
1 
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STAND VAN ZAKEN 

SOCIAAL DOMEIN  

 

 
 

                        

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 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 de ontwikkelingen 
binnen de twee deelprogramma’s ‘Versterken 
voorliggend veld’ en ‘Iedereen doet mee’, en diverse 

andere ontwikkelingen met betrekking tot 
verschillende onderwerpen in het sociaal domein. De 
inhoudsopgave van deze nieuwsbrief ziet er als volgt 
uit:  
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Kort nieuws & prioriteiten 2020 
 
Interactieve opgaves 2020: alleen samen maken we 
het verschil! 

Gemeente Twenterand heeft veel taken die jong en 
oud raken. Dit doen, kunnen én willen we niet alleen. 
We werken samen voor én met de inwoners, 
maatschappelijke organisaties, kerken, verenigingen, 
ondernemers en andere betrokkenen. We willen juist 
met de kennis en ervaring die zij in huis hebben het 
sociaal domein nog verder verbeteren. We betrekken 
zelf actief bij opgaves externen, maar we willen het 
voor externe organisaties makkelijker maken ook zelf 
aan te sluiten bij een opgave. 

Evenals vorig jaar beschrijven we in deze nieuwsbrief 
de zaken waar we dit jaar met prioriteit aan willen 
werken en waar u samen met de uitvoerende 
betrokkenen én ons als gemeente aan mee kunt 
doen.  Dit was ook een tip uit het visitatietraject in het 
sociaal domein waar wij aan meededen als 
Twenterand (zie ook vorige nieuwsbrief). 
 
Op de laatste pagina vindt u een poster met de 
belangrijkste acties 2020 waar we aan zullen werken 
in 2020 en 2021. Dit betreft een doorsnede van al het 
vele wat (al) gebeurt in het sociaal domein in 
Twenterand. 
 
Dit overzicht plaatsen wij ook op de website.  

Heeft u ideeën over deze thema’s en/of wilt u 
meedoen, meldt u zich dan via 
transformatie@twenterand.nl  
 
Samen maken we 
de plannen 
namelijk beter!! 
 

 

 

 
 
Soweco 
 
Ondertussen wordt ook met veel inzet en 
zorgvuldigheid door de betrokkenen gewerkt aan de 
omvorming van de sociale werkvoorziening (Soweco), 
samen met de 5 andere sub-regio-gemeenten.  Er is 
nu recent een lokaal plan verschenen – m.b.t. hoe 
Twenterand dit wil aanpakken - dat betrokken kan 
worden bij de besluitvorming door de Raad. Voor 

 

 

Twenterand laat sociale gezicht 
zien tijdens Corona 

 

De Corona-situatie betekent veel voor 
onze inwoners en organisaties in de 

gemeente. 

Wij hebben gemerkt dat inwoners naar 
elkaar omzien en dat organisaties hun 

uiterste best doen om opvolging te geven 
aan de diverse richtlijnen, door 

bijvoorbeeld activiteiten aan te passen en 
deze door te zetten waar mogelijk.  Te 

veel om op te noemen! 

ONZE GROTE WAARDERING HIERVOOR!!!  
De sociale kracht van onze gemeente 

blijkt prima in orde! 

Deze nieuwsbrief gaat niet in op alle 
voorbeelden, regelingen en de stand van 

zaken rond de Corona-situatie. De 
dynamiek en detaillering is te groot voor 

deze nieuwsbrief. 

 

https://www.twenterand.nl/sociaal-domein-twenterand-2019-2022
mailto:transformatie@twenterand.nl
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meer informatie verwijzen wij naar de raadsstukken 
op de website (juni 2020). 
 

Beschermd wonen 

Gezien de nieuwe taak beschermd wonen die van de 
centrumgemeenten naar (alle) gemeenten gaat per 
2022, wordt in de sub-regio een plan ontwikkeld voor 
de doordecentralisatie.  Dit concept-plan wordt eerst 
naar de adviesraden in de sub-regio gestuurd voor 
advies. Daarna moet deze vastgesteld worden door 
alle 6 colleges in de sub-regio en gaat het ter info naar 
de raad. Helaas zijn er nog veel onzekerheden rond dit 
thema zowel financieel (verdeelmodel) en inhoudelijk 
(De Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt ook per 2021 
klanten met psychische klachten). Wanneer het plan 
gereed is komen wij hier uitgebreider op terug.  

