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Met eenzaamheid moet u niet 

alleen blijven zitten, daar kunnen 

we samen iets aan doen! 

(pagina 7)

Frida Kikkert: 

“Elk kind hoort in een gezin” 

(pagina 5)
Evelien Terpstra:

“Hoe meer je weet, hoe 

makkelijker samenwerken is”

(pagina 10)

Jan Hooiveld: 

“We helpen mensen die 

financiële problemen hebben 

of dreigen te krijgen” 

(pagina 13)

Arianne Bronsvoort:

“Sommige ouders weten het 

niet meer en zeggen help me!”

(pagina 17)
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Voor u ligt alweer de vierde zorgspecial 
van de gemeente Twenterand. Het 
begon bijna drie jaar geleden met een 
krant over de veranderingen op het 
gebied van maatschappelijke 
ondersteuning. Daarna volgden twee 
kranten over de extra taken die we er 
als gemeente bij kregen op het gebied 
van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp 
en passend onderwijs. Dit hele pakket 
aan taken noemen we ook wel het 
sociaal domein. 

Voor ons als gemeente maar zeker ook 
voor u als inwoner brengt dit de nodige 
veranderingen met zich mee. Behalve 
dat er veel nieuwe mensen bij zijn 
gekomen om alle taken uit te voeren, 
vragen de nieuwe taken ook om een 
andere werkwijze. Een manier van 
werken waarbij er veel meer 
samenhang is tussen de verschillende 
gebieden en we zorg op maat leveren. 
Met aandacht voor de klant, u dus. 
In deze krant laten we hier een aantal 
mooie voorbeelden van zien. Zo leest u in 
het interview op pagina 9 hoe een van de 
kinderen in een gezin ondanks 
beperkingen met de juiste combinatie van 
zorg het steuntje in de rug krijgt om goed 
te kunnen functioneren. Op pagina 11 
vertelt onze leerplichtambtenaar hoe zij in 
een ander gezin samen met een consulent 

Jeugdhulp en de ouders succesvol heeft 
samengewerkt om een meisje dat veel 
verzuimde weer op het juiste spoor te 
krijgen. Een geweldig verhaal vind ik ook 
dat van de Syrische statushouder Christos 
Suleiman en zijn gezin op pagina 15. 
Tuinieren is zijn lust en zijn leven maar 
dat kan niet omdat ze in een appartement 
wonen. Zijn begeleider bij Stichting 
Vluchtelingenwerk bood hem spontaan 
een deel van haar tuin aan om zijn hobby 
uit te kunnen oefenen. Een mooi staaltje 
van naastenliefde! 

Vergeet vooral ook niet het artikel op 
pagina 15 te lezen over uw recht om ons 
als gemeente uit te dagen. Als u denkt dat 
taken anders, beter of goedkoper kunnen, 
horen we dat graag van u. ‘Right to 
Challenge’ heet dat. Samen een goede 
oplossing vinden, daar gaat het om. Met 
die woorden sloot ik de eerste krant begin 
2014 af en dat doe ik nu weer. Want 
hoeveel er ook is veranderd, daar draait 
het uiteindelijk nog steeds allemaal om. 

Samen sterk!
Ik wens u wederom veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Jan Binnenmars, 
wethouder Sociaal Domein

Colofon 
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Twenterand in beweging



Sa
m

en
 s

te
rk

 g
em

ee
nt

e 
Tw

en
te

ra
nd

5

Frida Kikkert is vrijwilliger bij de stichting 
Overijsselse Pleegouders. Zelf heeft ze 
twee pleegkinderen, een jongen van 10 en 
een meisje van 14. Ze is er bij toeval mee 
in aanraking gekomen: “Ik en mijn man 
waren verbonden aan de jeugdclub van de 
kerk en daar zat een meisje die naar een 
pleeggezin moest en daar konden ze geen 
gezin voor vinden. Ze kwam mij vaak 
huilend vertellen dat niemand haar wilde 
hebben en dat is wel heel triest. Dan begin 
je je te realiseren dat er dingen zijn die 
niet goed lopen in de wereld en dat je daar 
zelf wat aan kunt veranderen. Wij hadden 
nooit over pleegzorg nagedacht, maar door 
haar zijn we toch eens naar een 

informatieavond gegaan en daar werden 
wij wel enthousiast.”

Uiteindelijk is het betreffende meisje niet 
bij de familie geplaatst, omdat zij al bij een 
ander gezin terecht kon, maar vanaf toen 
heeft het gezin al meerdere pleegkinderen 
opgevangen. Naast de pleegkinderen zijn 
er nog vier eigen kinderen en vooral voor 
de jongsten van het gezin was het eigenlijk 
heel gewoon. Hun pleegdochter is 
inmiddels al 10 jaar bij het gezin en de 
pleegzoon 9 jaar. 

Pleegzorg geven is volgens Frida niet altijd 
makkelijk: “Je mist toch het begin met zo’n 

kind en de basis is helaas vaak niet goed 
gelegd. Kinderen worden natuurlijk niet 
zomaar uit huis geplaatst en veelal zijn de 
ouders verslaafd, verstandelijk beperkt of 
zijn er psychische problemen. Bij onze 
pleegkinderen is nauwelijks contact met 
de biologische ouders, maar ik hoor van 
veel andere pleegouders dat dat gedeelte 
wel vaak heel lastig is. Dat het niet altijd 
makkelijk is heeft ons nooit afgeschrikt, 
want je leert er ook veel van en het is 
heel dankbaar. En als we ergens in 
vastlopen hebben we gelukkig voor beide 
kinderen een hele goede voogd en een 
fantastische begeleidster.”

Helaas is er nog een groot tekort aan 
pleegouders: “Heel veel mensen weten 
niet wat er allemaal mogelijk is en 
denken dat ze niet in aanmerking komen 
omdat ze alleenstaand of te oud zijn, of 
de hele week werken en alleen in het 
weekend opvang kunnen bieden. Maar 
ook dan is er nog van alles mogelijk. Elk 
kind hoort in een gezin wat mij betreft. 
Dus als het je ook maar enigszins 
aanspreekt zou ik mensen adviseren om 
toch eens naar een informatieavond te 
gaan om te kijken wat er wel kan.”

Kijk voor meer informatie op de website van 
Pleegzorg Nederland: www.pleegzorg.nl

Elk kind hoort in een gezin

Een grote groep ouderen in de leeftijd 
van 65 tot 75 jaar doet op dit moment 
mee met het initiatief LangGezond 
Twenterand. Zij hebben een vragenlijst 
ingevuld met vragen over hun 
gezondheid, beweging, voeding en 
denkvermogen. Met de uitkomsten 
hiervan krijgt de oudere een goed beeld 
van zijn of haar gezondheid. Ook geven 
we advies wanneer het goed is hieraan 
extra aandacht te geven. 

