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Twents Model voor Maatschappelijk Ondersteuning en  

Jeugdhulp vanaf januari 2019 van start 

Zo’n 1000 inwoners van de gemeente Hellendoorn ontvangen zorg en ondersteuning vanuit 

de Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente Hellendoorn wil de 

geleverde zorg aan deze inwoners beter aan laten sluiten bij de ondersteuningsbehoefte die 

mensen zelf hebben. Hiervoor is het Twents Model voor Maatschappelijke Ondersteuning en 

Jeugdhulp ontworpen. Dit model helpt inwoners, de gemeente en zorgaanbieders om in 

overleg met elkaar tot de best passende zorg te komen. Dit model geldt niet voor inwoners 

die huishoudelijke ondersteuning ontvangen. Voor hen verandert er in 2019 niets. 

Nieuwe contracten 

Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Hellendoorn werken volgens dit Twents Model. 

Hiervoor worden binnenkort nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die zorg en 

ondersteuning bieden volgens dit nieuwe model. Deze week wordt bekend welke 

zorgaanbieders zorg en ondersteuning gaan aanbieden in de gemeente Hellendoorn. Zodra 

de zorgaanbieders bekend zijn, leest u dit vanaf woensdag 24 oktober op de website van de 

gemeente Hellendoorn (www.hellendoorn.nl), op de Facebook-pagina van de gemeente 

(www.facebook.com/gem.hellendoorn) en volgende week op deze GemeenteNieuws-pagina. 

Nieuwe manier van denken en doen 

Zowel voor de gemeente als voor zorgaanbieders vraagt het Twents Model om een nieuwe 

manier van denken en doen. In samenwerking met u als inwoner gaat de consulent van de 

gemeente zich gericht op het resultaat dat u wilt behalen. Zorgaanbieders krijgen ruimte om 

samen met u als zorgvrager te bepalen welke inzet het best passend is voor uw situatie. 

Immers, iedere situatie vraagt zijn eigen aanpak. 

Wat betekent dit voor inwoners die nu ondersteuning krijgen? 

Heeft u een indicatie voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning? 

Dan geldt dat de indicatie en de hulp in principe blijft bestaan tot het moment dat de 

gemeente contact met u op neemt. Voorafgaand aan de einddatum van uw indicatie neemt 

de consulent van de gemeente contact met u op. Dat kan al dit jaar zijn, maar dat gebeurt in 

ieder geval voor eind 2019. 

Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp vanuit de gemeente? De indicatie en de hulp die 

uw kind ontvangt, blijft gelden. Zolang u geen persoonlijk bericht van de gemeente ontvangt, 

verandert er in principe niets aan de huidige situatie. In 2018 of 2019 neemt de consulent 

van de gemeente contact met u op als uw kind een indicatie heeft. 

Persoonlijk contact 

De consulenten van de gemeente informeren u persoonlijk als de indicatie van uw zoon of 

dochter voor jeugdhulp of uw indicatie voor maatschappelijke ondersteuning afloopt. De 

consulent bespreekt dan samen met u welke ondersteuningsbehoefte passend is voor uw 

situatie. 
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