 

Deelprogramma 1: ‘Versterken voorliggend  
Veld’  
 
Opgave effectiviteit voorliggend veld 
Met de transformatie in het sociaal domein willen we 
onder andere dat het voorliggend veld beter wordt 
benut. We zien dat dit steeds vaker gebeurt. Omdat 
de rol van het voorliggend veld steeds groter wordt 
en we onze middelen doelmatig willen inzetten, 
kijken we in 2020 hoe we meer zicht kunnen krijgen 
op de effecten (outcome) van ondersteuning in het 
voorliggend veld. Dit sluit ook aan bij de aanbeveling 
van de VNG-visitatiecommissie om meer 
datagestuurd te werken.  
 
Voor deze opgave werken we aan twee onderdelen: 

1. Inzicht in het rendement van het voorliggend 
veld: in hoeverre verdienen de uitgaven in 
het voorliggend veld zich terug? 

2. Inzicht in het effect van ondersteuning in het 
voorliggend veld voor inwoners. Wat is voor 
inwoners de meerwaarde van de ontvangen 
ondersteuning in relatie tot de hulpvraag? 

 
Voor beide onderdelen werken we uiteraard nauw 
samen met betrokken maatschappelijke organisaties. 
 
 

Deel 1: Financieel effect uitgaven voorliggend veld 
Voor de transformatie in het sociaal domein zijn we 
de afgelopen jaren bezig geweest met diverse 
vernieuwende projecten. We laten momenteel van 
het gezinswerk een Social Return on Investment 
(SROI)-analyse maken om meer inzicht te krijgen in de 
baten (zowel financieel als maatschappelijk) in relatie 
tot de kosten van deze ondersteuning. Er is gekozen 
voor het gezinswerk omdat de vraag hiernaar 
momenteel groter is dan het aanbod. We overwegen 
daarom dit terug te laten komen bij de 
programmabegroting. Een SROI kan helpen de keuze 
te maken over wel of geen uitbreiding van het 
gezinswerk. Bij de uitvoering van de SROI betrekken 
we ook de cliënten van het gezinswerk zelf, om een 
volledig beeld te krijgen. 
Los van de uitkomsten voor het gezinswerk, leert deze 
werkwijze ons ook veel over hoe we bij andere 
projecten effecten inzichtelijk kunnen maken.  
 
Deel 2: Effectiviteit inzet voorliggend veld  
Deel 2 van de analyse is gericht op het maken van 
afspraken met maatschappelijke organisaties over het 
gebruik van een specifiek meetinstrument waarmee 
we meer zicht krijgen op de effecten van ingezette 
dienstverlening. Ook willen we meer inzicht in 
hoeverre we een verband kunnen leggen tussen inzet 
in het voorliggend veld 
en (evt. mindere) inzet 
van geïndiceerde zorg. 
In hoeverre is er 
dankzij vrij 
toegankelijke 
ondersteuning geen 
geïndiceerde 
ondersteuning meer 
nodig? Of wordt er 
minder of later 
geïndiceerde zorg 
ingezet? Dit gaat dus 
verder dan data over 
resultaten zoals het 
aantal bereikte 
inwoners of type hulpvragen. De verwachting is dat 
we in de tweede helft van 2020 starten met dit 
onderdeel. 
 
Eenzaamheid  
Na het opstellen van een actieplan is er in het najaar 
van 2019 met diverse partijen een eerste coalitie 
gevormd om samen eenzaamheid in Twenterand aan 
te kunnen pakken. 22 Partijen uit het werkveld van 
zorg en welzijn sloten zich als eersten bij deze coalitie 
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aan maar de bedoeling is om dit aantal voortdurend 
te laten toenemen. Men denkt met name aan de 
ondernemers. De gezamenlijke ondertekening door 
alle coalitiepartners van het actieplan ‘’Samen ben je 
niet alleen’’, vond op 30 januari jl. plaats.  