Overzicht activiteiten
Voor LangGezond Twenterand is er een 
folder gemaakt met daarin een overzicht 
van de activiteiten voor ouderen in 
Twenterand. Of u nu heel actief aan de 
slag wilt of liever iets rustigers doet, een 
teamsport leuk vindt of graag uw eigen 
tempo bepaalt: er is voor elk wat wils. 
De folder is te vinden op 
www.twenterand.nl/langgezond. 

Over LangGezond
LangGezond Twenterand is een initiatief 
van zes huisartsen, de gemeente en 
Stichting ZorgSaam Twenterand. Stichting 
ZorgSaam Twenterand regelt de 
algemene coördinatie. Gemeente 
Twenterand heeft het traject in gang 
gezet en ondersteunt de uitvoering 
ervan. In de toekomst wordt het aantal 
deelnemende huisartsen mogelijk 
uitgebreid als LangGezond Twenterand 
succesvol blijkt.

Kijk voor meer informatie over 
LangGezond Twenterand op 
www.twenterand.nl/langgezond.

Lang gezond leven…
 … dat willen we allemaal wel. Maar soms loopt het net iets anders en 
komen er gezondheidsklachten om de hoek kijken. Wanneer je zo vroeg 
mogelijk actie onderneemt, kun je in een aantal gevallen erger voorkomen 
en zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. 
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Contacten
 • Maak een lijstje van oude contacten 

die verwaterd zijn. Misschien kunt u 
iemand bellen of mailen.

 • Zijn er mensen met wie u een 
oppervlakkig contact heeft dat u zou 
willen verdiepen? Praat dan eens 
over wat u de laatste tijd 
bezighoudt en vraag de ander daar 
ook naar.

 • Durf hulp te vragen. Mensen doen 
vaak graag iets voor een ander.

 • Bied buren of kennissen uw hulp 
aan: oppas van kinderen of 
huisdieren, klussen, huishouden en 
dergelijke.

 • Praat over koetjes en kalfjes bij het 
boodschappen doen en met mensen 
in de buurt. 

 • Als u een hond heeft, maak een 
praatje met andere hondenbezitters.

 • Plaats een (gratis) advertentie in de 
rubriek Saam’n op stap van 
ZorgSaam Twenterand. De opzet van 

dit project is om senioren die 
dezelfde belangstelling of hobby 
hebben met elkaar in contact te 
brengen.

 • Veel mensen ervaren (h)erkenning 
in contact met lotgenoten op een 
bepaald gebied, bijvoorbeeld bij een 
patiëntenvereniging of 
nabestaandengroep. 

Vrijwilligerswerk
Ga vrijwilligerswerk doen (praktisch of 
bestuurlijk). Bijvoorbeeld in een buurthuis, 
bij een bewonersvereniging, sportclub, 
kerk of natuurorganisatie. Er bestaan ook 
maatjesprojecten waarbij u regelmatig 
ontmoetingen heeft met bijvoorbeeld een 
ernstig zieke.

Activiteiten
Zoek in de gemeentegids of op internet 
naar verenigingen op uw interessegebied. 
In de folder van het project LangGezond 
vindt u een handig overzicht voor senioren 
(zie ook pagina 5). De folder is te vinden 
op www.twenterand.nl/langgezond of 
neem contact op met het 
Zorginformatie•punt bij u in de buurt. Daar 
kunnen ze met u meedenken en 
meekijken om te helpen de eenzaamheid 
te doorbreken. Met eenzaamheid moet u 
niet alleen blijven zitten, daar kunnen we 
samen iets aan doen!

Bron: www.eenzaam.nl

Wist u dat? De feiten op een rij 

 • Er zijn in heel Nederland meer dan 
4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan 
voelt meer dan 1 miljoen zich 
eenzaam. Van hen zijn 200.000 
mensen extreem eenzaam, zij 
hebben slechts één keer per 
maand een sociaal contact. 
(Onderzoek TNS/NIPO).

 • Eenzaamheid neemt vaak toe met 
de leeftijd. Van de 75- tot 
85-jarigen voelt bijna 50% zich 
eenzaam en van de 85-plussers 
bijna 60%. (RIVM, 
Volksgezondheidenzorg.info)

 • Ouderen voelen zich sneller 
eenzaam door een opeenstapeling 
van gebeurtenissen zoals het 
overlijden van een partner en 
andere leeftijdsgenoten en het 
verlies van mobiliteit en 
zelfstandigheid. 

 • Eenzaamheid kan ernstige 
gevolgen hebben: het verhoogt 
de bloeddruk, het stressniveau en 
de kans op een depressie. 

 • Uit onderzoek van het 
Ouderenpanel blijkt dat 85% 
procent van de eenzame ouderen 
het lastig vindt om dit 
bespreekbaar te maken. 

Bron: www.ouderenfonds.nl

Voelt u zich ook wel eens eenzaam? 

“Je laat een ziek iemand niet zomaar in de steek”

Iedereen kan zich periodes in zijn leven eenzaam voelen. Hierover praten is 
niet altijd even gemakkelijk. Eenzaamheid is echter niet iets om u voor te 
schamen. Op deze pagina geven we een aantal tips over wat u zelf kunt doen 
als u zich eenzaam voelt.

Gea Wessels is al zeven jaar mantelzorger 
van haar man. Naast psychische klachten 
heeft hij ook ernstige COPD. Toen 
intensieve zorg nodig was, heeft ze haar 
baan opgegeven. Het valt haar de laatste 
jaren erg zwaar: “In het begin doe je het 
automatisch, het hoort erbij, je bent 
getrouwd en hij wordt ziek. Ik werd wel 
eens gewaarschuwd dat je moest oppassen 
dat de verhouding man-vrouw niet 
verstoord zou raken, maar ik dacht dat dat 
ons niet zou overkomen. Dat is wel 
gebeurd, want als je uitgescholden wordt 

dan knapt er wel iets. Ik vind niet dat je als 
echtgenote mantelzorger kunt zijn als er 
zulke zware problemen zijn. Het kan wel 
met een tijdelijke ziekte, maar als iets 
chronisch wordt dan moet je er eigenlijk 
mee stoppen. Ik vind dat ook niet van je 
verwacht kan worden dat je dat doet.”

