeling deze 
aanpak verder uit te rollen. Ook zijn in maart vrijwilligers 
van de Zonnebloem Twenterand die huisbezoeken bij 
ouderen afleggen, getraind.   

 
 
Zingeving 
In maart jl. hebben de coalitiepartners Samen tegen 
eenzaamheid een uitnodiging gekregen voor de work-
shop “Doorvragen, durf jij het aan?” Deze training, die 
bedoeld is voor professionals, werd gegeven door ‘’Wil-
lem Hart voor Levensvragen” en was een meer verdie-
pend vervolg op de workshop zingeving van vorig jaar. 
Deze training was gericht op het voeren van het “an-
dere gesprek’’. Deze workshop was snel vol en heeft in-
middels plaatsgevonden. 

 
Nieuw groepsaanbod 
Eerder informeerden wij u over nieuw ingekocht 
groepsaanbod (70+). Helaas verhinderde de lock-down 
van afgelopen winter de start dan wel de voortzetting 
van deze nieuwe activiteiten. Inmiddels is de werving 
hiervoor weer opgestart of lopen de activiteiten weer. 
Nog even op een rij:  

• De Actieve Ontmoeting (Zorgsaam Twente-
rand), gericht op het bevorderen van een ge-
zonde leefstijl en sociaal contact bij ouderen 
door samen te koken en samen te eten; 

• Omgaan met rouw en verlies (Evenmens en 
Avedan), gericht op hulp bij het verwerken van 

een verlies, het op een rij zetten van gedachten 
en het zetten van nieuwe stappen in het leven; 

• Grip en Glans (Impluz), gericht op het activeren 
van positief zelfmanagement van ouderen. 

 
Betrekken van de doelgroep ouderen  
In de aanpak van eenzaamheid is het betrekken van ou-
deren essentieel. In 2021 bleek dat de directe respons 
vanuit de doelgroep minimaal is. Hier is een pr actieve 
aanpak voor nodig. In het voorjaar is daarom (weer) 
contact gezocht met het PCOB Den Ham. In het najaar 
2022 vindt er een eerste contact plaats. Doel is uitleg te 
geven over het project en input op te halen vanuit de 
doelgroep ouderen. 

 

PREVENTIEAKKOORD 

 
Het ondertekenmoment van ons lokale preventieak-
koord komt steeds dichterbij! Samen met meer dan 40 
partners (sportclubs, onderwijsinstellingen, welzijnsin-
stellingen, huisartsen, fysiotherapeuten, regionale part-
ners, zorginstellingen en inwoners) hebben we de afge-
lopen maanden in Twenterand gewerkt aan een breed 
gedragen preventieakkoord.  
Het lokaal preventieakkoord beschrijft thema’s waar wij 
als Twenteranders preventief mee aan de slag willen. 
De thema’s genotsmiddelen, overgewicht, armoede & 
financiële problematiek en eenzaamheid vormen in 
Twenterand de focus. Tijdens de bijeenkomsten heb-
ben we samen met de partners per thema ambities ge-
formuleerd en acties bedacht waarmee we de ambities 
gaan behalen. Door de multidisciplinaire samenstelling 
van de themawerkgroepen en een continu proces van 
afstemming en overleg, is het preventieakkoord ge-
schreven en ondersteund door partners die een breed 
aspect van de samenleving vertegenwoordigen. 27 juni 
is de laatste inhoudelijke bijeenkomst en dan volgt na 
de zomervakantie het ondertekenmoment. We zijn 
trots op het actieve netwerk dat heeft meegewerkt aan 
het preventieakkoord: samen behalen we onze ambi-
ties! 
Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst van 27 juni en 
meedenken over acties bij de thema’s? Meld u dan bij 
g.visser@twenterand.nl. 