De opstart van de uitvoering, met de werkgroepen 
‘’Bewustwording’’, ‘’Signalering’’ en 
‘’Doorverwijzing’’, kon helaas niet doorgaan. De 
corona-crisis gooide ook hier roet in het eten en de 
eerste aandacht ging uit naar directe ondersteuning. 
Dit resulteerde eind maart in de huis-aan-huis 
verspreide ‘zonnebloem-kaart’ met belangrijke lokale 
en nationale telefoonnummers (zie kader). Doel 
hiervan was om elk huishouden snel te informeren 
waar het terecht kan met vragen en om signalen van 
o.a. eenzaamheid tijdig op te vangen. Ook werd het 
Meldpunt Eenzaamheid extra gepromoot en werd de 
website www.help-me.nu wat gebruiksvriendelijker 
gemaakt. 

Via o.a. cliëntondersteuners kreeg de projectleiding 
signalen dat er, naast de al gesignaleerde 
eenzaamheid, t.g.v. corona ‘nieuwe’ eenzaamheid 
ontstond; een reden des te meer om door te gaan! 
Men koos voor een aangepaste aanpak. Onder de 
coalitiepartners werd in de maand mei een 
inventarisatie uitgezet, waarbij elke partij, op basis 
van zijn expertise en invalshoek, gevraagd werd met 
voorstellen te komen. De projectleiding hoopt binnen 
enkele weken een groslijst te hebben waarmee zij 
verder aan de slag kan.  

Tenslotte: de projectleiding van Twenterand is 
inmiddels aangesloten op het landelijke 
actieprogramma ‘’Eén tegen eenzaamheid’’ 
(www.eentegeneenzaamheid.nl). Dit resulteert in 
kosteloze, lokale ondersteuning door een 
gespecialiseerde adviseur van het Ministerie van VWS 
en uitnodigingen voor diverse landelijke online-
inspiratiebijeenkomsten. Hier worden al de nodige 
vruchten van geplukt! 

 

 

 

Deelprogramma 2: ‘Iedereen doet mee’ 

Hieronder geven we een update over de belangrijkste 
opgaves binnen deelprogramma 2: de aanpak van 
schuldenproblematiek en het vergroten van 
onderwijskansen. 
 
Agenda schuldenaanpak  
Het college van B&W heeft op 12 mei 2020 de agenda 
schuldenaanpak voor Twenterand vastgesteld. In 
deze agenda geeft het college aan hoe de komende 
jaren de schuldenproblematiek onder de inwoners 
wordt bestreden. Het bestrijden van (het ontstaan 
van) schulden is belangrijk. Het hebben van schulden 
zorgt voor stress en andere problemen. Omdat door 
de coronacrisis alleen maar meer mensen in de 
financiële problemen zijn gekomen is de noodzaak 
van een goede schuldenbestrijding nog belangrijker 
geworden.  
Mensen komen door diverse oorzaken in de schulden. 
Vervelende gebeurtenissen als een scheiding of het 
verlies van werk vormen vaak de directe aanleiding. 
De gemeente kan de schuldenproblematiek niet in 
haar eentje oplossen. Daarom is de agenda 
schuldenaanpak opgesteld na intensief overleg met 
de maatschappelijke partners op het gebied van 
armoede- en schuldenbestrijding.  

Centraal in de nieuwe agenda staan het voorkomen 
van schulden (preventie), vroegsignalering, 
investeren in onderwijs en intensievere 
samenwerking met netwerkpartners, onder andere 
met beschermingsbewindvoerders.  