Wachten op het einde
Gea’s eigen leven staat eigenlijk al jaren 
stil; ze loopt iedere dag op haar tenen en 
moet maar afwachten hoe haar man die 
dag is. Soms ligt hij de hele dag op bed of 

hij zit alleen maar aan tafel. Hij wil geen 
hulp van anderen. Ze heeft zichzelf 
helemaal weggecijferd omdat ze van huis 
uit bepaalde normen en waarden heeft 
meegekregen en omdat hij ziek is: “Je laat 
een ziek iemand niet zomaar in de steek;

Eigen geluk
Gea houdt het vol omdat ze een paar 
mensen heeft waar ze goed mee kan 
praten. Ook is er na de vorige psychose 
voor Gea wel iets veranderd. Ze vindt dat 
het ook wel eens tijd is voor haar geluk. Zo 

is ze net voor het eerst sinds haar man ziek 
is, een paar dagen weggeweest met een 
vriendin. “In het begin kon ik niet genieten, 
maar uiteindelijk kwam ik wel tot rust. Ik 
had geen nek- en hoofdpijn meer. Ik kan 
iedere mantelzorger aanraden om goed 
voor zichzelf te zorgen. En neem niet de 
verantwoordelijkheid over van degene 
waarvoor je zorgt. Dat heb ik ook in de 
afgelopen jaren geleerd.” 

Kijk voor meer informatie over mantelzorg 
op www.vrijwilligethuiszorg.nl
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Wat is er mogelijk?
Er zijn twee manieren om huishoudelijke 
ondersteuning te regelen: 

• Zorg in natura
U kiest voor een zorgaanbieder die voor u 
de huishoudelijke ondersteuning regelt. 
De gemeente heeft met een aantal 
zorgaanbieders een contract afgesloten. U 
kunt zelf een keuze maken uit één van 
deze zorgaanbieders. De zorgaanbieder 
regelt dat er een hulp bij u komt en regelt 
verder ook de administratieve zaken.

• Persoonsgebonden budget
U kiest ervoor om zelf een 
schoonmaakhulp te regelen en krijgt 

daarvoor een vast bedrag van de 
gemeente. U maakt zelf afspraken met 
de hulp, sluit een zorgovereenkomst af 
en u beheert uw PGB zelf. U geeft de 
facturen of urenbriefjes van uw hulp 
door aan de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB). De SVB controleert deze en 
betaalt uw hulp vanuit uw PGB.

Eigen bijdrage
Voor huishoudelijke ondersteuning 
betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen 
bijdrage wordt berekend en 
geïncasseerd door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). Op basis 
van uw verzamelinkomen en dat van uw 
eventuele partner, berekent het CAK 

welke bijdrage u maximaal moet 
betalen.

Hulp van partner, kinderen en/of 
andere volwassen huisgenoten
Een consulent van de gemeente 
beoordeelt welke ondersteuning u nodig 
heeft. Het uitgangspunt is dat we eerst 
kijken wat u zelf kunt. Ook kijken we 
naar mogelijkheden in uw eigen 
omgeving om u te ondersteunen. Denkt 
u dan aan hulp van familie, vrienden, 
vrijwilligers of buurtgenoten. 

Heeft u een partner en/of kinderen? Van 
gezonde inwonende huisgenoten 
(bijvoorbeeld een partner, volwassen 
zoon of dochter, of andere volwassen 
huisgenoten) wordt in principe verwacht 
dat zij het huishouden kunnen 
overnemen, ook bij een volledige baan 
of opleiding. Dit heet gebruikelijke zorg. 

In dat geval kunt u geen ondersteuning 
krijgen. Huishoudelijke ondersteuning 
komt pas in beeld als uw huisgenoten 
de noodzakelijke ondersteuning niet op 
een verantwoorde manier kunnen 
bieden of daardoor te zwaar worden 
belast.

Kijk voor meer informatie op: 
www.twenterand.nl/ho

Huishoudelijke ondersteuning
Soms kunt u door beperkingen, ouderdom of ziekte niet meer alles zelf doen 
in uw huishouden. Wanneer uw omgeving u ook niet kan helpen, zoekt de 
gemeente samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een 
indicatie krijgen voor huishoudelijke ondersteuning.

Marco Nieuwenhuis heeft ADHD en het 
laatste jaar is PDD-NOS vastgesteld. Dit 
zorgt ervoor dat hij zich moeilijk kan 
concentreren en zaken heel letterlijk 
neemt. Ook contacten leggen gaat 
moeilijk. Hiervoor kreeg hij voor zijn 18e 
begeleiding van Jeugdhulp en na zijn 
18e ging dat eigenlijk naadloos over in 
individuele begeleiding vanuit de Wmo. 
Drie uur per week komt er iemand bij 
hem thuis en wordt er gekeken naar de 
hulp die nodig is. Dat loopt uiteen van 
het zoeken naar een baan tot praktische 
tips om zaken aan te pakken.

Druk gezin
“Er is geen minuut zorg tussenuit 
gevallen, we zijn zeer tevreden 
mensen”, vertelt zijn moeder. Zij heeft 
zelf veel ervaring met hulpverlening. 
Van haar zes zoons in de leeftijd van 6 
tot en met 18 hebben er vijf ADHD en 
zelf is ze gediagnosticeerd met ADD. Het 
is een drukke bedoening in haar gezin 
maar haar ADD heeft ook voordelen 
vindt ze: “Hierdoor voel ik wel goed met 
de jongens mee, omdat ik weet wat het 
is. Ik krijg één keer in de week hulp om 
ook over de opvoeding en behandeling 

te praten en te bespreken waar ik 
allemaal tegenaan loop. Ik krijg ook 
huishoudelijke hulp en die zou ik echt 
niet willen missen, want die heb ik 
absoluut nodig.”

Duwtje in de rug
Marco zelf ervaart zijn hulp als prettig 
en heeft vooral veel aan iemand die 
hem een duwtje in de rug geeft. Op zijn 
opleiding elektrotechniek, een werk – 
leertraject krijgt hij huiswerkbegeleiding  
en verder is hij heel blij dat de hulp ook 
met het bereiken van de volwassen 

leeftijd op dezelfde manier verder is 
gegaan. Ook van zijn moeder krijgt hij af 
en toe een duwtje in de goede richting: 
“Hij wilde heel graag zijn rijbewijs halen 
en had al gekeken naar rijscholen. Ik 
heb toen de eerste les geregeld en op 
zijn 18e verjaardag werd hij gebeld door 
een autorijschool om een afspraak te 
maken. Dat was wel een enorme 
verrassing voor hem. Hij heeft inmiddels 
vijf lessen gehad en het autorijden gaat 
goed.”

