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Voorwoord
De zomer tegemoet
Vorig jaar oktober startte ik als teamleider Werk en Activering bij SDOA/Het Loopbaanplein.
Gezien de periode van het jaar zou je dan denken dat ik met regen en storm binnen zou komen.
Het tegendeel was waar. Letterlijk prachtig weer op mijn eerste werkdag en ook direct naar een
bijeenkomst met collega’s om over de dienstverlening van SDOA/Het Loopbaanplein te praten.
Hoe kunnen wij burgers zo goed mogelijk helpen bij het vinden van werk en/of opleiding.
Hierbij kreeg ik direct het gevoel op weg te zijn naar nieuwe en uitdagende dingen en dat is de
afgelopen periode ook wel gebleken. Na mijn rondje individuele gesprekken, werkbezoeken aan
bedrijven en andere organisaties, was het voor mij duidelijk: SDOA/Het Loopbaanplein is een
organisatie die veel kan betekenen voor de burgers van Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk.
Wij hebben daarom veel klanten gesproken en ons klantenbestand ingedeeld in drie groepen.
Ongeveer 350 klanten kunnen met ondersteuning aan het werk, meer dan 500 klanten kunnen
binnen een jaar naar de groep werk en tenslotte hebben wij een groep van ongeveer 580 klanten
die kunnen participeren door vrijwilligerswerk. Dit is helemaal in lijn met onze visie: “Iedereen doet
mee, niemand aan de kant”. Om dit nog beter te gaan doen hebben wij meer samenwerking
gezocht met de wijkteams in de drie gemeenten. Wij willen zo dicht mogelijk bij de bewoner de
dienstverlening organiseren.
Sinds maart 2019 zijn inkomensconsulenten, klantmanagers Statushouders en klantmanagers
Meedoen structureel in de wijken aanwezig. Elkaars kennis delen en ervoor zorgen dat de klant niet
met te veel professionals te maken krijgt. Dit helpt om u als klant zo goed mogelijk te
ondersteunen. In de tot nu gevoerde gesprekken met bewoners/klanten krijgen wij van u veel
positieve reacties terug.
Er zijn meer ontwikkelingen te noemen waar SDOA/Het Loopbaanplein mee bezig is. Daar zullen
wij u over blijven informeren. Via uw klantmanager kunt u natuurlijk ook informatie krijgen.
De komende weken breekt de vakantieperiode aan. Ook u wens ik fijne weken toe.
Dat wil niet zeggen dat ons werk stopt. Ook in de vakantie gaat onze dienstverlening door. Hebt u
vragen over werk, opleiding of inkomen, dan kunt u bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Wietse Kooistra
Teamleider Werk en Activering
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De nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2019
Het bruto wettelijk minimumloon is per 01 juli 2019 gewijzigd. In verband hiermee wijzigt ook het
nettominimumloon. Dit heeft gevolgen voor de aan de nettominimumloon gerelateerde
bijstandsuitkeringen en grondslagen IOAW en IOAZ.
De nieuwe uitkeringsbedragen zijn te vinden op de SDOA werkt app, onder het kopje “Vragen”,
Kostendelersnorm. Zie hieronder hoe u deze kunt downloaden.
Voor actuele vacatures, banenmarkten en andere interessante nieuwtjes!
Download nu de ‘SDOA werkt’ app!
De ‘SDOA werkt’ app is in eerste instantie voor de klanten
van de Sociale Dienst, maar ook voor andere
werkzoekenden die op zoek zijn naar werk. U kunt de app
downloaden. Het is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.
Met de app vindt u onder andere gemakkelijk en snel:
- Actuele vacatures in Oost Achterhoek en kunt u
gemakkelijk op een vacature reageren.
- Informatie over interessante evenementen,
bijvoorbeeld banenmarkten en speeddates.
- Informatie over inleverdata voor inkomensformulieren
en betaaldata van uitkeringen.
- Contactgegevens van de medewerkers van SDOA en
WSPA.
Download de app:
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
OPROEP, OPROEP, OPROEP! Contactgegevens doorgeven!
De Sociale Dienst Oost Achterhoek is een dienstverlenende organisatie waarbij het nodig is om
contact te hebben met u. Hiernaast moet u ook, waar nodig, op de hoogte gehouden worden van
bepaalde ontwikkelingen of veranderingen. Medewerkers van de SDOA maken vaak mee dat er
cliënten zijn die om verschillende redenen niet meer bereikbaar zijn, zowel per mail als telefonisch.
Dit maakt het wel lastiger om datgene wat er van ons verwacht wordt, goed uit te voeren. Hierbij
een oproep aan alle cliënten! Als er wijzigingen zijn in uw telefoonnummer, mailadres of andere
gegevens, meld u dit bij uw klantmanager of inkomensconsulent.