Belangrijk onderdeel van de agenda is dat de 
gemeente met ingang van 1 juni 2020 een 

http://www.help-me.nu/
http://www.eentegeneenzaamheid.nl/
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armoedepreventie regisseur heeft. De armoede 
preventieregisseur is in dienst van Incluzio uitvoering 
(voorheen Radar uitvoering) en werkt nauw samen 
met het Scheidingspunt Twenterand. De armoede 
preventieregisseur moet voorkomen dat mensen 
door het mislopen van voorzieningen in de financiële 
problemen komen. Daarnaast zorgt de armoede 
preventieregisseur voor betere verbindingen in het 
netwerk van schulden- en armoedebestrijding. De 
armoede preventieregisseur is bereikbaar via Incluzio 
en het gemeentelijk Meldpunt Schulden (via 
telefoonnr. 0546-840 840).  

 

 
Voortgang onderwijsagenda & voorschoolse 
educatie 
 
Nieuwe subsidieregeling en kwaliteitskader 
peuteropvang en voorschoolse educatie (VE) 

Met ingang van 1 augustus 2020 is er sprake van een 
wettelijke urenuitbreiding van voorschoolse educatie 
(VE) van 10 naar 16 uur per week.  De wetgever wil 
hiermee bereiken dat de VE nog effectiever wordt en 
ieder kind met dezelfde mogelijkheden op de 
basisschool begint. De gemeente heeft ruime criteria 
opgesteld wanneer peuters op indicatie van de GGD 
in aanmerking komen voor VE (doelgroeppeuters). 
Uitkomst van een analyse is dat 90 % van de peuters 
in Twenterand naar een vorm van kinderopvang gaat 
(geregistreerd kindcentrum of gastouder). Dit is gelijk 
aan het landelijke gemiddelde.   

Naar aanleiding van het advies van Bureau Buitenhek 
en in overleg met de kinderopvangorganisaties heeft 
het college op 2 juni 2020 een nieuwe concept 
subsidieregeling en kwaliteitskader vastgesteld.  
Volgens de nieuwe regeling blijft de gemeente 
werken met gemengde groepen van doelgroep- en 
niet doelgroeppeuters. Hiermee willen we 
afzondering zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast 
wordt met de wettelijke VE-urenuitbreiding het 
reguliere peuteropvangaanbod uitgebreid van 6 naar 
8 uur per week. Om de kwaliteit van de peuteropvang 
en de VE te waarborgen wordt het kwaliteitskader 

aangescherpt met onder meer een verplichte 
nulmeting en meer periodieke overleggen.  

 

 
 
 
POH-jGGZ  nu via Mediant 
 

Huisartsen en de gemeente Twenterand werken o.a. 

samen op het gebied van jeugdhulp. Dit doen we door 
middel van de praktijkondersteuners van huisartsen 
(POH) op het gebied van geestelijke gezondheid voor 
jeugd (jeugd GGZ). POH-ers jGGZ bieden op een snelle 

en laagdrempelige manier - zonder dat er een 

indicatie voor nodig is – lichte psychologische 

ondersteuning binnen een huisartsenpraktijk en 

kunnen verbinden met het voorliggend veld. Met 

inzet van de POH-jGGZ wordt bevorderd dat 
jeugdigen uit onze gemeente tijdig de juiste 

ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. 

Daarnaast kan deze POH-jGGZ de instroom naar de 

2e-lijns GGZ beperken. Hier is wel een indicatie voor 
nodig. 

Op 17 juni 2019 is de pilot verlengd tot en met 31 

december 2022 (looptijd integrale beleidsnota sociaal 
domein). De zes huisartsenpraktijken (die deel 
hebben genomen aan de pilot) en de gemeente 

Twenterand zijn zeer positief over de pilot POH-jGGZ 

en willen het structureel gaan borgen binnen onze 

gemeente. Daarnaast zien vier andere 
huisartsenpraktijken de toegevoegde waarde van een 

POH-jGGZ en willen hier vanaf 1 juli 2020 ook op gaan 
inzetten. Deze samenwerking gaan we per 1 juli 
verder uitbreiden met Mediant. De GGD Twente 

(waar de POH-jGGZ ondergebracht was) stopt 
namelijk in regio Twente met de POH-jGGZ. 