Een duwtje in de rug



Onlangs kreeg Annemiek een melding 
van school over een meisje dat veel 
verzuimde. Ze vertelde op school dat ze 
thuis werd mishandeld. Maatschappelijk 
werk op school maakte zich ernstige 
zorgen en Annemiek is het gesprek met 
de ouders toen aangegaan: “Het waren 

hele prettige ouders die heel open waren, 
maar dat zegt natuurlijk ook niet altijd 
alles.” Het meisje ging naar een 
verzuimklas en er werden andere 
maatregelen getroffen, maar de echte 
doorbraak kwam toen de vader zijn 
dochter betrapte achter een webcam 

waar ze in haar bh met jongens afsprak. 
“Dat was wel even schrikken”, vertelt hij. 
“Ik ben acuut naar de gemeente gerend 
en heb Jeugdzorg erbij gehaald.” 
Consulent jeugdhulp Bianca Jansen en 
Annemiek werken nauw samen en 
gingen met de ouders om tafel: “Het 
verhaal bleek dus heel anders te zijn en 
het meisje was erg verslavingsgevoelig 
voor een mobiel. In samenspraak met de 
ouders werd de verslavingszorg 
ingeschakeld en sindsdien gaat het 
eigenlijk bergopwaarts.”

Goede samenwerking
De vader heeft zelf ook hard opgetreden 

tegen zijn dochter: “Ik heb alle 
elektronica afgepakt en dat is best lastig 
want het is wel je kind. Maar ik wilde dat 
ze zelf bewust werd van haar gedrag, 
anders heeft het ook allemaal geen nut.”  
De samenwerking met de gemeente was 
heel prettig: “Ze begrepen me direct en ik 
voelde dat ze aan mijn kant stonden. “ 
Ook voor Annemiek was deze 
samenwerking heel waardevol: “Als 
ouders eerlijk naar hun situatie willen 
kijken en ook naar hun eigen aandeel dan 
is er veel op te lossen. De sleutel ligt toch 
vaak bij de ouders.“

Vanaf 2015 is er veel zorg 
overgeheveld naar de gemeenten. 
Na anderhalf jaar maakt een aantal 
consulenten van Twenterand de 
balans op. 

Bertie Haer is consulent Wmo en ze 
werkt goed samen met haar collega’s 
van Jeugd en Werk & Inkomen: ”Als wij 
een situatie krijgen, kunnen we vaak al 
zien in het systeem of er al andere 
collega’s betrokken zijn. Als dat nodig is 
of je kunt elkaars kennis en expertise 
goed gebruiken, dan nemen we contact 
met elkaar op. Soms gaan we ook samen 
naar een familie toe, als blijkt dat er 
naast gezinsvragen toch ook specifieke 
hulp voor de ouder(s) nodig is. Vooral 
Jeugd en Wmo komen elkaar daarom 
regelmatig tegen en de zorg werkt ook 
echt gestroomlijnder.”

Winst te behalen
Truus Bekke is inkomensconsulente en 
ook zij vraagt af en toe een collega erbij:
“Ik ben daar wel bewust mee bezig en 
het leeft ook bij de andere consulenten 
van Werk en Inkomen. Natuurlijk kan het 
altijd beter.” Evelien Terpstra werkt nu 
twee maanden als consulent jeugdhulp 
bij de gemeente Twenterand en zelf zou 
ze nog meer kennis willen hebben over 
de gebieden van haar collega’s: 
“Af en toe verbaas ik me over wat er 
allemaal onder Wmo valt en wat er 

allemaal kan. We moeten echt 
afstemming blijven zoeken met elkaar en 
kijken naar wat er mogelijk is. Want hoe 
meer je weet, hoe makkelijker 
samenwerken is.”
 
Koffiemomentje
Hoewel het altijd beter kan, zijn de 
consulenten erg tevreden met hoe de 
samenwerking loopt. Evelien is vooral blij 
met de korte lijnen: “Het werkt ook goed 
omdat de consulenten dicht bij elkaar 
zitten; je kent elkaars gezicht en weet 
wie wat doet. Dat maakt het makkelijk 
om iemand even aan te schieten. We 
hebben elke ochtend ook een 
koffiemomentje en dan spreek je elkaar 
sowieso even.”

Cliënten
Meestal vinden cliënten de 
samenwerking ook fijn. Zo hoeven ze hun 
verhaal niet nog een keer te vertellen. 
De privacy is volgens de consulenten wel 
een hot item. Bertie vertelt: “Je hoeft 
natuurlijk niet van alle cliënten alles te 
weten en wat je elkaar wel of niet mag 
vertellen blijft een discussiepunt. We 
gaan daar zorgvuldig mee om en vragen 
ook toestemming aan de cliënten. 
Cliënten vinden het vaak geen probleem. 
Die denken soms sowieso dat ‘de 
gemeente’ alles weet, omdat ze 
bijvoorbeeld een collega van je wekelijks 
spreken.”

Sa
m

en
 s

te
rk

 g
em

ee
nt

e 
Tw

en
te

ra
nd

10 11
Sa

m
en

 s
te

rk
 g

em
ee

nt
e 

Tw
en

te
ra

nd  

Geweld stopt 
niet vanzelf
Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) 
slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. 

Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kinder- en 
ouderenmishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken 
of zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang 
bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan 
ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn 
maar je weet het niet zeker. 

Veilig Thuis is altijd bereikbaar
Er is één landelijk telefoonnummer 0800 - 2000 dat wordt doorgeleid naar de 
regionale Veilig Thuis organisaties. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag 
en 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt anoniem blijven als je dat wilt.

Meer weten?
Er is een speciale Veilig Thuis folder beschikbaar op www.twenterand.nl/
veiligthuis of kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl.

De sleutel ligt vaak bij de ouders

Samenwerking 
bij voortijdige 
schoolverlaters
De gemeente is sinds de invoering van de Participatiewet ook 
verantwoordelijk voor jongeren die voorheen een Wajong-uitkering 
konden aanvragen vanwege hun (arbeids)beperking. Dit zijn 
bijvoorbeeld de jongeren die van het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entree opleiding komen. Als 
gemeente willen we deze jongeren zo goed mogelijk begeleiden in 
hun verdere loopbaan.  

De gemeente Twenterand werkt hierin samen met het RMC Almelo (RMC staat 
voor regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Het RMC 
ontvangt informatie van de scholen over schoolverlaters zoals welke 
vervolgrichting zij kiezen en welke ondersteuning van de gemeente eventueel 
nodig is. Het RMC verwijst vervolgens door naar de gemeente wanneer er een 
ondersteuningsbehoefte is. De gemeente gaat in overleg met de jongere om te 
kijken welke ondersteuning eventueel nodig is op het gebied van werk of 
dagbesteding.  

