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Voorwoord

Beste cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA),
Allereerst wens ik u een heel gelukkig en vooral gezond 2019 toe.
De vooruitzichten voor dit nieuwe jaar zijn economisch gezien zeker niet slecht. Het aantal vacatures is enorm
toegenomen en veel werkgevers zijn op zoek naar personeel. Dit is ook merkbaar aan het aantal cliënten van de
SDOA. In 2018 is het aantal cliënten met ruim 120 gedaald. Dit is een daling van ruim 7%. Landelijk was de
daling circa 4%. Dit is goed nieuws na een jarenlange jaarlijkse stijging. Een belangrijke reden is dat heel veel
mensen die zijn uitgestroomd in staat zijn geweest werk te accepteren. Ik denk nog steeds dat het hebben van
werk een belangrijke voorwaarde is om op een prettige manier deel te nemen aan onze samenleving én het
bijdraagt aan ieders welbevinden.
Op zoek naar werk
Toch zijn er nog steeds circa1475 huishoudens (deels) afhankelijk van een uitkering en grotendeels op zoek naar
werk. Ondanks de grote vraag naar werknemers is het niet voor iedereen eenvoudig een baan te vinden. Vaak is
er sprake van persoonlijke omstandigheden die het vinden en accepteren van een baan moeilijk maken. Ook in
2019 proberen de medewerkers van SDOA daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Deels doen we dat om bij
iedereen afzonderlijk te kijken naar welke sector de grootste kans biedt op het accepteren van werk. De
begeleiding en de inzet van onze re-integratiemiddelen wordt daarbij ook aangepast aan uw omstandigheden en
de richting die voor u het meest kansrijk is.
Leuke en zinvolle activiteiten
Niet voor iedereen is werken in een betaalde baan mogelijk. Door de grote groei van het aantal cliënten in de
afgelopen jaren hebben we aan deze groep mensen minder aandacht kunnen besteden. Dit vind ik heel
vervelend en niet gewenst. Inmiddels hebben we de mogelijkheden gekregen en gecreëerd om ook deze mensen
te ondersteunen bij het weer actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of
deelnemen aan leuke en zinvolle activiteiten. Belangrijk is dat u daarbij andere mensen ontmoet en we proberen
dit dichtbij uw eigen huis te organiseren.
Dienstverlening eenvoudiger en sneller
Tenslotte willen we onze dienstverlening aan u en voor u eenvoudiger en sneller maken. We proberen het nu zo
te organiseren dat onnodige drempels worden weggenomen. We willen onze cliënten hierbij betrekken om
samen tot een snellere en eenvoudiger procedure te komen. De kans is groot dat ook u in de toekomst wordt
gevraagd wat u van de verandering vindt en of u onze dienstverlening als prettig ervaart.
Wij zijn er voor u en we hopen het jaar 2019 daarmee ook voor u een succesvol jaar te laten worden.
Theo Beijer, directeur SDOA
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Nieuwe app ‘SDOA werkt’ gelanceerd
De SDOA heeft de nieuwe app ‘SDOA werkt’ gelanceerd. De gratis app is voor cliënten van de
Sociale Dienst, maar ook voor andere werkzoekenden.

Met de app vindt u onder andere makkelijk en snel:
- Actuele vacatures in Oost Achterhoek en kunt u makkelijk op een vacature reageren.
- Informatie over interessante evenementen, zoals banenmarkten en speeddates.
- Informatie over inleverdata voor inkomensformulieren en betaaldata van uitkeringen.
- Contactgegevens van de medewerkers van SDOA en WSPA.
Download de app via:
1. In de Google Play Store of Apple Appstore
2. Maak uw account aan
3. Ontdek alles wat de ‘SDOA werkt’ app u te bieden heeft

Betaling uitkering in 2019
e

De betaaldata van de uitkering is de 4 van de maand. Valt deze datum in het weekend dan betalen wij de
e
uitkering op de vrijdag ervoor. Heeft u op de 6 van de maand nog geen betaling ontvangen? Neem dan contact
op met uw inkomensconsulent.
Maanduitkering
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

betaling op rekening
4 februari 2019
4 maart 2019
4 april 2019
3 mei 2019
4 juni 2019
4 juli 2019
2 augustus 2019
4 september 2019
4 oktober 2019
4 november 2019
4 december 2019
3 januari 2020

De jaaropgave wordt uiterlijk 10 februari 2019 verstuurd.
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Hogere inkomsten vanaf januari 2019: geef het door op het
inkomstenformulier!
Elk jaar wijzigen de prijzen voor levensonderhoud, het wettelijk minimumloon en de uitkeringen. Krijgt u als
aanvulling op uw inkomsten een uitkering van de Sociale Dienst? Dan is dit bericht misschien voor u belangrijk.
Niet alleen uw uitkering van de Sociale Dienst verandert per 1 januari 2019. Is de hoogte van uw loon, uitkering
(bijvoorbeeld van het UWV), pensioen en/of alimentatie per 1 januari 2019 veranderd?
Vergeet dan niet in januari 2019 deze wijzigingen door te geven aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek via het
speciale inkomstenformulier. Ontvangt u alimentatie voor uzelf en/of uw kinderen? Dan moet de alimentatie met
ingang van 1 januari 2019 met 1,5% worden verhoogd. U kunt dit uitrekenen met behulp van een
rekenprogramma van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen(LBIO) Dit rekenprogramma vindt u op
www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

In welke sector zijn veel vacatures? U kunt wellicht snel aan de slag!