 

FIRST AIDDD 

 

 
 
Reguliere voorlichtingen over drank- en drugsgebruik 
richten zich doorgaans op het ontmoedigen ervan. 3 
Twenterandse inwoners denken dat dit beter kan en 
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dienden een plan in bij de gemeente, genaamd First 
AIDDD. De voorlichting vanuit First AIDDD spitst zich 
niet alleen maar toe op de werking en risico’s van drank- 
en drugsgebruik, maar laat ook zien hoe je ‘veilig’ kan 
experimenteren. Dit doen ze bijvoorbeeld door de inzet 
van 3D-brillen die de waarneming van verschillende 
drugs nabootsen. Ook middels spel, en dus het interac-
tief bezig zijn met de leerlingen, zorgen ze ervoor dat de 
kennis rondom drank- en drugsgebruik bij de leerlingen 
wordt vergroot.   
Naast voorlichting op scholen legt First AIDDD een 
drugskaart aan waar jongeren, ouders en professionals 
informatie vinden over drugs en wat je kan doen bij 
middelenmisbruik. De kaart is middels bovenstaande 
QR-code te raadplegen.   
First AIDDD start na de zomervakantie in de groepen 8 
op de basisscholen in Twenterand. First AIDDD bena-
dert zelf de scholen en de gemeenten biedt het eerste 
jaar financiële ondersteuning. 

 

HUIS VAN HERSTEL 

 
Het Huis van Herstel is 
een partnerschap van 
de Penitentiaire In-
richting Almelo, de 
drie reclasseringsorga-
nisaties (3RO) en de 
veertien Twentse ge-

meenten. In het Huis van Herstel in Almelo verblijven 
maximaal 29 mannen in de laatste fase van hun deten-
tie, waarna ze uitstromen in de regio Twente. Zij werken 
aan een veilige terugkeer naar de samenleving en een 
delict vrije toekomst.  
Een aantal gedetineerde burgers die uitstromen in 
Twente kent verschillende problemen die met elkaar sa-
menhangen, bijvoorbeeld een lichte verstandelijke be-
perking, verslavingsproblematiek, psychische klachten 
en/of praktische problemen. Het Huis van Herstel is een 
project van vijf jaar en richt zich vooral op zorg en bege-
leiding ten aanzien van deze problematiek van de deel-
nemers.  
Op dit moment zit één persoon in het Huis van Herstel 
vanuit gemeente Twenterand en zijn de 
procesmanagers van de gemeente betrokken. Het doel 
is om dat de gedetineerde op een goede manier terug 
kan keren naar de gemeente. Dit doen de 
procesmanagers door maatwerk toe te passen, zoals 
het reeds opstarten van bewindvoering, het regelen van 
werk en invullen van vrije tijd.   

 

SAMEN DIGI-TAAL 

 
In november 2021 
zijn 18 gezinnen als 
pilotgroep in de 

gemeente Twenterand met het project Samen Digi-
TAAL begonnen. De gezinnen hebben iPads in bruikleen 
gekregen, waarop educatieve (taal)apps staan die 
maandelijks worden vernieuwd.   
Via de apps kunnen ouders spelenderwijs 20 weken met 
hun kind taal oefenen. Ouders worden hierbij 
ondersteund en krijgen begeleiding vanuit de 
bibliotheek. De bibliotheek maakt onderdeel uit van een 
werkgroep met lokale partners. Hierbij zetten de 
gemeente, de bibliotheek, de kinderopvang en de 
basisscholen zich in om te werken aan een gezamenlijk 
doel: taalachterstanden bij jonge kinderen voorkomen 
en de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken.   

 
Spelenderwijs en enthousiaste gezinnen  
Op de iPads die gezinnen in bruikleen hebben gekregen 
staan educatieve spellen en digitale voorleesboeken. 
Ook horen fysieke prentenboeken bij het programma 
Samen Digi-TAAL. De thema’s op de iPad sluiten aan bij 
de thema’s die het kind op de opvang of op school 
tegenkomt. Door alles op elkaar af te stemmen ontstaat 
een doorlopend programma. Zo werkt het kind 
spelenderwijs aan taal, niet alleen op de opvang of op 
school, maar juist ook thuis. De pilot past dan ook goed 
bij de Twenterandse aanpak van laaggeletterdheid.   

