
In Twenterand willen we dat jong en oud mee kunnen doen in de samenleving, zich kunnen redden en kunnen ontwikkelen. 

Inwoners die dit niet op eigen kracht kunnen, helpen we om de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben.  

Bekijk het volledige plan op www.twenterand.nl/sociaaldomein

Jong en oud doen mee!
De gemeente Twenterand heeft veel taken die jong en oud direct raken. Al deze taken samen noemen we het 

‘sociaal domein’. Er is een nieuw plan voor de periode 2019-2022. Dit plan gaat over allerlei onderwerpen, zoals:

In het plan staan vier thema’s centraal. Per thema hebben we de belangrijkste taken voor 

dit moment bepaald. Daar gaan we de komende vier jaar samen mee aan de slag! 

• Vrijwilligers en mantelzorgers 

• Ondersteuning bij scheiding

• Hulp bij schulden

• Eenzaamheid

• Werken ook als je een beperking hebt

• Hulp bij taalachterstand

• Zelfstandig (thuis)wonen

• Hulp bij het verkrijgen van een inkomen

• Ondersteuning bij psychische problemen

Kortom: zaken die jong en oud raken!

1. Het voorkomen van problemen 

 bij jong en oud

 Met ondersteuning van de eigen omgeving.  

 Jongeren zoeken we op of zijn welkom in 

 de jongereninlopen.

2. Mantelzorgers kunnen blijven mantelzorgen

 Ontlasten en ondersteunen 

 van mantelzorgers. 

3. Het aanbod van activiteiten in de kernen 

 in stand houden met vrijwilligers

 Vrijwilligerswerk opknippen in kleine

 brokjes waardoor het werk laagdrempeliger

 en makkelijker uitvoerbaar wordt. 

4. Welzijn wordt ingezet als middel om 

 de eigen kracht te versterken 

 Uitgaan van wat je zelf kunt, ondersteuning 

 waar nodig.

Omkijken naar elkaar   

1. Een zinvolle daginvulling 

 Stages, leerwerkplekken en passend werk voor

 jongeren en ouderen in een kwetsbare positie.

2. Bieden van passende ondersteuning 

 voor inwoners

 • Veerkrachtige en mobiele inwoners door   

  ondersteuning en slimme combinaties van zorg, 

  welzijn, sport en cultuur.

 • Voorkomen van problemen bij jongeren en 

  volwassenen door betere samenwerking. 

3. Inwoners zijn financieel zelfstandig

 Inwoners in armoede ondersteunen zodat ze 

 stappen kunnen zetten. Kinderen en jongeren 

 mogen niet in armoede leven. 

4. Vergroten van onderwijskansen bij kinderen 

 Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke 

 plek in het onderwijs.

Iedereen doet mee

1. Meer jeugdigen groeien (zo) thuis 

 (mogelijk) op

 Een stabiele thuissituatie voor 

 kinderen en jongeren.

2. Nadelige gevolgen van echtscheidingen 

 voorkomen en beperken

 Begeleiding en zorg voor kinderen,

 partners en hun sociale omgeving.  

3. Inwoners langer zelfstandig laten wonen

 • Mensen na laten denken over hun  

  wooncarrière in de toekomst. 

 • Het bieden en realiseren van passende 

  woningen en voorzieningen. 

 • Een persoonsgerichte aanpak voor 

  mensen met verward gedrag. 

Thuis is het fijn en veilig

1. Passend werk hebben en houden en zelfredzaam zijn

 •   (Kwetsbare) werkzoekenden verbinden aan werkgevers.

 •   Jongeren zorgen financieel voor zichzelf. 

 •   Versterken aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

 •   Stimuleren van ondernemerschap. 

2. Een inclusieve arbeidsmarkt

 Door samenwerking met ondernemers meer 

 inwoners met een beperking aan het werk.

3. Versterken van het platteland

 Ondersteuning bij bedrijfsopvolging en aandacht 

 voor stille armoede in de agrarische sector.

Economisch vitale inwoners

We werken samen voor én met de inwoners, 

maatschappelijke organisaties, kerken, verenigingen, 

ondernemers en andere betrokkenen. Verbinden, 

activeren, doen!

Heeft u zelf ideeën hoe het anders of beter kan? 

We horen het graag!

Het fundament van het plan:

samen maken we het verschil

transformatie@twenterand.nl