We zijn blij dat een POH-jGGZ binnen een 
huisartsenpraktijk een toevoeging en verbinder in het 

bestaande zorgaanbod in onze gemeente is. Als 
gemeente merken we ook dat door de snelle en 

laagdrempelige inzet van de POH-jGGZ of het 
verwijzen naar het voorliggend veld, de kosten voor 
jeugdhulp afnemen.  
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Verordening Sociaal Medische Indicatie 
(SMI) 
 
Via een motie van 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad 
van Twenterand het college gevraagd een SMI-
regeling op te stellen en uit te voeren. Naar 
aanleiding van de motie is er intensief ambtelijk 
onderzoek gedaan naar de behoefte aan en de 
noodzaak van een SMI-regeling. Conclusie was dat 
een SMI-regeling zowel intern als extern 
duidelijkheid kan scheppen en kan voorkomen dat 
inwoners tussen wal en schip vallen.  

Op 28 april 2020 heeft het college van B & W een 
concept verordening Sociaal Medische Indicatie 
(SMI) vastgesteld. De verordening maakt het 
mogelijk om ouders gedurende een bepaalde 
periode een financiële bijdrage te geven die om 
sociale of medische redenen 
kinderopvang nodig hebben 
en die geen recht hebben op 
een andere voorziening zoals 
de Kinderopvangtoeslag van 
de Belastingdienst. De 
opvoedsituatie rond het kind 
staat hierbij centraal.  

De sociaal medische reden 
kan gelegen zijn bij de ouders 
of het kind. Er kan 
bijvoorbeeld worden gedacht 
aan dat één ouder werkt en 
de andere ouder wegens 
psychische problemen niet 
kan werken en niet voor de 
kinderen kan zorgen. Naar verwachting zal de Raad 
na de zomer de verordening vaststellen.  

 
Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd & Wmo  
 
De resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken 
over 2018, zoals die zijn uitgevoerd in 2019, zijn 
gedeeld met de gemeenteraad van Twenterand.  De 
resultaten op het gebied van Jeugd laat o.a. zien dat  

jeugdhulpcliënten en/of hun ouders de uitvoering en 
het resultaat van de ondersteuning waarderen met 
respectievelijk een 7,3 en een 7,1. Met betrekking 
tot de Wmo wordt duidelijk dat de uitvoering en het 
resultaat van de ondersteuning wordt gewaardeerd 
met respectievelijk een 7,7 en een 7,6. De 
cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo laten ten 
opzichte van voorgaande jaren een overwegend 
stabiel (positief) beeld zien ten aanzien van de 
ervaren kwaliteit, ondersteuning en de 
dienstverlening door de gemeente. Een belangrijk 
aandachtspunt is het verhogen van de respons 
cliëntervaringsonderzoeken, in het bijzonder van het 
cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Het verhogen van 
de respons heeft onze nadrukkelijke aandacht. Ook 
het terugdringen van wachttijden werd onder 
andere benoemd als aandachtspunt. Gedurende het 
jaar zijn er al maatregelen getroffen gericht op het 
terugbrengen van de wachttijden.  
 

Net als in voorgaande jaren zullen ook dit jaar weer 
cliëntervaringsonderzoeken worden uitgevoerd 
onder cliënten die ondersteuning op het gebied van 
Wmo en Jeugdhulp hebben ontvangen. Bij de 
totstandkoming van de cliëntervaringsonderzoeken 
zal net als vorig jaar wederom de Adviesraad Sociaal 
Domein worden betrokken. Op basis van de 
inzichten hopen wij een beeld te krijgen van hoe 
inwoners de ondersteuning ervaren en waar kansen 
tot verbetering liggen. Naar verwachting zullen de 
resultaten van de cliëntonderzoeken over 2019 eind 
2020 beschikbaar zijn. 
 

