
Nieuwsbrief transformatie 

Er gebeurt veel in het sociaal 
domein in Twenterand. We 
maken daarom vier keer per 
jaar een nieuwsbrief. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via: 
www.twenterand.nl/
nieuwsbrief-transformatie 

De gemeente Twenterand heeft veel taken die jong en oud raken. Al deze taken noemen we 
het ‘sociaal domein’. Dit doen, kunnen en willen we niet alleen. We werken samen voor én 
met de inwoners, maatschappelijke organisaties, kerken, verenigingen, ondernemers en 
andere betrokkenen. Verbinden, activeren, doen! 

Ook in 2020 en 2021 gaan we aan de slag met een groot aantal opgaves. In dit overzicht ziet 
u de opgaves waarbij we nauw willen samenwerken met maatschappelijke organisaties.  

We nodigen u van harte uit om samen met ons te werken  
aan één of meerdere van deze opgaves! Heeft u zelf ideeën  
hoe het anders of beter kan? We horen het graag! 

Samen maken we het verschil! 

Omkijken naar elkaar 

Verbeteren toegang  
O.a. Zorginformatie- 
punten als eerste toegang 
voor hulpvragen, rol van 
kernteams  

Outreachend jongerenwerk  
Naar de jongeren toe! 
Problemen vroegtijdig 
signaleren, coachen van 
jongeren, organiseren van 
activiteiten 

De kracht van vrijwilligers  
o.a. vrijwilligerswerk 
aantrekkelijk maken en 
houden, ondersteuning 
van verenigingen en 
organisaties met 
vrijwilligers 

Activiteitenplan tegen 
eenzaamheid 
 

Economisch vitale inwoners 

Aanpak schulden  
O.a. inzet armoederegisseur, verbetering  
meldpunt schulden, vroegsignalering  

Iedereen doet mee 

Inclusie  
(incl. dementievriendelijke gemeente) 
O.a. training professionals  

Vernieuwingen in dagbesteding  
Laagdrempelig in alle kernen activiteiten 
gericht op ontmoeting en participatie  
met eventueel ondersteuning  

Vergroten van onderwijskansen bij kinderen  
O.a. vergroten ouderbetrokkenheid,  
regeling sociaal medische indicatie (SMI), 
met een diploma van school (Twentse Belofte) 

Effectiviteit voorliggend veld  
Meer zicht op effecten van vrij  
toegankelijke ondersteuning  

Laaggeletterdheid tegengaan  
O.a. bespreekbaar maken, bedrijven als 
maatjes, vinden en toeleiden (Taalmeter 
inzetten), Taal voor thuis/VoorleesExpress  
en ambassadeurs per kern.  

Thuis is het veilig en fijn 

Scheidingspunt  
O.a. informatie en advies bij 
scheiden, voorkomen van 
vechtscheidingen  

Van beschermd wonen naar 
beschermd thuis  
o.a. anticiperen op 
doordecentralisatie vanaf 2022, 
inwoners zoveel mogelijk in 
thuisomgeving ondersteunen, 
doorstroom en uitstroom vergroten  
 

transformatie@twenterand.nl 
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