Voor vragen over de aanpak kunt u terecht bij het RMCportaal: 
RMCportaal@almelo.nl. Wilt u liever telefonisch contact, kijk dan op de 
website: www.rmc-almelo.nl voor de contactgegevens.

Elke dag een 
koffiemomentje

Annemiek van Hecke is leerplichtambtenaar bij de gemeente Twenterand. 
Ze controleert of kinderen wel ingeschreven staan op school en hier ook 
daadwerkelijk naartoe gaan. Ze vertelt dat daar tegenwoordig ook soms zorg 
bij komt kijken: “Kinderen verzuimen niet zomaar. Spijbelden ze maar omdat 
het zo lekker gevroren heeft, maar dat doet geen kind. Er zijn vaak problemen 
met het kind zelf, problemen thuis of een combinatie hiervan. Als een kind 
psychisch en lichamelijk lekker in zijn vel zit, wil hij graag naar school omdat 
zijn leeftijdsgenootjes daar ook zijn.”

Uit de praktijk
Josien is vrijwilligster en helpt mevrouw Van Dam (70 jaar) bij het huishouden. 
Ze maakt zich zorgen omdat mevrouw Van Dam de laatste tijd geen geld meer 
heeft; niet voor de kapper, niet voor een koekje bij de thee en haar koelkast is 
regelmatig leeg. Als ze erover praat, hoort ze dat mevrouw Van Dam geen geld 
meer heeft omdat haar zoon, die de financiële zaken voor haar regelt, geen 
geld meer overmaakt. Josien besluit Veilig Thuis te bellen voor advies. Hierna 
komt, in afstemming met de gemeente, hulpverlening op gang. Ook wordt, in 
overleg met de zonen, een bewindvoerder geregeld. 

Bron: VWS
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De huidige arbeidsmarkt biedt erg veel 
mogelijkheden maar vraagt wel grotere 
flexibiliteit van werkgevers en 
werknemers. Door breed te kijken naar 
werk, vergroot u uw kansen. Wanneer u 

bijvoorbeeld altijd als secretaresse hebt 
gewerkt, heeft u een heleboel 
vaardigheden ontwikkeld die prima 
passen bij het werken bij een 
klantenservice. 

Tijdens de training Startpunt wordt eerst 
gekeken wat uw persoonlijke kwaliteiten 
en vaardigheden zijn. Daarna wordt op 
basis van uw werkervaring en 
mogelijkheden gekeken naar welke 
kansen de huidige arbeidsmarkt u biedt. 
U krijgt bovendien tips en trucs om u zo 
goed mogelijk bij een nieuwe werkgever 
te kunnen presenteren. Verschillende 
werkgevers werken hieraan mee door 
feedback te geven over een 
sollicitatiegesprek of te vertellen over de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
De training wordt in een groep gegeven 
en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Jan Hooiveld is de gedreven coördinator 
van stichting BOOT, budget op orde in 
Twenterand: “We helpen mensen die 
financiële problemen hebben of dreigen 
te krijgen. Veel mensen steken de kop in 
het zand, maar als we er snel bij zijn 
kunnen we het beste helpen.” Er zijn 
volgens hem grofweg drie groepen te 
onderscheiden: “Ten eerste zijn dat 
mensen met een minimuminkomen. Dat 
is een heel kwetsbare groep, want ze zijn 
vaak lager opgeleid. Ze kennen niet altijd 
alle regels en begrijpen bepaalde brieven 
niet. Omdat ze geen reserves hebben is 
een kleine financiële achterstand soms al 
een groot probleem. Ten tweede is er 
een groep met een plotselinge 
inkomensdaling door het verliezen van 

de baan of door een scheiding. Dan zijn 
er ook vaak eigen woningen die onder 
water staan en dat zijn vaak forse 
schuldbedragen. Tot slot zijn er de 
ouderen met een AOW uitkering zonder 
goed pensioen. Die moeten allerlei 
kosten gaan maken door hun leeftijd en 
ook al zijn ze zuinig dan komen ze toch 
niet uit.”

Hulp
“We helpen niet met geld, maar vooral 
door overzicht te creëren in de 
administratie. Vaak weten mensen niet 
meer wat ze aan lasten betalen en 
hoeveel leefgeld ze hebben. Als het 
nodig is, brengen we ze in contact met 
Meldpunt schulden Twenterand voor een 

budgetbeheerrekening. Bij echt 
problematische schulden moet er vaak 
een traject worden opgestart zoals de 
schuldsanering. In sommige gevallen 
draait het ook om veel meer dan 
financiën. Als mensen uit huis gezet 
dreigen te worden of als er kinderen bij 
betrokken zijn, dan proberen we toch om 
het leed te verzachten.” 

Vrijwilligers
Stichting BOOT draait op vrijwilligers. Er 
zijn momenteel 27 maatjes met allerlei 
achtergronden en opleidingen. Jan maakt 
zich hier wel eens zorgen over: “Veel 
zaken zijn van de overheid naar 
gemeentes overgeheveld en die maken 
veel gebruik van vrijwilligers, maar de 

materie wordt steeds moeilijker. Het moet 
wel leuk blijven.”

Laagdrempelig
Niet iedereen weet de stichting te vinden. 
“Wij willen graag heel laagdrempelig zijn. 
Veertig procent van onze hulpvragers 
komt via het Meldpunt schulden en die 
melden zich dus niet zelf aan. Om meer 
bekendheid te krijgen willen we daarom 
vrije inloopochtenden organiseren in de 
Weemelanden op elke derde woensdag 
van de maand van oktober tot en met 
maart van 10.00 tot 12.30 uur. Iedereen 
die wat wil vragen of weten is welkom.”

Meer informatie: 
www.bootintwenterand.nl

We helpen niet met geld

Solliciteren vanuit een uitkering
Ontvangt u een uitkering vanuit de Participatiewet en kunt u wel wat hulp 
gebruiken in de zoektocht naar werk? Dan is de training ‘Startpunt, een 
volgende stap richting werk’ misschien iets voor u. Overleg met uw 
contactpersoon bij de gemeente wat er mogelijk is.