We moeten dit samen doen, want zo komen we het verst!
De Sportkaart “Actief Winterswijk”
De Sportkaart “Actief Winterswijk” is een initiatief waarmee u onbeperkt kunt deelnemen aan
verschillende sport- en beweegactiviteiten. De sportkaart sluit aan bij de trend van het
‘ongeorganiseerd sporten’. Het gaat om één abonnement waarmee u kunt sporten bij meerdere
verenigingen. U bent flexibel en bepaalt zelf aan welke activiteiten u wenst deel te nemen. De
sportkaart “Actief Winterswijk” is bestemd voor volwassen inwoners van Winterswijk.
Hoe werkt het?
De eerste stap is het aanmaken van uw account, na activatie kunt u zich onbeperkt inschrijven
voor de diverse sport- en beweegactiviteiten. De eerste maand kunt u de sportkaart “Actief
Winterswijk” gratis uitproberen en kijken of het bij u past. Daarna betalen mensen met een
minimuminkomen € 7,50 per maand. Meer info? Kijk op www.actiefwinterswijk.nl voor alle
informatie en het actuele aanbod.
Vragen?
Heeft u vragen over de sportkaart? Wilt u meer bewegen en kunt u daarbij ondersteuning
gebruiken? Vindt u het moeilijk om de eerste stap te zetten richting sporten/bewegen? Dan kunt u
contact opnemen met Jolanda Geurkink, beweegmakelaar. Zij is bereikbaar via email:
jgeurkink@winterswijk.nl of via telefoonnummer 06-83510694.
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Nieuws van uw Cliëntenraad Participatiewet
In januari jl. schreef Theo Beijer, directeur SDOA, dat er nog circa 1.475
huishoudens (deels) afhankelijk zijn van een uitkering en grotendeels op
zoek naar werk.
Er zijn verschillende redenen op te noemen waarom het niet lukt om aan
het werk te komen.
Eén van de redenen kan zijn, het niet beheersen van de Nederlandse taal.
Vorig jaar kreeg de Cliëntenraad een adviesverzoek voorgelegd over de Beleidsregels taaleis
Participatiewet 2018 en heeft hierover een positief advies afgegeven.
De beleidsregels gaan over aantonen van de taalvaardigheid, wel of geen taaltoets, Taalplan en
ondersteuning en het gevolg van het niet behalen van de taaleis.
Het is goed na een jaar te kijken hoe deze beleidsregels in de praktijk hebben gewerkt.
U kunt uw ervaringen met ons delen via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl of via een
brief gericht aan de secretaris Cliëntenraad, Postbus 109, 7140 AC Groenlo.
Informatiemiddag St. Schuldhulp Op Maat (SOM) en Voormekaar (Berkelland) op 3 juni
2019.
Op 3 juni jl. hebben Jan Onnink, coördinator Schuldhulp Op Maat en Wim Staargaard,
Team Voormekaar Neede/ Rietmolen/ Noordijk, op uitnodiging van de Cliëntenraad, ieder een
presentatie gegeven. Misschien heeft u als cliënt wel eens contact gehad met deze organisaties.
Inwoners raken om verschillende redenen tijdelijk of voor langere duur afhankelijk van een
uitkering Participatiewet. Daardoor kunnen er financiële problemen ontstaan. Maar ook
maatschappelijke problemen, zoals isolement door psychische- en lichamelijke beperkingen.
Beide organisaties bieden de helpende hand.
De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat deze organisaties gemakkelijk te bereiken zijn
(laagdrempelig). En dat er korte wachttijden zijn.
Beide heren hebben een duidelijk beeld gegeven over het werk wat zij doen. Wij willen de heren
Jan Onnink en Wim Staargaard nogmaals daarvoor hartelijk danken.
Mocht u contact op willen nemen met Stichting Schuldhulp Op Maat of het Voormekaar team, dan
verwijzen wij u naar hun websites.
Stichting Schuldhulp Op Maat (SOM) – www.schuldhulpopmaat.nl
Voormekaar teams – www.voormekaar.net
Wij stellen uw mening op prijs
Wilt u iets vragen of onderwerpen of knelpunten in het beleid met ons delen? Dan kunt u ons
mailen op: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl
Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze openbare vergaderingen. Meer informatie vindt u
op onze website http://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl.
Ineke ter Haar
Lid Cliëntenraad Participatiewet

Colofon
Dit is een uitgave van de Sociale Dienst Oost Achterhoek
Postbus 109
7140 AC Groenlo
Email: info@socialedienstoostachterhoek.nl
Kijk ook eens op onze website: www.sdoa.nl
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