 
Meer informatie  
De eerste ervaringen zijn erg positief. De werkgroep 
kijkt dan ook uit naar de resultaten vanuit de evaluatie 
bij deze pilotgroep. Meer informatie over dit project bij 
Anne-Léne van Schie (Onderwijsadviseur Jonge Kind 
gemeente Twenterand) en Ria van der Wielen 
(Bibliotheek Twenterand). Ze zijn te bereiken via 
transformatie@twenterand.nl. 

 
VERANDEROPGAVE INBURGERING GEMEENTE 
TWENTERAND 
 
De nieuwe Wet inburgering 2021 (=Wi2021) is op 1 
januari 2022 in werking getreden. Het doel van de Wet 
inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel 
mogelijk meedoen in Nederland en dat ze daarnaast zo 
snel mogelijk werk vinden. 
 
Inburgeren via 3 nieuwe leerroutes 
Er zijn 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren: 

• De B1 route: een route voor taal en 
(vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen 
spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de 
Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen 
zij meedoen door (vrijwilligers)werk. 

• De onderwijsroute: een route vooral voor 
jongeren. Zij leren de Nederlandse taal op 
niveau B1 of hoger. Ook worden zij dan 
voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of 
universitaire opleiding. 

mailto:transformatie@twenterand.nl


6 
 

• De zelfredzaamheidsroute (Z-route): een route 
voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 
en 2 te moeilijk is. Zij leren de Nederlandse taal 
op een lager niveau (A1-niveau). Deze mensen 
worden voorbereid (op een eenvoudige 
manier) om mee te doen in de Nederlandse 
samenleving. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk om statushouders 
een sluitend inburgeringsaanbod te doen. 
 
Samenwerking 
Dankzij de goede samenwerking in Twents en WT4-
verband is de gemeente Twenterand klaar om 
daadwerkelijke uitvoering aan haar regiefunctie in deze 
te geven.  De belangrijkste gebeurtenissen in het eerste 
kwartaal zijn geweest dat zowel de aanbesteding op het 
gebied van de B1-taalcursus als voor de taalcomponent 
van de Z-route succesvol zijn afgerond.  Voor de B1-
taalcursus zijn er vijf aanbieders voor Twenterand. Door 
dit grote aanbod is onze gemeente beter in staat om 
een passend aanbod voor de nieuwe Twenterander 
vinden. Betreffende de taalcomponent van de Z-route 
heeft Bharosa Taaluiting B.V. de aanbesteding in WT4-
verband gegund gekregen.   

 

 
 
Uitdagingen  
In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat er te weinig 
rijksgelden waren om de Onderwijsroute te financieren. 
Dankzij o.a. Twents protest zijn er vanuit rijkswege 
incidentele middelen aan de gemeenten toegekend, 
waardoor de onderwijsroute alsnog gefinancierd kan 
worden.   
Vanwege deze extra middelen is de Twentse 
aanbesteding opnieuw opgestart. Wij verwachten dat 
er rond 1 september 2022 afspraken liggen met Saxion 
en het ROC om invulling te geven aan de onderwijsroute 
in Twente. Het voorgaande houdt wel in dat er tot 1 
september geen mogelijkheden zijn om nieuwe 
Twenteranders aan te melden voor de onderwijsroute.   

 
Partners voor de gemeente Twenterand                                                                                                  
Bij de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel 
blijft Vluchtelingenwerk een belangrijke partner. Zo 
zullen zij in samenwerking met St. Zorgsaam aan het 
participatiedeel van de Z-route werken. Voor de B1-
taalroute zijn onze partners: ROC, Windesheim, 
Taalswitch, Saxion en het Budak College. Voor de 
taalcomponent van de Z-route is, zoals bovengenoemd, 
Bharosa Taaluiting B.V. onze partner. 
 