Erick (55 jaar) ontvangt een 
uitkering vanuit de Participatiewet 
en heeft deelgenomen aan de 
training Startpunt:

“Toen ik bericht kreeg van de 
gemeente Twenterand om deel te 
nemen aan een cursus om weer werk 
te krijgen op de arbeidsmarkt, had ik 
er eerst niet veel vertrouwen in omdat 
ik al zo lang naar werk zocht. Maar 
niets was minder waar. Na een aantal 
weken de cursus bijgewoond te 
hebben, zag ik mijn kansen weer 
groeien en kreeg er weer vertrouwen 
in! De trainers die de cursus leiden 
gaven mij hulp en goede raad. Zij 
brachten mij in contact met een 
werkgever die mij een contract op 
uitzendbasis heeft aangeboden. Ik heb 
nu vanaf februari werk waarbij ik 
verschillende jobs heb mogen doen. En 
dat staat weer goed op mijn CV. Dat de 
gemeente Twenterand mij die kans 
heeft geboden, daar ben ik 
dankbaar voor!”

Meer informatie? 
Neem contact op met het team werk 
en inkomen via telefoonnummer 
(0546) 840 760 
(ma t/m vr van 9.00 tot 10.00 uur) of 
via e-mail: werk@twenterand.nl.
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De Jongerenraad Twenterand is een jonge en frisse club die zich inzet om de 
belangen van de jongeren in Twenterand zo goed mogelijk te 
behartigen. Waar nodig geeft de Jongerenraad gevraagd en ongevraagd 
advies over actuele onderwerpen die spelen binnen de gemeente 
Twenterand.

Verder houdt de Jongerenraad zich bezig met het uitvoeren van haar eigen plannen 
zoals de jaarlijkse uitreiking van het jeugdlintje aan een jongere tussen de 10 en 18 jaar 
die iets heeft betekend voor Twenterand en het project Keetkeur met als doel de 
realisatie van gezellige en veilige keten waar jongeren zitten. 

Als er dingen zijn waar je als jongere tegenaan loopt, dan hoort de Jongerenraad dat 
graag. Kijk voor meer informatie op www.jongerenraadtwenterand.nl of neem contact 
op via social media of e-mail: jongerenraadtwenterand@gmail.com. 

In Den Ham woont het Syrische echtpaar 
Christos en Zilal Suleiman. Ze worden 
begeleid door Dita Stokvis van 
Vluchtelingenwerk. Zij vertelt het 
indrukwekkende vluchtverhaal: “Hoewel het 
ze materieel aan niets ontbrak is de 
christelijke Christos weggegaan toen hij 
moest vechten in de oorlog die er in Syrië 
woedt. Hij is in eerste instantie zonder zijn 
vrouw, samen met twee vrienden gevlucht. 
Ze zijn met een klein bootje naar 
Griekenland gegaan om van daaruit verder 
te lopen. Ze liepen een half jaar door 
verschillende landen; ze sliepen in het bos 
en wasten zich in meren en watertjes. 
Voedsel werd gekocht van het 
meegebrachte spaargeld. In Oostenrijk 

hebben ze de trein gepakt, de twee 
vrienden naar Hamburg en Christos naar 
Amsterdam.”

Moestuin
Christos wilde graag naar Nederland, omdat 
zijn vrouw in Italië haar master voor haar 
landbouwstudie heeft gehaald en toen ook 
in Nederland en Duitsland is geweest. Ze 
vond de mensen hier gastvrijer en minder 
racistisch. Na vele asielzoekerscentra kwam 
hij in Twenterand terecht en toen hij in 
november 2015 zijn status had, mocht zijn 
vrouw Zilal ook overkomen. Ze hebben via 
particuliere huur een woning met één 
slaapkamer in Den Ham waar bouwvakker 
Christos zelf alles heeft gesausd, behangen, 

geschilderd en laminaat op de vloer heeft 
gelegd. Ze hebben bij Dita en haar man 
een stuk grond in gebruik gekregen waar 
ze een moestuin hebben: “Zilal had zelfs 
zaadjes uit Syrië meegenomen en Christos 
helpt mijn man ook in onze tuin omdat 
mijn man dat niet meer kan door ziekte. 
De band tussen ons en dit echtpaar is sterk 
gegroeid, sinds ze hier een paar keer in de 
week komen om de tuin te onderhouden.”

Trouwen
Dita vertelt dat het stel op 10 september in 
Nederland nogmaals in het huwelijksbootje 
stapt: “Omdat Christos ging vluchten en 
Zilal anders niet mocht komen, zijn ze in 
Turkije halsoverkop getrouwd. Ze konden 

daar niet voor de kerk trouwen en dat was 
toch wel een grote wens voor ze. Omdat 
de ouders van het stel er niet bij kunnen 
zijn, is aan mijn man gevraagd om Zilal 
weg te geven. Hoewel hij niet graag op de 
voorgrond treedt, kon hij in dit geval niet 
weigeren.”

Werk
Zodra Christos zijn inburgeringscertificaat 
heeft kan hij aan het werk. Dita verwacht 
dat hij ook zo werk heeft: ”Hij doet enorm 
zijn best, spreekt al goed Nederlands en hij 
wil niets liever dan werken. Ze hebben ook 
geen schulden en zijn erg dankbaar. Ze zijn 
echt een voorbeeld voor andere 
vluchtelingen.”

“Het is mooi maar ook belangrijk dat jongeren een medezeggenschapspartij 
hebben binnen de gemeente. Omdat de Jongerenraad een specifieke doelgroep 
vertegenwoordigt, staan wij sterk in onze schoenen om met de gemeente in 
gesprek te gaan over zaken waar we als jongere tegenaan lopen. Want als een 
sterk gemotiveerd team samen hetzelfde pad op gaat, kun je ook meer bereiken!’’

Martijn Bos, voorzitter Jongerenraad

Jongerenraad 
Met het ‘Right to Challenge’ hebben inwoners en organisaties uit de gemeente 
Twenterand de mogelijkheid om een taak van de gemeente geheel of 
gedeeltelijk over te nemen wanneer zij vinden dat het beter, anders of 
goedkoper kan. Het gaat dan om lokale voorzieningen voor zorg en welzijn, en 
de leefbaarheid en het onderhoud van de directe leefomgeving. Denk 
bijvoorbeeld aan groenbeheer binnen een straat of wijk, leerlingenvervoer of het 
runnen van een buurthuis.

Als gemeente Twenterand vinden wij burgerinitiatieven en burgerparticipatie erg 
belangrijk. Goed uitgewerkte plannen hebben een positief effect op de inwoners, 
de samenleving en de gemeente. De gemeente ondersteunt en faciliteert 
initiatieven waar mogelijk. De regie blijft echter bij de inwoner. Ondersteuning 
vanuit de gemeente kan bijvoorbeeld bestaan uit het gericht doorverwijzen naar 
andere instanties maar ook het delen van kennis over een bepaald onderwerp. 
Financiële ondersteuning is (meestal) niet aan de orde, dus doen wij ons best om 
op andere manieren te helpen. 

