Bijlage 8
Toelichting projecten die meer dan 50% scoren:
• Regionale Startersondersteuning
• Microfinancieringskrediet Twente
• Internationaal Onderwijs
• Anpakk’n (voorheen Multiproblem Single Approach)
• Agglonet Twente
Regionale Startersondersteuning
Het project Regionale Startersondersteuning beoogd potentiële starters in Twente zo goed mogelijk te
begeleiden in het traject van het (op)starten van een eigen bedrijf. Doel hiervan is ten eerste om dat
het aantal starters in Twente toeneemt en ten tweede dat de slagingskansen van deze groep groeien.
Een afgeleid doel is om Twente als aantrekkelijk gebied voor starters te promoten, startersinitiatieven
in brede zin te ontplooien en een transparant aanbod voor starters te realiseren, waarbij financiële
middelen vanuit verschillende partijen zo optimaal mogelijk worden aangewend om het hoofddoel te
bereiken.
Microfinancieringskrediet Twente (MFI)
Het project beoogt startende ondernemingen in de regio Twente te faciliteren. MFI richt zich op het tot
stand brengen van een regionaal garantiefonds voor startende en sociale ondernemingen die niet
kunnen voorzien in hun bancaire krediet, waarbij kredietverlening en coaching wordt gecombineerd.
Concrete doelstelling is om jaarlijks 20 nieuwe bedrijven te faciliteren in hun kredietbehoefte via MFI
Twente.
Internationaal Onderwijs
Dit project beoogt het aanbieden van hoogwaardig onderwijs in de Engelse taal, gebaseerd op het
Nederlandse onderwijs. Het onderwijs is bedoeld door leerlingen tussen de 4 en 18 jaar en is er op
gericht om deze kinderen voor te bereiden op de omschakeling naar Engelstalig onderwijs in het
buitenland of naar volledig Nederlands onderwijs. Bijkomstig doel is om deze kinderen zoveel kennis
van de Nederlandse taal aan te bieden dat ze (tijdelijk of voorgoed) kunnen functioneren in de
Nederlandse gemeenschap. Op langere termijn wordt verwacht dat het internationaal onderwijs
positief bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor bedrijven, de aantrekkelijkheid van de regio voor
internationale werknemers en hun gezinnen en het vasthouden van hoger opgeleiden.
Anpakk’n
Het project heeft als doel jongeren met meervoudige problemen weer naar school of aan het werk te
krijgen en/of een hulpverleningstraject te laten volgen met het uiteindelijke doel samen met de jongere
een stabiele situatie te realiseren. Door deze aanpak kan de verzwaring van de problematiek van de
jongeren worden voorkomen waardoor zwaardere middelen en langere zorg niet nodig is.
Een multidisciplinair samengesteld team, waarin alle leefdomeinen zijn vertegenwoordigd, voorziet in de partijen bindende - besluitvorming ten aanzien van indicatie en noodzakelijke interventies. Het
team indiceert voor opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, thuiszorg, etc. De kwalitatieve doelstelling
is eerst en vooral een kwestie van attitude en herinrichting van bestaande processen en structuren.
De kwantitatieve doelstelling is een beter bereik van alle jongeren met een zware meervoudige
problematiek.
Agglonet Twente
Dit project wil tot een verhoging van de frequentie van de stoptrein op traject Wierden en Enschede
van 4 naar 6 x per uur bewerkstelligen. Dit leidt tot een verbetering van OV-bereikbaarheid van
Twentse gemeenten aan de spoorlijn Deventer-Enschede.