EENMALIGE ENERGIETOESLAG 2022 
 
Per april 2022 kunnen huishoudens met een laag inko-
men (tot 120 % van de bijstandsnorm) in Twenterand 
de eenmalige energietoeslag krijgen. De toeslag is be-
doeld om de gestegen energiekosten in 2022 te com-
penseren. Per huishouden is maximaal één toeslag mo-
gelijk.   
Huishoudens waarvan we weten dat ze een inkomen 
hebben tot maximaal 120 % van de bijstandsnorm en 
waarvan we actuele gegevens hebben over het reke-
ningnummer, hebben de toeslag in de tweede helft van 
april automatisch op hun rekening gekregen. Dit zijn 
mensen die maandelijks algemene of bijzondere bij-
stand ontvangen.   
Huishoudens die de energietoeslag in april niet automa-
tisch hebben gekregen maar wel in aanmerking voor de 
toeslag denken te komen, kunnen deze vanaf mei 2022 
zelf aanvragen. Dit kan via een online aanvraagformulier 
op de website www.twenterand.nl of via een papieren 
aanvraagformulier. De papieren aanvraagformulieren 
zijn te krijgen bij het gemeentehuis en de ZorgInforma-
tiePunten. Aanvragen kan tot en met 31 december 
2022. 
 

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT 
 

Er wordt hard gewerkt in de gemeente Twenterand aan 
een inclusieve arbeidsmarkt. We boeken mooie 
resultaten. Zo is de gemeente Twenterand zelf als 
werkgever wederom op de hoogste trede geëindigd bij 
de Prestatieladder socialer ondernemen. De gemeente 
Twenterand bewijst hiermee dat zij meer dan 
gemiddeld een sociale werkgever is voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal mensen 
met een bijstandsuitkering daalt nog steeds en het 
aantal loonkostensubsidies voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt neemt toe. Vanuit het rijk 
worden we hiervoor per 2022 eindelijk financieel 
beloond. Wilt u de voortgangsrapportage inclusieve 
arbeidsmarkt gemeente Twenterand lezen? Kijk op: 
https://voortgangsrapportage inclusieve arbeidsmarkt 
 

WOONPLAATSBEGINSEL 
 
Op basis van de Wet woonplaatsbeginsel wordt bepaald 
welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg 
aan een jeugdige. Met ingang van 1-1-2022 is er een 
wijziging in deze wet opgetreden waardoor de 
beoordeling op andere wijze verloopt. De wijziging 
moest ook toegepast worden op onze huidige 
jeugdcliënten. De implementatie van deze Wet 
wijziging woonplaatsbeginsel ligt inmiddels grotendeels 
achter ons en we hebben nog te maken met wat laatste 
open eindjes. Voornamelijk de backoffice sociaal 
domein is erg druk geweest om de implementatie van 
deze wetswijziging zo goed mogelijk te laten verlopen. 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Twenterand&id=d7293a0b-5cab-4993-8b8c-a6c0af2fc885
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Er zijn inmiddels 89 jeugdigen overgedragen naar 
andere gemeenten en de gemeente Twenterand heeft 
tot op heden 21 jeugdigen ontvangen. Nadat de 
implementatie volledig is afgerond kan ook het 
financiële effect van deze wetswijziging in kaart 
gebracht worden. 
 

REGIOVISIE JEUGDHULP TWENTE 
 
Op 15 februari 2022 is de Regiovisie Jeugdhulp Twente 
vastgesteld door de raad van de gemeente Twenterand. 
In de Regiovisie staat hoe aanbieders, professionals, 
betrokken inwoners en gemeenten in de komende 
jaren vanuit samenwerking de jeugdhulp willen 
organiseren.  Het doel van de samenwerking is dat 
iedere jeugdige in Twente een toekomstperspectief 
heeft om naar uit te kijken. De samenwerking is 
vastgelegd aan de hand van 8 leidende principes:  
1. De jeugdige in zijn/haar omgeving staat centraal.  
2. Normaliseren is uitgangspunt.  
3. Ondersteuning zo licht en zo nabij als mogelijk, zo 
zwaar en specialistisch als nodig.  
4. Thuis, tenzij… 
5. In Twente kennen we een overzichtelijk 
zorglandschap, effectief en beheersbaar.  
6. In Twente werken wij zonder wachtlijsten. 
7. Wij investeren in blijvend leren en verbeteren, data 
gedreven.  
8. Het stelsel van jeugdhulp is duurzaam en betaalbaar.   
Momenteel wordt de regiovisie uitgewerkt middels de 
strategische inkoop voor jeugd en een meerjarige 
samenwerkingsagenda.  Voor meer informatie, kijk op 
Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente - Samen14 
    