Meer informatie 
Als u een idee heeft hoe u een van onze taken op het gebied van zorg of 
ondersteuning over kunt nemen, neem dan contact op met Carmen Nijhof via 
telefoonnummer (0546) 840 840 of e-mail: c.nijhof@twenterand.nl. Meer infor-
matie en een overzicht van interessante bijeenkomsten is te vinden op de 
website van Right to Challenge: www.righttochallenge.nl.

Daag ons uit!
Heeft u het idee dat we als gemeente bepaalde taken op het gebied 
van zorg of ondersteuning beter, anders of goedkoper kunnen doen? 
Daag ons dan uit! 

Op de vlucht
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In Westerhaar is Coby Wolbink 
medewerker bij het 
Zorginformatie•punt, het eerste 
aanspreekpunt waar mensen 
informatie en advies kunnen krijgen 
over de Wmo en de Jeugdwet. Ook 
kunt u er terecht voor opvoedvragen, 
welzijnsvragen, hulp bij het invullen 
van formulieren en ze organiseren 
tal van activiteiten. Zo is er onder 
andere een kookworkshop voor 
mannen, een mammacafé, 
volksdansen en een scootmobielclub.  
Het Zorginformatie•punt is onderdeel 
van ZorgSaam Twenterand.

Doelgroep
Volgens Coby weten mensen die hen nodig 
hebben ze wel te vinden: ”We zitten in alle 
grote kernen van Twenterand op een 
centrale plek in het gezondheidscentrum. 
Vooral ouderen maken veel gebruik van 
het informatiepunt, maar het is voor alle 
leeftijden. Er zijn ook mensen die 
regelmatig terugkomen en veel 
verschillende vragen bij ons neerleggen. En 
het is goed om te horen dat mensen erg 
positief zijn over ons en zich echt geholpen 
voelen. Daar doe je het toch voor.”

Helpende Handen
Nieuw in de regio is de website 
Helpende Handen waar inwoners van 

Twenterand elkaar kunnen helpen. “Het 
is allemaal met gesloten beurs. Mensen 
kunnen klusjes plaatsen en daar kunnen 
anderen op reageren. Uit een vorig 
project bleek er veel vraag te zijn naar 
vrijwilligers die een helpende hand 
konden toesteken. Zo is dit idee 
geboren.” Met deze website hopen ze 
ook de jongeren beter te bereiken. “We 
hebben veel activiteiten voor jongeren, 
maar dit is toch een lastige doelgroep. 
We willen ze graag binnenhalen zodat 
ze ook minder op straat gaan hangen.”  
Ook staat er een uitgebreide sociale 
kaart op de website waar mensen 
verwezen worden naar allerlei instanties 
die iets aanbieden voor de verschillende 

doelgroepen. En er worden activiteiten 
op geplaatst voor ouderen.

Meer informatie: 
www.zorgsaamtwenterand.nl

Arianne Bronsvoort is coördinator en 
pedagogisch medewerkster van het 
Loes loket / Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) in Twenterand.

Iedereen vindt opvoeden wel eens lastig. 
Vaak kun je je vragen bespreken met 
familie, vrienden of buren. Maar soms 
lukt dat niet en wil je graag je vraag 
stellen aan een professional. Samen met 
de ouder(s) gaat Arianne op zoek naar 
antwoorden. Het is daarbij belangrijk om 
goed te luisteren en niet te oordelen. 
“Dat is ook mijn specialiteit”, aldus 
Arianne. “Soms hebben ouders geen 
verwachtingen als ze aan het loket 
komen en zijn ze zoekende. Sommige 
ouders willen gerustgesteld worden en 
anderen weten het niet meer en zeggen 
‘help me!’.” Arianne heeft goede 
contacten met netwerkpartners binnen 
het CJG waar zij zaken mee afstemt en 
naar verwijst waar nodig. 

Het inspireren van ouders
Daarnaast is Arianne voor het Loesloket 
ook op andere manieren bezig met het 
inspireren, informeren en adviseren van 
ouders. Ze organiseert bijvoorbeeld 
thema-avonden tijdens de landelijke 
Week van de Opvoeding, elk jaar in de 
eerste week van oktober. En Arianne 
coördineert het ‘Mammacafé 
Twenterand’, speciaal voor (groot) 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar. Deze vindt om de twee weken 
plaats in Vriezenveen of Vroomshoop. 

Loes medewerkster aan het woord

Helpende Handen in Twenterand

Meer informatie?

• Neem dan eens een kijkje op loes.nl,  
 u vindt er handige informatie, tips,  
 een agenda met bijeenkomsten en  
 kunt er online vragen stellen

• Bel met of kom langs bij het Loes  
 loket / Centrum voor Jeugd en  
 Gezin. U hoeft geen afspraak te  
 maken. De adressen van de  
 loketten staan achterin deze krant

• Meld u aan voor de digitale  
 nieuwsbrief op www.loes.nl

• Volg Loes Twenterand 
 op Facebook

Adviesraad Wmo

In de gemeente Twenterand 
kennen we een Adviesraad Wmo. 
In deze adviesraad zitten 
betrokken inwoners die 
meedenken met de gemeente 
over de inrichting van de Wmo 
(Wet maatschappelijke 
ondersteuning) en jeugdhulp 
binnen Twenterand. Voor de 
gemeente is deze adviesraad erg 
belangrijk, zij zorgt voor 
betrokkenheid bij de praktijk. 
Waar u iets ziet of hoort en denkt 
dat dit beter of anders kan in onze 
gemeente, meld het bij de 
Adviesraad Wmo. De kans is groot 
dat zij uw ideeën of bedenking 
kunnen gebruiken bij hun 
adviezen naar de gemeente toe. 
Dit kan via e-mail naar het 
volgende adres: 
adviesraadwmo@twenterand.nl.

De adviesraad komt 8 tot 10 keer 
per jaar op donderdagavond bij 
elkaar om allerlei zaken, al dan 
niet aangereikt door de gemeente, 
te bespreken en een advies uit te 
brengen. Contactgegevens en de 
actuele data van de 
vergaderingen zijn te vinden op 
www.twenterand.nl/adviesraad.
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Waar kan ik terecht met vragen?
Voor algemene informatie en advies 
kunt u terecht bij de 
Zorginformatie•punten in de vier grote 
kernen van Twenterand. Kijk in de 
groene kolom op deze pagina voor de 
adressen en contactgegevens. U vindt 
ook veel informatie op 
www.twenterand.nl/samensterk.