 
 
Toegang sociaal domein 
 
Eerder informeerden wij u over de werkzaamheden 
aan de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein. 
De afgelopen maanden hebben we de toegang 
geanalyseerd, dit hebben we in samenhang met de 
evaluatie van de kernteams gedaan. We stonden op 
het punt over te gaan naar een volgende fase; het 
toetsen van onze analyse-bevindingen in de praktijk; 
achterhalen of het klopt en welke praktische 
aanpassingen daadwerkelijk nodig zijn. Vanwege de 
huidige corona-omstandigheden zal pas later kunnen 
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worden gestart met de zogenaamde leerfase, die van 
grote meerwaarde zal zijn voor o.a. medewerkers van 
het zorginformatiepunt (ZIP) en onze consulenten. 
Daarom willen we in oktober opnieuw beoordelen of 
we de volgende fase in kunnen gelet op de 
omstandigheden.  

In de analyse hebben we stilgestaan bij de 
verschillende fasen van de beantwoording van een 
hulpvraag. Het doel is de toegang meer eenduidig en 
herkenbaar te maken. Op basis van onze analyse en 
evaluatie van de kernteams denken we dit te kunnen 
realiseren door de wijze van de eerste 
vraagverheldering, afschaling en nazorg aan te 
passen. De aanpassing zit vooral in het eerder 
beoordelen van hulpvragen op geschiktheid van het 
voorliggend veld en meer nadrukkelijk door het 
zorginformatiepunt zelf en de kernteams ook te 
benutten voor afschaling en nazorg. Om deze 
bevindingen te toetsen is gezamenlijk leren tussen 
zorginformatiepunt en gemeentelijke consulenten 
nodig.  

 

 

Bevindingen die we direct kunnen toepassen, passen 
we direct toe. Zo stroomlijnen we hulpvragen al meer 
via het zorginformatiepunt, worden hulpvragen meer 
gericht uitgevraagd en eventueel ingebracht in de 
kernteams. Daarnaast gaan we alvast via de digitale 
kernteams oefenen met beoordelen van hulpvragen 
of afschaling in het voorliggend veld. In oktober willen 
we opnieuw beoordelen of we de volgende fase in 
kunnen gelet op de omstandigheden.  

 

 

Thema: Thuis is het fijn en veilig 

 
Scheidingspunt Twenterand van start 
Een (echt)scheiding heeft altijd een grote impact op 
de betrokkenen. In Twenterand willen we graag dat 
dit life-event zo soepel mogelijk verloopt en dat met 
name het kind hier zo min mogelijk last van heeft. 
Daarnaast kijken we ook naar het verkleinen van 
andere gevolgen zoals het risico op het ontstaan van 
financiële problemen. 
 
Sinds 1 april jl. is de scheidingsdeskundige bereikbaar 
voor hulpvragen van inwoners en professionals. Er is 
gestart met een laagdrempelige facebookpagina om 
het scheidingspunt zichtbaar te maken en de 
doelgroep te bereiken. In de eerste maand zijn er 15 
casussen binnen gekomen. Deze casussen zijn 
bijvoorbeeld binnengekomen via een 
jeugdhulpconsulent, huisarts of POH-Jeugd bij de 
scheidingskundige. Ook wordt de 
scheidingsdeskundige rechtstreeks door inwoners 
benaderd. Vragen gaan bijvoorbeeld over problemen 
in de uitvoering van een omgangsregeling en over de 
processtappen bij het aangaan van een scheiding in 
het algemeen.  
 
De komende periode staat in het teken van het 
opbouwen van de website, verder vergroten van de 
bekendheid en het onderzoeken van mogelijkheden 
om het voorliggende ondersteuningsaanbod met 
betrekking tot scheidingen in Twenterand te 
vergroten. Het scheidingspunt Twenterand met de 
contactgegevens kunt u vinden 
via https://www.scheidendoejenietalleen.nl/ of  http
s://www.facebook.com/pg/scheidendoejenietalleen. 

 
Adviesraad Sociaal Domein 
 

De volgende thema’s zijn door de Adviesraad in de 
eerste helft van 2020 opgepakt, te weten: 

➢ Advisering over de bestrijding van 
eenzaamheid in de gemeente Twenterand. 
De Adviesraad heeft geadviseerd om naast 
ouderen ook jongeren als prioritaire 
doelgroep te benoemen. De Adviesraad is 
een van de alliantiepartners in de bestrijding 
van eenzaamheid in de gemeente 
Twenterand.  