Het gaat goed met de economie en veel bedrijven zijn op zoek naar personeel. In onze regio zijn er op dit
moment veel vacatures in de sectoren: productie, horeca, techniek, bouw, logistiek, zorg, groen en
schoonmaak. Eén van die vacatures zou voor u kunnen zijn, maar u denkt dat u niet voldoet aan datgene
wat erin de vacature wordt gevraagd?
Mist u bijvoorbeeld een stukje werkervaring, een certificaat of u kent het soort werk niet? Geen probleem. De
SDOA kan in dat geval samen met u een traject uitzetten waardoor u uiteindelijk wel aan de slag kunt of een stap
in de goede richting kunt maken.
Contact leggen met scholingsinstanties en werkgevers
Dat vraagt iets van u maar ook van ons: wij willen graag van u weten welke sector u aanspreekt en u wel zou
willen werken. En ook wat u nodig heeft om dat te gaan doen. Van ons krijgt u in de loop van dit jaar een
uitnodiging om gezamenlijk een plan op te stellen. Daarna leggen wij contact met scholingsinstanties en
werkgevers, zodat dit een geslaagd traject gaat worden en u dit jaar een mooie baan krijgt.

SDOA is aan het vernieuwen
Binnen de SDOA zijn we bezig om het intake-proces te verbeteren. Ons doel is een meer klantgerichte
dienstverlening maar ook de samenwerking met onze partners te verbeteren. We willen daarnaast minder
bewijsstukken op gaan vragen. Momenteel testen wij onze nieuwe aanpak al in de praktijk.
Ook loopt er op dit moment een Proeftuin maatwerk. In deze Proeftuin wordt gesproken over hoe we anders naar
klantsituaties kunnen kijken. Niet alleen kijken naar wat binnen de letter van de wet past maar eerst naar de
situatie en de behoefte van de cliënt. Wat heeft iemand nodig om verder te komen. Dit doen wij samen met de
cliënt en andere betrokkenen zoals hulpverleners.
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Cliëntenraad zoekt nieuwe leden. Iets voor u?
Inmiddels heeft de Regionale cliëntenraad Participatiewet SDOA er vier jaar opzitten. In deze vier jaar
hebben de leden van deze raad hard gewerkt om gedegen gevraagde en ongevraagde adviezen te geven
aan de colleges van B&W van de SDOA-gemeenten, via het Dagelijks Bestuur van de SDOA. Een groot
aantal adviezen is verstrekt over allerlei beleidsonderwerpen. Zo werden in 2018 adviezen gegeven over
de zogenoemde tegenprestatie, de bestuurlijke boete, de beleidsregels voor bijstand en een eigen woning
en de re-integratieverordening.
Het meeste werk ging vorig jaar zitten in het zelf gehouden onderzoek naar de effecten van onze adviezen in de
eerste drie jaar van de regionale cliëntenraad. En het maken van een ongevraagd advies over de
schuldhulpverlening.
Tijdens het onderzoek naar de effecten van onze adviezen moest worden geconstateerd dat niet al onze
adviezen waren overgenomen. Hiervan maakten wij formeel melding bij het Dagelijks bestuur van de SDOA met
verzoek om uitleg te geven waarom dit niet was gebeurd. Wij merkten dat door lokale politiek, landelijke wettelijke
regelgeving of budgettering het niet altijd mogelijk was om onze adviezen volledig op te volgen. Dit leidde binnen
uw raad soms tot teleurstelling, maar we lieten het hoofd niet hangen en blijven hameren op het verbeteren van
de situatie van de minima. Onze taakstelling is immers het behartigen van het algemene belang van de cliënten
van de SDOA.
Lijvig rapport
Het onderzoek naar de situatie van de schuldhulpverlening en het maken van een breed advies werd met veel
inspanningen door een, door de raad, ingestelde commissie uitgevoerd. Het lijvige rapport werd in oktober 2018
aangeboden en in december kregen wij van het Dagelijks bestuur een uitgebreide brief met daarin, onder andere,
de belofte dat onze aanbevelingen zouden worden meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe beleidskader
Schuldhulpverlening. Wij blijven het in de gaten houden!
Vanaf het ontstaan van uw cliëntenraad werd er gewerkt met commissies. Een aantal leden, meestal drie van de
Cliëntenraad werkten met elkaar aan de voorbereiding van de adviezen die wij gingen geven.
3 leden Cliëntenraad zijn gestopt
Inmiddels zijn drie raadsleden gestopt. Annie Ligtenbarg en Herman Scheers hebben beide besloten om zich niet
herkiesbaar te stellen. Zij waren al meer dan 12 jaar lid van de Cliëntenraad, eerst lokaal, daarna regionaal.
Jolanda ten Duis stopte met haar lidmaatschap omdat zij inmiddels een fijne baan heeft kunnen vinden. De
namen van de zes ‘achterblijvers, degenen die herkozen zijn, vindt u op onze website:
https://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl
Dit betekent dat er vacatures zijn. De Cliëntenraad mag bestaan uit 11 personen plus een onafhankelijk
voorzitter. Er zijn dus 5 vacatures. Mogelijk heeft u interesse om deel te nemen aan onze, en ook uw, raad. Wij
zijn vooral op zoek naar mensen die vanuit eigen ervaring samen met andere leden kritisch kijken naar de
ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid in de eigen gemeente. Maar ook mensen die zich verder willen
ontwikkelen zijn welkom. De cliëntenraad heeft jaarlijks een interessant persoonlijk ontwikkelingstraject.
Interesse? Stuur een mail naar ons emailadres: cliëntenraad@socialedienstoostachterhoek.nl .
Maar u kunt dit ook bespreken met uw klantmanager of inkomensconsulent.
Namens de Cliëntenraad wens ik u en de uwen een voorspoedig 2019 toe.
Alphons Olthof
voorzitter cliëntenraad

Colofon
Dit is een uitgave van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
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7140 AC Groenlo
Email: info@socialedienstoostachterhoek.nl
Kijk ook eens op onze website: www.sdoa.n
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