 
 

JEUGDBESCHERMINGSTAFELS  
 
Om de veiligheid van kinderen zo snel mogelijk te gaan 
waarborgen is er in 2019 een regionale werkwijze 
ontwikkeld, genaamd de jeugdbeschermingstafels. 
Tijdens de jeugdbeschermingstafels gaan professionals 
mét het gezin of gezinsleden in gesprek. Afgelopen 
periode is geconcludeerd dat de 
jeugdbeschermingstafels van meerwaarde zijn. 
Allereerst is het gezamenlijk in gesprek gaan met de 
betrokken instellingen en de jeugdige en zijn ouders 
een grote meerwaarde. Daarnaast zorgen de 
jeugdbeschermingstafels voor een eenduidige en 
betere samenwerking tussen professionals binnen de 
jeugdbeschermingsketen.   Meer informatie vindt u op 
https://www.samen14.nl/twentse-
transformatie/1497516.aspx. 
 

 
 

POH JGGZ   
 
Steeds vaker worden de praktijkondersteuners jeugd bij 
de huisartsen gevonden voor en door jeugdigen met 
(lichte) psychische problematiek. Deze 
praktijkondersteuners noemen we 
praktijkondersteuners huisarts voor jeugd-GGZ (POH 
JGGZ). Samen met de praktijkondersteuners is gekeken 
waar de forse stijging vandaan komt. Er is 
geconcludeerd dat er onder andere een relatie is tussen 
corona en de stijging van het aantal casussen wat 
aangemeld is. Er is momenteel twee keer extra geld 
beschikbaar gesteld om deze jongeren te kunnen 
helpen binnen de gemeente. Hiernaast wordt 
onderzocht of er een mogelijke algehele stijging is. 
Optimale samenwerking met huisartsen en andere 
verwijzers vinden we belangrijk. Hiervoor is recent een 
nieuwe coördinator externe verwijzers aangesteld. 
 

DOORCENTRALISATIE BESCHERMD WONEN EN 
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 
 
Beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang 
(MO) zijn sinds 2015 taken voor de gemeente (Wmo 
2015). Op basis van landelijke afspraken lag de verant-
woordelijk en de uitvoering hiervan bij de centrumge-
meenten. Voor de regio Almelo, Hellendoorn, Rijssen-
Holten, Tubbergen, Wierden en Twenterand is Almelo 
de centrumgemeente.   
Het Rijk is per 1 januari 2022 een traject gestart om de 
verantwoordelijkheid voor BW bij alle gemeenten af-
zonderlijk te leggen. Dit past in de beweging dat men-
sen dichter bij huis moeten worden opgevangen. In de 
eigen gemeente, in de eigen wijk en waar mogelijk in 
hun eigen huis. Het geld dat de centrumgemeenten 
voor BW krijgen wordt daarbij in een periode van 10 jaar 
(waarschijnlijk vanaf 2024) herverdeeld en toebedeeld 
aan alle gemeenten afzonderlijk. Ditzelfde traject wordt 
mogelijk later ook voor MO doorlopen maar hierover 
heeft het Rijk nog geen besluit genomen.   
Ter vervanging van de landelijke bestuurlijke afspraken 
heeft de VNG de Norm voor Opdrachtgeverschap BW 
en MO vastgesteld. Hierin is geregeld dat er een vorm 
van regionale samenwerking voor BW moet blijven. Dit 
omdat BW een gespecialiseerde vorm van zorg betreft 
die voor een gemeente lastig alleen te organiseren is. 

https://www.samen14.nl/samenwerkingsagenda-jeugdhulp-twente/samenwerkingsagenda+jeugdhulp+twente/default.aspx
https://www.samen14.nl/twentse-transformatie/1497516.aspx
https://www.samen14.nl/twentse-transformatie/1497516.aspx
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Gevolg van deze landelijke besluitvorming is dat we sa-
men met de andere gemeenten in de regio onze samen-
werkingsafspraken op een nieuwe manier moeten vast-
leggen.  
In onze regio kiezen we ervoor om de huidige werkwijze 
met Almelo als centrumgemeente voort te zetten, 
omdat dit de meeste continuïteit voor de kwetsbare 
doelgroep biedt. In de eerste maanden van 2022 
hebben alle betrokken gemeenteraden de colleges 
toestemming gegeven om per 1 januari 2022 voor de 
duur van vijf jaar een centrumgemeenteregeling aan te 
gaan. 
 