➢ De Adviesraad heeft een eigen website 
gelanceerd. Informatie over de Adviesraad is 
nu te vinden op www.asdtwenterand.nl en 
op www.twenterand.nl.  

https://www.scheidendoejenietalleen.nl/
https://www.facebook.com/pg/scheidendoejenietalleen/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/scheidendoejenietalleen/about/?ref=page_internal
http://www.asdtwenterand.nl/
http://www.twenterand.nl/
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➢ De Adviesraad is bijgepraat over de 
resultaten van het cliëntervaringsonderzoek. 
De gegeven input wordt verwerkt in vervolg 
cliëntervaringsonderzoeken.  

➢ De Adviesraad heeft samen met het 
Cultuurplatform geadviseerd in de aanvraag 
van de  

St. Muziekplatform om Twenteranders die 
moeite hebben met deelname aan onze 
samenleving toch te laten meedoen via 
muziekparticipatie.  

➢ Tijdens de digitale vergadering op 23 april 
2020 heeft de Adviesraad geadviseerd over 
de nieuwe schuldenaanpak van de gemeente 
Twenterand. De Adviesraad heeft het idee 
geopperd om actief alle bijna 18-jarigen te 
benaderen met praktische informatie over 
financiële veranderingen. Dit idee is omarmd 
door het college.  

 
 
 

Veranderopgave inburgering  
 

De komst van de nieuwe inburgeringswet per 1 juli 
2021 brengt veel veranderingen met zich mee voor 
zowel de gemeente Twenterand als voor de nieuwe 
Twenterander. In de kern veranderen er twee zaken, 
te weten: 

- De regie gaat terug naar de gemeente, daar 
waar in het huidige stelsel de statushouder 
zijn eigen (inburgerings)pad kan kiezen. 

- Het inburgeringsniveau wordt verhoogd van 
A2 naar B1. Dit heeft er vooral mee te 
maken dat het huidige inburgeringsniveau te 
weinig aansluiting heeft met de 
arbeidsmarkt.  

Bij de regiefunctie van de gemeente Twenterand 
hoort een aantal nieuwe taken, zoals: 

➢ Een Brede intake: de gemeente Twenterand 
moet met elke nieuwe Twenterander die 
wordt gehuisvest, een Brede intake houden 
(bij voorkeur al in het azc). 

➢ Plan Inburgering en Participatie (PIP): op 
basis van deze Brede intake en een 
leerbaarheidstoets (afgenomen door een 
onafhankelijke organisatie) moet de 
gemeente Twenterand met elke nieuwe 
inburgeraar PIP opstellen. 
 

➢ Drie leerroutes: er komen drie leerroutes 
voor inburgering, de gemeenten worden 
verantwoordelijk voor de inkoop ervan. 

 
➢ Financieel ontzorgen: gedurende de eerste 6 

maanden nemen gemeenten de financiële 
taken over van vluchtelingen, om zo 
financiële problemen te voorkomen.    

 
➢ Voortgangsgesprekken: de gemeente 

Twenterand moet zorgen voor een aantal 
voortgangsgesprekken met nieuwe 
Twenteranders, het monitoren van hun 
aanwezigheid en het bewaken van hun 
voortgang bij inburgering. 

 
➢ Module Arbeidsparticipatie 

(MAP): gemeenten worden verantwoordelijk 
voor een aanbod voor de MAP (voorheen 
ONA: Oriëntatie op de Nederlandse 
Arbeidsmarkt). 

 
Wat blijft hetzelfde 
De gemeente Twenterand blijft verantwoordelijk 
voor het organiseren van een 
Participatieverklaringstraject (PVT) en voor 
maatschappelijke begeleiding van nieuwe 
Twenteranders. 
 
Voorbereidingen in Twents verband 
De gemeente Twenterand werkt in Twents verband 
samen aan de voorbereidingen in het kader van de 
veranderopgave inburgering. De focus ligt op dit 
moment op de inkoop van inburgeringstrajecten. 
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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
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