Regelhulp: wegwijzer naar zorg en 
ondersteuning
Bent u op zoek naar zorg of 
ondersteuning? Kijk dan ook eens op de 
website van Regelhulp, een digitale 
wegwijzer van de overheid. Deze website 
bevat actuele en betrouwbare informatie 
op het gebied van zorg, ondersteuning, 
jeugdhulp en financiële regelingen.

Lukt het u niet meer om uw schulden 
af te betalen? 
Voor inwoners van Twenterand met 
financiële problemen is het Meldpunt 
Schulden ingericht. Het Meldpunt is 
gevestigd in het gemeentehuis en is 
telefonisch bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur 
via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente. Samen met de medewerker 
van het Meldpunt wordt gezocht naar 
oplossingen om uw schuldenproblematiek 
aan te pakken.

Cliëntondersteuning
Een gesprek met de gemeente of een 
(zorg)organisatie kan lastig zijn. 
Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat u 
moet vragen of omdat het ingewikkeld is. 
In Twenterand zijn er organisaties die u 
om hulp kunt vragen. Iemand denkt dan 
met u mee en helpt u totdat u zelf weer 
verder kunt. De hulp is gratis en de 
medewerkers kijken naar wat voor u het 
beste is. In de groene kolom op deze 
pagina vindt u de contactgegevens. 

Op zoek naar werk?
Werkplein Twente is een 
samenwerkingsverband tussen UWV en de 
Twentse gemeenten. Door middel van een 
gezamenlijke aanpak proberen we 
mensen met een WW-uitkering, 
bijstandsuitkering of arbeidshandicap aan 
een passende baan helpen. De 
dichtstbijzijnde vestiging is in Almelo. Kijk 
op www.werkpleintwente.nl voor de 
openingstijden en contactgegevens.

Vragen over opvoeden? Stel ze aan Loes!
Met al uw vragen over het opgroeien en 
opvoeden van kinderen van 0 tot 23 jaar 
kunt u als ouder of verzorger terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Twenterand. Het CJG/Loes loket in 
Vriezenveen, Vroomshoop, Westerhaar en 
Den Ham is bij de Zorginformatie•punten 
ondergebracht (zie groene kolom). Naast 
het fysieke loket is er ook een speciale 
website: www.loes.nl. 

Jong Twenterand
Voor jongeren is er de website 
www.jongtwenterand.nl. Hier kunnen 
Twenterandse jongeren terecht met 
vragen over geld lenen en schulden, 
discriminatie, geloof, drugs, anti-
verveeltips, depressie en nog 80 andere 
onderwerpen. Online kunnen zij vragen 
stellen aan een jongerencoach. Ook is er 
genoeg entertainment te vinden zoals 
dagelijkse leuke (lokale) nieuwtjes, de 
lokale activiteitenkalender, ervaringen 
van jongeren, filmpjes, polls en nog veel 
meer. 

Social media
Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws? Volg dan de 
gemeentelijke accounts op Twitter, 
Facebook en LinkedIn. U kunt ons ook 
vragen stellen via deze social media. 

Waar kan ik terecht? 

Contact
Zorginformatie•punt Vriezenveen
Gezondheidscentrum Weemelanden
Koningsweg 28
T (0546) 481 450
Openingstijden:
ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur

Zorginformatie•punt Vroomshoop
Gezondheidscentrum Oranjeplein
Oranjeplein 7h 
T (0546) 481 460
Openingstijden:
ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur

Zorginformatie•punt Westerhaar
Medisch gedeelte Kulturhus
Goosensplein 1d
T (0546) 481 455
Openingstijden:
ma, wo, do 13.30 - 16.00 uur

Zorginformatie•punt Den Ham
Medisch Centrum
Hoofdweg 132j
T (0546) 481 465
Openingstijden:
ma, wo, do 13.30 - 16.00 uur
E info@zorginformatietwenterand.nl

Gemeente Twenterand

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen
T (0546) 840 840
E info@twenterand.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 8.30 - 12.30 uur
do 17.00 - 19.30 uur
’s middags alleen op afspraak

Jeugdhulp
T (0546) 840 880
Voor Jeugdhulp spoedgevallen buiten 
werktijden kunt u bellen met Veilig 
Thuis Twente, 
T 0800 - 20 00
E jeugdhulp@twenterand.nl
Telefonisch spreekuur:
ma t/m vrij 9.00 - 10.00 uur
 
Wmo 
T (0546) 840 770
E wmo@twenterand.nl
Telefonisch spreekuur:
ma t/m vrij 9.00 - 10.00 uur
 
Werk en inkomen 
T (0546) 840 760
E werk@twenterand.nl
Telefonisch spreekuur:
ma t/m vrij 9.00 - 10.00 uur

Websites:
www.twenterand.nl/samensterk
www.zorgsaamtwenterand.nl
www.loes.nl

Steunpunt Mantelzorg 
(onderdeel van de Stichting Vrijwillige 
Thuiszorg Overijssel)
T (0548) 638 830
E  info@vrijwilligethuiszorg.nl
I www.vrijwilligethuiszorg.nl

Veilig thuis Twente
T 0800 - 20 00 (gratis) 
24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar
I www.vooreenveiligthuis.nl

UWV Werkplein Noord Twente
Bezoekadres: Twenthe-plein 7
7607 GZ Almelo
Postadres: Postbus 5111
7600 GT Almelo
T  0900 - 92 94
I www.werkpleintwente.nl
 www.werk.nl

Cliëntondersteuning

MEE-IJsseloevers
De aanspreekpunten van MEE-
IJsseloevers in de gemeente 
Twenterand zijn Gerrit Holstege en 
Nicole Hendriks. 

T 088 - 633 06 33
E info@meeijsseloevers.nl
I www.mee-veluwe-ijsseloevers.nl

Stichting ZorgSaam Twenterand
Zie contactgegevens bij de 
Zorginformatie•punten bovenaan  
deze kolom. 

Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
De aanspreekpunten van de Vrijwillige 
Thuiszorg in de gemeente Twenterand 
zijn Lenie Koerhuis en Hanna 
Tangenberg.

T (0548) 638 830 
E lkoerhuis@vrijwilligethuiszorg.nl 
 htangenberg@vrijwilligethuiszorg.nl
I  www.vrijwilligethuiszorg.nl/  
 gemeente-twenterand

Stichting Maatschappelijk Werk 
Noord West Twente
T 088 - 040 38 00
E info@mwnwt.nl
I www.mwnwt.nl