INFORMATIEBIJEENKOMST WAS- EN 
STRIJKSERVICE 

 
Gemeente Twenterand wordt, net als vele gemeenten, 
geconfronteerd met oplopende kosten binnen de Wmo 
door vergrijzing en de invoering van het abonnements-
tarief. Dit effect wordt met name gezien bij huishoude-
lijke ondersteuning (HO), maar ook bij andere voorzie-
ningen zoals wonen.   
Een manier om grip op de kosten te houden en HO toe-
komstbestendig te maken is de was- en strijktaken die 
onderdeel uitmaken van de module wasverzorging, één 
van de taken binnen de HO, uit de maatwerkvoorziening 
te halen en deze als algemene voorziening aan de inwo-
ners aan te bieden via een was- en strijkservice. Dit be-
tekent dat de was niet langer thuis gewassen wordt 
door de vaste eigen hulp. Bij een was- en strijkservice 
als algemene voorziening wordt de was thuis opge-
haald, op een centraal punt gewassen en weer thuis 
schoon afgeleverd. De nieuwe was- en strijkservice gaat 
1 juli 2022 van start.  
Op woensdag 11 mei vonden op het gemeentehuis 
twee informatiebijeenkomsten plaats over de was- en 
strijkservice. Na een welkomstwoord door wethouder 
Mark Paters ontvingen cliënten en diens mantelzorgers 
informatie over de nieuwe voorziening die per 1 juli 
beschikbaar is. Ook was er ruimte om vragen te stellen. 
Met bijna 50 deelnemers kijken we terug op twee 
geslaagde bijeenkomsten. 

 
AUTOMAATJE TWENTERAND 
 
De vrijwillige vervoersservice AutoMaatje kende 
afgelopen winter een onvermijdelijke terugval in het 
vervoer ten gevolge van de corona lock-down. Gelukkig 
zit de dienstverlening nu weer ‘’in de lift’’. In het vierde 
kwartaal van 2021 zijn er 211 ritten verzorgd, in het 
eerste kwartaal van 2022 alweer 288 ritten. Als deze 
stijgende lijn zich doorzet komt Automaatje aan het 
einde van dit jaar boven de 1.000 ritten uit. De 
bestemmingen van de ritten verschuiven van medisch 
gerelateerde ritten naar meer sociale bestemmingen, 
zoals familiebezoeken. Door de gestegen 

brandstofprijzen is de kilometervergoeding voor de 
vrijwillige chauffeurs onlangs verhoogd naar € 0,35 
p.km. 

 
 

 
GRATIS MONDKAPJES EN ZELFTESTEN 
 
De acute coronacrisis is voorbij, maar toch moeten we 
alert blijven. Daarom brengen wij het volgende onder 
uw aandacht. Vanaf februari 2022 verstrekt de 
gemeente gratis mondkapjes en corona zelftesten aan 
mensen met een laag inkomen. De gemeente doet de 
verspreiding via aan aantal organisaties als Manna, 
Power en het Diaconaal Platform Twenterand (DPT). Als 
er nog andere organisaties zijn die behoefte hebben aan 
mondkapjes en/of zelftesten voor Twenterandse 
minima dan kunnen deze zich melden bij de gemeente. 
 
Colofon 
Dit is een uitgave van de gemeente Twenterand. Met al 
uw vragen over deze nieuwsbrief kunt u contact met 
ons opnemen via transformatie@twenterand.nl of via 
ons algemene nummer 0546-84084. 



9 
 

 


